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Tekstplaatsing van de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf
Verbetering
Op blz. 12 worden de artikelen 33, 34 en 35 vervangen door:
Artikel 33
1. Met het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen, bedoeld in artikel 4,
eerste lid, onderdeel a onderscheidenlijk b, wordt gelijkgesteld het
voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die golden voor de inschrijving in
het register A onderscheidenlijk B bedoeld in de Wet Assurantiebemiddeling (Stb. 1952, 34).
2. De Raad brengt de namen van de tussenpersonen die op het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet zijn ingeschreven in de registers A en
B als bedoeld in de Wet Assurantiebemiddeling over naar het in artikel 3
bedoelde register.
3. Op een verzoek tot inschrijving in een der registers A en B, gedaan
voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, beslist de Raad met
toepassing van de Wet Assurantiebemiddeling. Degene op wiens verzoek
gunstig is beslist, wordt ingeschreven in het in artikel 3 bedoelde register.
Artikel 34
1. De Raad houdt het register C, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de
Wet Assurantiebemiddeling, tot 4 jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet ten behoeve van de tussenpersonen die op dit
tijdstip in het register zijn ingeschreven, alsmede ten behoeve van
degenen die op voornoemd tijdstip zijn ingeschreven in het register D en
nadien op grond van het bepaalde in het vierde lid recht hebben op
inschrijving in het register C. Ten aanzien van de in de registers C en D
ingeschreven tussenpersonen zijn de bepalingen van deze wet van
overeenkomstige toepassing.
2. Op een verzoek tot inschrijving in het register C, gedaan voor het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, beslist de Raad met
toepassing van de Wet Assurantiebemiddeling.
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3. De Raad houdt het register D, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de
Wet Assurantiebemiddeling, tot 15 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet ten behoeve van de tussenpersonen die op
genoemd tijdstip zijn ingeschreven in het register D, dan wel nadien
daarin worden ingeschreven op grond van een voor dit tijdstip bij de Raad
ingediend verzoek.
4. De Raad brengt de namen van de in het derde lid bedoelde tussenpersonen over naar het in het eerste lid bedoelde register C zodra de
betrokkenen voldoen aan de eisen ter waarborging van een vakkundige
uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf, bedoeld in artikel 10,
eerste lid, tweede en laatste volzin, van de Wet Assurantiebemiddeling.
5. Ten aanzien van de in het derde lid bedoelde tussenpersonen blijven,
zolang zij in het register D zijn ingeschreven, de artikelen 8, vierde lid, en
13, tweede en derde lid, van de Wet Assurantiebemiddeling van
toepassing.
6. De Raad haalt de inschrijvingen in het register C door van de
tussenpersonen die 15 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet niet hebben voldaan aan de eisen ter waarborging van een
vakkundige uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf, bedoeld in
artikel 10, eerste lid, tweede en laatste volzin, van de Wet Assurantiebemiddeling. Artikel 8, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
7. De Raad brengt de namen van de tussenpersonen die op het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet zijn ingeschreven in het register C, dan
wel nadien ingevolge het vierde lid daarin worden ingeschreven over naar
het in artikel 3 bedoelde register zodra de betrokkenen voldoen aan de in
artikel 4, eerste lid, bedoelde vakbekwaamheidseisen.
Artikel 35
Een dispensatie als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet
Assurantiebemiddeling, blijft tot twaalf maanden na het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet van kracht.
Op blz. 13 worden de artikelen 37 tot en met 41 vervangen door:
Artikel 37
Het Wetboek van Koophandel wordt gewijzigd als volgt:
1. Het vierde lid van artikel 63c komt te luiden:
Voor toelating tot de beëdiging als makelaar in assurantiën is vereist dat
de belanghebbende is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 3 van
de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991, 78), op grond van het
voldoen aan de in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van genoemde wet,
bedoelde vakbekwaamheidseisen en bij die inschrijving niet de aantekening, bedoeld in artikel 5, derde lid, van genoemde wet, is gesteld.
2. Aan artikel 63c wordt een lid wordt toegevoegd, luidende:
5. Indien de belanghebbende in het register, genoemd in het vierde lid,
is ingeschreven op grond van in een der andere Lid-Staten van de
Europese Economische Gemeenschap uitgeoefende werkzaamheden,
wordt deze tot de beëdiging als makelaar in assurantiën toegelaten indien
bedoelde werkzaamheden zijn uitgeoefend in een onderneming waar de
belanghebbende aan ten minste tien werknemers leiding heeft gegeven.
3. In artikel 74, tweede lid, wordt «Wet Assurantiebemiddeling»
vervangen door: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.
Artikel 38
De Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K 258) wordt gewijzigd
als volgt:
1. In artikel 1, onder 2°, vervalt «de Wet Assurantiebemiddeling, de

2

artikelen 3, vijfde lid, 4, 12, 13, 14, vierde en vijfde lid, 15, 16, eerste lid, 18,
eerste lid, 22, eerste lid, en 24, tweede en vierde lid;».
2. Aan artikel 1, onder 4°, wordt toegevoegd:
de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, de artikelen 3, eerste lid, 7,
eerste lid, 10, eerste lid, 11, 13, eerste lid, 15, eerste en derde lid, 16,
eerste lid, 20, eerste lid, 22, tweede en vierde lid, 25, eerste lid.
Artikel 39
De Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970, 611) wordt
gewijzigd als volgt:
In artikel 25, tweede lid, wordt «Wet Assurantiebemiddeling (Stb. 1952,
34)» vervangen door: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991, 78).
Artikel 40
De Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Stb. 1990, 342) wordt als volgt
gewijzigd:
1. In artikel 50b, tweede lid, tweede volzin, wordt «Wet AssurantieØ
bemiddeling (Stb. 1952, 34)» vervangen door: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991, 78).
2. In artikel 83, tweede lid, tweede volzin, wordt «Wet Assurantiebemiddeling» vervangen door: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.
Artikel 41
De Wet Assurantiebemiddeling (Stb. 1952, 34) wordt ingetrokken.
’s-Gravenhage, 10 december 1996
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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