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Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen
in verband met de fusie van De Nederlandsche
Bank N.V. en de Stichting Pensioen- &
Verzekeringskamer
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
hervorming van het toezicht op de financiële marktsector wenselijk is dat
De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer fuseren tot: De Nederlandsche Bank N.V.;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
1. De Nederlandsche Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, en de
Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer, gevestigd te Apeldoorn,
fuseren. Alle vermogensbestanddelen van de Stichting Pensioen- &
Verzekeringskamer gaan onder algemene titel over op De Nederlandsche
Bank N.V. zonder dat een besluit, akte of mededeling is vereist. De
Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer houdt op te bestaan.
2. De Nederlandsche Bank N.V. doet de fusie, binnen acht dagen na
inwerkingtreding van deze wet, inschrijven in de handelsregisters waar
zijzelf en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer staan ingeschreven.
3. De Nederlandsche Bank N.V. doet binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet opgave van de fusie aan de beheerders van andere
openbare registers dan het handelsregister waarin de overgang van
rechten of de fusie kan worden ingeschreven. De opgave vermeldt met
betrekking tot elk van de fuserende rechtspersonen rechtsvorm, naam,
adres en woonplaats, alsmede wie de verkrijgende rechtspersoon is en de
dag waarop de fusie van kracht is geworden. De bewaarders van de
openbare registers gaan na deze opgave over tot verandering van de
tenaamstelling.
4. Ter zake van de overgang van vermogensbestanddelen blijft heffing
van overdrachtsbelasting achterwege.
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Artikel 2
De Nederlandsche Bank N.V. oefent alle taken en bevoegdheden uit die
bij of krachtens enige wet aan de Pensioen- & Verzekeringskamer zijn
toegekend.
Artikel 3
1. In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin de
Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer onderscheidenlijk de Pensioen& Verzekeringskamer partij of belanghebbende is, treedt De Nederlandsche Bank N.V. in haar plaats, zonder dat daarvoor een betekening
nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk
aanwijzing van een gemachtigde.
2. Bij de Pensioen- & Verzekeringskamer aanhangige bezwaarschriften
worden, in de stand waarin zij zich bevinden, verder behandeld en
afgedaan door De Nederlandsche Bank N.V.
3. Beroep waarvoor de termijn voor de Pensioen- & Verzekeringskamer
is aangevangen staat voor De Nederlandsche Bank N.V. open gedurende
het resterende gedeelte van de beroepstermijn.
4. Indien er op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog
civiele rechtszaken aanhangig zijn bij de rechtbank Zutphen waarbij de
Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer partij is, wordt er uitspraak
gedaan door deze rechtbank.
Artikel 4
1. Een besluit dat door de Pensioen- & Verzekeringskamer is genomen,
geldt als een besluit van De Nederlandsche Bank N.V.
2. Een tot de Pensioen- & Verzekeringskamer gericht verzoek om een
besluit te nemen, waarop nog niet is beslist, wordt beschouwd te zijn
gericht tot De Nederlandsche Bank N.V.
Artikel 5
1. De rechten en verplichtingen van de Stichting Pensioen- &
Verzekeringskamer die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met
haar werknemers, daaronder begrepen die welke voortvloeien uit een
toezegging omtrent pensioen als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en
spaarfondsenwet, gaan over op De Nederlandsche Bank N.V.
2. De geldigheid van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit
arbeidsovereenkomsten tussen de Stichting Pensioen & Verzekeringskamer en de leden van haar bestuur is beperkt tot de duur van hun
benoeming in dat bestuur.
Artikel 6
De Nederlandsche Bank N.V. zendt jaarlijks voor 1 november een
begroting voor het volgende jaar voor haar werkzaamheden uit hoofde
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet
betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, de
Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet
tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting
van een notarieel pensioenfonds, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Wet privatisering FVP aan Onze Minister en
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De begroting
behoeft de instemming van Onze Minister en Onze Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
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Artikel 7
1. De Nederlandsche Bank N.V. legt jaarlijks aan Onze Minister en Onze
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 1 mei een financiële
verantwoording over, die vergezeld gaat van een verklaring omtrent de
getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als
bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De
verantwoording behoeft de instemming van Onze Minister en Onze
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2. De Nederlandsche Bank N.V. stelt de in het eerste lid bedoelde
stukken algemeen verkrijgbaar.
3. Onze Minister kan in overeenstemming met de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid regels stellen voor de inrichting van de
begroting, bedoeld in artikel 6, en de financiële verantwoording.
Artikel 8
Onze Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zenden in 2006 en vervolgens telkens na vijf jaar aan de Staten-Generaal
een gezamenlijk verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van
het functioneren van de De Nederlandsche Bank N.V. ten aanzien van haar
werkzaamheden uit hoofde van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,
de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Wet toezicht naturauitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet betreffende verplichte deelneming in
een beroepspensioenregeling, de Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de
Wet privatisering FVP.
