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Wijziging van de Wet op het financieel toezicht
in verband met het gebruik van het
burgerservicenummer bij de uitvoering van het
depositogarantiestelsel

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de
uitvoering van Richtlijn 2009/14/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de
depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijnen betreft
(PbEU 2009, L 68), noodzakelijk is om de Wet op het financieel toezicht te
wijzigen teneinde het gebruik van het burgerservicenummer bij de
uitvoering van het depositogarantiestelsel mogelijk te maken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
Aan artikel 3:17 van de Wet op het financieel toezicht wordt een lid
toegevoegd, luidende:
5. Voor het voeren van een administratie die zodanig is dat, in geval van
toepassing van het depositogarantiestelsel, deze geen belemmering
vormt of kan vormen voor de uitbetaling van de vergoeding binnen de
ingevolge artikel 3:261, tweede lid, bepaalde termijn, en het toezicht
daarop maakt een bank gebruik van het burgerservicenummer, bedoeld in
artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, indien zij daarover beschikt.
ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Financiën,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 237, nr. 2

2

