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Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Wet op 
het financieel toezicht in verband met het nader 
regelen van het gebruik van het 
burgerservicenummer bij de uitvoering van het 
depositogarantiestelsel 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins 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 wenselijk is het 

gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het deposi-
togarantiestelsel nader te regelen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 3:17 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid, onderdeel d, wordt de zinsnede «, in geval van 
toepassing van het depositogarantiestelsel of het beleggerscompensatie-
stelsel, deze geen belemmering vormt of kan vormen voor de uitbetaling 
van de vergoeding binnen de ingevolge artikel 3:261, tweede lid, bepaalde 
termijn» vervangen door «deze geen belemmering vormt of kan vormen 
bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel of het beleggerscompen-
satiestelsel». 

2. Het zesde lid komt te luiden: 
6. Een bank voert een administratie die zodanig is dat deze geen 

belemmering vormt of kan vormen bij de uitvoering van het depositoga-
rantiestelsel. Zij maakt daarbij gebruik van het burgerservicenummer van 
een depositohouder en, voor zover van toepassing, van diens wettelijk 
vertegenwoordiger of, in het geval van een rechtspersoon, van diens 
rechtsgeldig vertegenwoordiger in het belang van de uitbetaling van de 
vergoeding binnen de ingevolge artikel 3:261, tweede lid, bepaalde 
termijn, het ingevolge artikel 3:262 vaststellen van de bijdragen, en het 
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toezicht op de naleving van de in de eerste volzin van dit lid opgenomen 
verplichting. 

 B

In de bijlagen behorende bij de artikelen 1:79 en 1:80 wordt in de 
opsomming van de artikelen in het Deel Prudentieel toezicht financiële 
ondernemingen in de numerieke volgorde telkens ingevoegd: artikel 3:17, 
zesde lid. 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

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 te ’s-Gravenhage, 3 juli 2019 
Willem-Alexander 

De Minister van Financiën, 
W.B. Hoekstra 

Uitgegeven de vijftiende juli 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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