
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

LVIII-A VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN DE STICHTING G. TE L.2

BETREFFENDE EEN ONDERZOEK NAAR DE HANDELWIJZE VAN
DE NEDERLANDSCHE BANK
Vastgesteld 16 oktober 2007

De commissie3, gelet op de door de staatssecretaris van Financiën
verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante, een stichting die behoort tot de zogenoemde waarborg-
en garantiefondsen, zich erover beklaagt dat de minister van Financiën
weigert om een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van de Neder-
landsche Bank (DNB) jegens haar en die weigering nauwelijks motiveert,

dat adressante stelt dat het optreden van DNB en van haar rechtsvoor-
ganger, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), haar ten gronde heeft
gericht (gedurende de behandeling van het onderhavige verzoekschrift is
het faillissement over haar uitgesproken), omdat zij in 2003 geheel onver-
wacht en geheel ten onrechte een aanwijzing aan adressante hebben
gegeven om te voldoen aan de eisen van een schadeverzekeringsbedrijf,
alle door adressante in een bepaalde periode gesloten overeenkomsten
ongeldig hebben verklaard en hebben bevorderd dat vanaf dat moment
een noodregeling op haar van toepassing is,

dat het door de PVK in 2003 ingenomen standpunt, dat adressante een
verzekeringsbedrijf is, in hoogste instantie door het College van Beroep
voor het Bedrijfsleven is bevestigd,

dat, voorzover adressante aanvoert dat zij als enige van de op dat
moment opererende garantie- en waarborgfondsen een dergelijke aanwij-
zing mocht ontvangen terwijl hun activiteiten niet verschillen, zodat
sprake is van willekeur en ongelijke behandeling, dit aan de orde is
geweest of gesteld had kunnen worden tijdens de gerechtelijke proce-
dures,

dat, voorzover adressante stelt dat het verzoek van DNB om op adressante
een noodregeling van toepassing te verklaren haar positie in de markt nog
verder heeft aangetast, zowel rechtbank als gerechtshof dit verzoek
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gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag,
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2 Naam en adres van verzoeker zijn de com-
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3 De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuit (SP) (voorzitter), Rehwinkel
(PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester (PvdA) en
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hebben gehonoreerd, zodat daarover moet worden aangenomen dat het
niet onjuist of onredelijk was,

dat het feit dat in de per 1 januari 2007 van kracht geworden Wet op het
financieel toezicht een apart regime is opgenomen voor de garantie- en
waarborgfondsen inclusief overgangsrecht, niet afdoet aan de juistheid en
rechtmatigheid van het handelen van de toezichthouder jegens adres-
sante, daar dat handelen meer dan eens door de rechter is beoordeeld en
gesanctioneerd,

dat de minister daarom kan worden gevolgd in zijn standpunt dat er voor
hem om die reden geen enkele aanleiding is om de handelwijze van DNB
te onderzoeken;

van oordeel,

dat er voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te
treden,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.

De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuit

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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