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Interventiewet – Schema bevoegdheden DNB bij overdrachtsregeling (versie 1.1). Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De wet als gepubliceerd in het Staatsblad 2012, nummer 241 op 12 juni 2012 geldt. 

DNB bereidt 

overdrachtsplan 

voor 3:159c 

DNB doet geen 

mededeling van 

voorbereiden 

overdrachtsplan 

aan 

probleeminstelling 

3:159d lid 1 

Probleeminstelling 

werkt voldoende 

mee 

DNB vraagt geen 

medewerking aan 

voorbereiding 

overdrachtsplan 

aan 

probleeminstelling  

Probleeminstelling 

werkt niet 

voldoende mee 

Overdrachtsplan kan voorzien 

in overdracht van:  

• deposito-overeenkomsten 

(inclusief mogelijke DGS 

financiering) 3:159h-n 

• Activa of passiva 3:159o-p 

• Aandelen in een 

probleeminstelling 3:159q-s  

 

Er wordt een grondslag voor 

een overbruggingsinstelling 

(brugbank) opgenomen. Deze 

zal bij AmvB worden 

uitgewerkt. 3:159t 

Rechtbank spreekt 

overdrachtsregeling uit 

indien:  

• summierlijk blijkt dat het 

Criterium zich voordoet  

• zij het overdrachtsplan 

goedkeurt 

 

Rechtbank keurt het 

overdrachtsplan goed, 

tenzij: 

• De prijs of de wijze 

waarop de prijs wordt 

vastgesteld
1
, gegeven de 

omstandigheden, niet 

redelijk is; of 

• Niet is voldaan aan de 

informatievereisten in 

het overdrachtsplan. 

3:159ij 

 

De probleeminstelling kan 

zich verweren. 

3:159x 

 

Zie ook gedetailleerde 

beschrijving rechterlijke 

toets bij 

overdrachtsregeling. 

 

 

 

Rechtbank spreekt 

overdrachtsregeling uit en 

benoemt een of meer 

overdragers. 3:159z lid 1  

Door uitspreken 

overdrachtregeling verliest 

de probleeminstelling van 

rechtswege de beschikking 

en beheer over deel van 

haar vermogen dat in het 

overdrachtsplan als over te 

nemen is opgenomen. 

3:159ac lid 1 

De overdrager is bij 

uitsluiting bevoegd alle 

handelingen te verrichten 

3:159ad 

Noten en overige bepalingen: 

1. Bij het vaststellen of de prijs redelijk is wordt uitgegaan van het te verwachten toekomstperspectief van de probleeminstelling in de situatie dat het overdrachtsplan niet wordt goedgekeurd en de overdrachtsregeling niet wordt uitgesproken. Het afwijken in 

het overdrachtsplan van wettelijke voorschriften of statutaire bepalingen is geen grond voor het niet goedkeuren van het overdrachtsplan. 3:159ij lid 2 

2. De Interventiewet voorziet ook in de mogelijkheid het overdrachtsplan op te stellen en uit te voeren in het kader van een uitgesproken noodregeling en faillissement van de probleeminstelling. 3:161 

3. De Interventiewet pakt het probleem van "trigger events" aan door beperkingen aan te brengen in de rechten die wederpartijen na een resolutiemaatregel van DNB jegens de onderneming kunnen uitoefenen (afdeling 3.5.8). 

4. Gedingen betreffende de overdrachtsregeling worden behandeld op een niet openbare terechtzitting van de rechtbank (3:159v, 3:159g en 3:159z lid2). 

Persoonlijke aansprakelijkheid 

voor leden RvB en/of leden RvC 

voor de schade ten gevolge niet 

meewerken door 

probleeminstelling aan 

voorbereiden overdrachtsplan 

3.159e lid 1 sub b 

DNB oordeelt dat er  

ten aanzien van een 

vergunninghoudende 

bank of verzekeraar 

tekenen zijn van een 

gevaarlijke 

ontwikkeling mbt het 

eigen vermogen, de 

solvabiliteit of de 

liquiditeit 

onderscheidenlijk de 

technische 

voorzieningen en 

redelijkerwijs is te 

voorzien dat die 

ontwikkeling niet 

voldoende of niet tijdig 

ten goede zal keren. 

(het "Criterium") 3:159c 

MvT bij 3:159c: Bewust 

is afgezien van het 

noemen van een 

oorzaak van de 

gevaarlijke 

ontwikkelingen. Het is 

irrelevant waardoor de 

gevaarlijke 

ontwikkeling is 

veroorzaakt. Die 

oorzaak kan 

bijvoorbeeld gelegen 

zijn in de 

bedrijfsuitoefening of 

het niet voldoen aan 

andere bepalingen van 

de Wft, maar kan 

evengoed gelegen zijn 

in  bijvoorbeeld een 

plotselinge crisis in een 

land waarmee de 

probleeminstelling 

banden heeft. 

DNB doet 

mededeling van 

voorbereiden 

overdrachtsplan 

aan 

probleeminstelling 

3:159d lid 1 

DNB vraagt 

medewerking aan 

voorbereiding 

overdrachtsplan 

aan 

probleeminstelling  

DNB kan de probleeminstelling 

verplichten om medewerking te 

verlenen 3:159e lid 1 

DNB kan indien zij een curator 

heeft benoemd, besluiten dat de 

curator de probleeminstelling 

kan verplichten tot 

medewerking 3:159f 

DNB kan de probleeminstelling 

verplichten gegevens of 

inlichtingen te verschaffen aan 

door DNB met name genoemde 

derden, en dat deze derden de 

plaatsen van de 

probleeminstelling betreden. 

3:159d lid 2 

Indien het 

overdrachtsplan 

voorziet in de 

overdracht van 

aandelen, wordt 

het verzoek 

gedaan in 

overeenstemming 

met de Minister 

van Financiën. 

3:159u lid 2 

DNB kan 

overdrachtsplan 

voorleggen aan 

rechtbank met 

verzoek tot 

goedkeuring 

overdrachtsplan 

en het uitspreken 

overdrachtregeling 

3:159u lid 1 

Deposito-overeenkomsten 

kunnen niet worden 

overgedragen aan een 

overnemer met zetel in een 

niet-EU lidstaat, indien de 

dekking van het 

depositogarantiestelsel in deze 

niet-EU lidstaat niet 

gelijkwaardig is aan de dekking 

in de EU. 3:159j lid 6 

Door goedkeuring van het 

overdrachtsplan gaan de in 

het overdrachtsplan 

genoemde aandelen, 

deposito-overeenkomsten 

en/of andere activa/passiva 

juridisch over op de 

overnemer 3:159l/p/ s 

DNB stelt de AFM 

onmiddellijk in kennis. 

3:159z lid 3 

Ingeval van een 

beursgenoteerde 

onderneming legt de AFM de 

handel stil. 3:159z lid 4 


