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34 909 Wijziging van de Faillissementswet ter 
implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 
2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte 
schuldinstrumenten in de insolventierangorde 
(PbEU 2017 L 345) 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

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 noodzakelijk is de 

Faillissementswet te wijzigen ter implementatie van richtlijn (EU) 
2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 
tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte 
schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345); 

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  

In de Faillissementswet wordt na artikel 212ra een artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 212rb  

1. Onmiddellijk na de vorderingen van concurrente schuldeisers en voor 
vorderingen die op enige grond zijn achtergesteld op concurrente 
schuldeisers, worden vorderingen uit schuldinstrumenten als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, onderdeel 48, onder ii, van richtlijn 2014/59/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstand-
brenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietin-
stellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 
82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 
2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, 
van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), die voldoen 
aan de criteria, genoemd in artikel 108, tweede lid, van die richtlijn, 
verhaald op de boedel. 
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2. De vorderingen uit schuldinstrumenten, bedoeld in het eerste lid, 
hebben onderling een gelijke rang. 

3. Dit artikel is van toepassing op een gefailleerde die ten tijde van de 
uitgifte van de schuldinstrumenten een entiteit was als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van richtlijn 2014/59/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van 
Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU 
en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/
2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173).
  

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

De Minister van Financiën, 

De Minister voor Rechtsbescherming,
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