Artikel 9
De Bankwet 1998 wordt als volgt gewijzigd:
Aan artikel 12 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. De salarissen en de toezeggingen omtrent het pensioen alsmede
regelingen omtrent vergoeding van onkosten van de president en de
directeuren worden vastgesteld door de raad van commissarissen en
goedgekeurd door Onze Minister.
Artikel 10
De Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3
De rechtspersoon die de taken en bevoegdheden van de Pensioen- &
Verzekeringskamer uitoefent, voldoet en blijft voldoen aan de volgende
eisen:
a. hij dient in staat te zijn de bij of krachtens de wet aan de Pensioen- &
Verzekeringskamer opgedragen taken naar behoren te vervullen;
b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige
besluitvorming binnen de rechtspersoon dat een onafhankelijke vervulling
van die taken is gewaarborgd;
c. de statuten van de rechtspersoon dienen te voorzien in een raad van
commissarissen ter zake van het beheer, bestaande uit deskundigen.
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B
De artikelen 4, 5, 6, 7, 7a, en 187a van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 vervallen.
C
In artikel 56, tiende lid, wordt «de voorzitter» vervangen door: de
Pensioen- & Verzekeringskamer.
D
In artikel 147b, vierde lid, vervalt telkens de zinsnede «het bestuur van».
E
In artikel 147k, achtste lid, vervalt de zinsnede «de voorzitter van».
F
In artikel 186, vierde lid, vervalt de zinsnede «de voorzitter van».
Artikel 11
De Pensioen- en spaarfondsenwet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 21, negende lid, wordt «de voorzitter» vervangen door: de
Pensioen- & Verzekeringskamer.
B
Het derde lid van artikel 25 komt te luiden:
3. De Pensioen- & Verzekeringskamer organiseert ten minste één keer
per jaar een overleg met belanghebbenden aangaande pensioenen.
Artikel 12
De Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf wordt als volgt
gewijzigd:
In artikel 29, tiende lid, wordt: «De voorzitter» vervangen door: de
Pensioen- & Verzekeringskamer.
Artikel 13
In artikel 19, negende lid van de Wet betreffende verplichte deelneming
in een beroepspensioenregeling wordt «de voorzitter» vervangen door: de
Pensioen- & Verzekeringskamer.
Artikel 14
De Comptabiliteitswet 2001 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 91, derde lid komt te luiden:
3. Indien de bescheiden, bedoeld in het tweede lid, haar daartoe
aanleiding geven, of een of meer bescheiden ontbreken, is de Algemene
Rekenkamer bevoegd bij de betrokken rechtspersonen of bij de betrokken
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commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma
daarover nadere inlichtingen in te winnen dan wel van hen het overleggen
van die bescheiden te vorderen.
De Algemene Rekenkamer kan tevens een onderzoek instellen, behalve
indien het de vennootschappen betreft, bedoeld in het eerste lid, onder b,
dan wel De Nederlandsche Bank N.V., tenzij het gaat om de uitoefening
van taken uit hoofde van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de
Pensioen- en spaarfondsenwet, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het
notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds, de Wet op de
toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Wet privatisering FVP.
Dit onderzoek geschiedt mede aan de hand van de administratie van de
betrokken rechtspersoon of vennootschap dan wel bij de derde die de
administratie in opdracht van de rechtspersoon of vennootschap voert.
Onze betrokken Minister wordt door de Algemene Rekenkamer van haar
voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis gesteld.
Artikel 87, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
B
Artikel 91, vierde lid komt te luiden:
4. Indien het vennootschappen betreft, bedoeld in het eerste lid, onder
b, dan wel De Nederlandsche Bank N.V., geschiedt het vorderen van
bescheiden en inwinnen van nadere inlichtingen, bedoeld in het derde lid,
door tussenkomst van Onze Minister en heeft het vorderen van
bescheiden uitsluitend betrekking op de jaarrekeningen en rapporten,
bedoeld in het tweede lid.
De vorige volzin is niet van toepassing op het vorderen van bescheiden
en inwinnen van nadere inlichtingen met betrekking tot de taken die De
Nederlandsche Bank N.V. uitoefent uit hoofde van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Wet
toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet betreffende verplichte
deelneming in een beroepspensioenregeling, de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet tot invoering
van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een
notarieel pensioenfonds, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Wet privatisering FVP.
Artikel 15
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt
deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van
het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 16
Deze wet kan worden aangehaald als: Fusiewet De Nederlandsche Bank
N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 13 oktober 2004
Beatrix
De Minister van Financiën,
G. Zalm
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus
Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2004
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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