Interventiewet – Schema bevoegdheden Ministerie van Financiën (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.

De Minister stelt de AFM
onmiddellijk in kennis van (het
voornemen van) een besluit.
6:3 lid 1

Minister oordeelt dat
de stabiliteit van het
financiële stelsel
ernstig en onmiddellijk
in gevaar komt door de
situatie waarin een
probleeminstelling zich
bevindt. 6:1

Minister kan met het oog op de stabiliteit van het financiële
stelsel onmiddellijke voorzieningen treffen ten aanzien van de
probleeminstelling, zo nodig in afwijking van wettelijke
voorschriften of statutaire bepalingen, met uitzondering van
de bij of krachtens dit deel gestelde regels. 6:1 lid 1

Minister raadpleegt
DNB alvorens een
voorziening te treffen.
6:1 lid 2, 6:2 lid 2

Minister besluit in
overeenstemming met
de premier.
6:1 lid 2, 6:2 lid 2

Minister kan met het oog op de stabiliteit van het financiële
stelsel besluiten tot onteigening van
vermogensbestanddelen of effecten van de
probleeminstelling, zo nodig in afwijking van wettelijke
voorschriften of statutaire bepalingen, met uitzondering van
de bij of krachtens dit deel gestelde regels. 6:2 lid 1

De Minister stelt de AFM
onmiddellijk in kennis van (het
voornemen van) een besluit. Bij
kennisgeving van een
onteigeningsbesluit legt de AFM
de handel van een
beursgenoteerde onderneming
stil. 6:3 lid 2

Belanghebbenden kunnen tegen een
door de Minister genomen besluit in
beroep gaan bij de Raad van State
binnen 10 dagen te rekenen vanaf de
dag na publicatie van het besluit.
6:6 en 6:7

De Raad van State doet uiterlijk binnen 14
dagen na ontvangst van beroepschrift een
uitspraak. 6:7 lid 5

De rechthebbenden ten aanzien van een
krachtens art. 6:2 onteigend
vermogensbestanddeel hebben recht op
schadeloosstelling.
De Minister doet uiterlijk 7 dagen nadat het
besluit tot onteigening onherroepelijk is
geworden een aanbod tot schadeloosstelling
en verzoekt de Ondernemingskamer de
schadeloosstelling overeenkomstig het
aanbod vast te stellen. 6:8-6:10

De ondernemingskamer stelt de schadeloosstelling
vast overeenkomstig het aanbod van de Minister,
tenzij zij aannemelijk acht dat het aanbod geen
volledige vergoeding vormt voor de door
betrokkene geleden schade. 6:11 lid 2
Indien het aanbod van de Minister geen volledige
vergoeding vormt van de door betrokkene geleden
schade, stelt de ondernemingskamer voor
betrokkene een hogere schadeloosstelling vast.
6:11 lid 3

Voor de schadeloosstelling wordt uitgegaan
van het te verwachten toekomstperspectief
van de betrokken financiële onderneming in
de situatie dat geen onteigening zou hebben
plaatsgevonden, en de prijs die, gegeven dat
toekomstperspectief, op het tijdstip van
onteigening zou zijn tot stand gekomen bij
een veronderstelde vrije koop in het
economische verkeer tussen de onteigende
als redelijk handelende verkoper en de
onteigenaar als redelijk handelende koper.
6:9 lid 1

Indien de betrokken onderneming
voorafgaand aan het besluit tot onteigening
van overheidswege financiële steun heeft
ontvangen, wordt de waarde die deze steun
vertegenwoordigt in de prijs verdisconteerd.
6:9 lid 2

Overige bepalingen:
1.
2.

Wetsvoorstel bepaalt dat het te onteigenen vermogen kan worden onteigend ten name van een aangewezen privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. 6:2 lid 4
Onverminderd artikel 1:89, eerste lid, verstrekt DNB eigener beweging of desgevraagd vertrouwelijke gegevens of inlichtingen aan de Minister, indien dit met het oog op de toepassing van een voorziening of onteigening noodzakelijk is. 6:5

