
De meervoudige kamer van de rechtbank Rotterdam, bestaande uit mrs. Van Velzen, 

voorzitter, en Van Nifterick en Woudstra, leden, heeft drie uitspraken gedaan, waarvan ik de 

beslissingen hier in het openbaar uitspreek. 

Zoals aangekondigd op rechtspraak.nl worden alleen de beslissingen uitgesproken en niet de 

daaraan ten grondslag gelegde motivering, omdat partijen, zoals gebruikelijk in dit soort 

zaken, nog de gelegenheid krijgen te reageren op de versie van de uitspraken die de rechtbank 

op rechtspraak.nl wil plaatsen. Dat zal maandag gebeuren. 

 

Tegen de uitspraken kan binnen zes weken na verzending ervan hoger beroep worden 

ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 



 

In de zaken genummerd 14/8944 en 15/318 

op de beroepen van: 

 

1) Delta Lloyd N.V. en Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (de vennootschappen), en 

2) de heer Roozen (Roozen), 

eisers, 

 

tegen de bestreden besluiten van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) waarbij is gehandhaafd 

de aan de vennootschappen gerichte aanwijzing zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 

1 januari 2016, Roozen heen te zenden als bestuurder onderscheidenlijk commissaris, 

 

luidt de beslissing dat de rechtbank: 

 

- de beroepen gegrond verklaart; 

- de bestreden besluiten vernietigt; 

- DNB opdraagt met inachtneming van deze uitspraak nieuwe besluiten te nemen op de 

bezwaren van eisers; 

- de aanwijzing schorst tot drie maanden na de datum van bekendmaking van de nieuwe 

besluiten op de bezwaren van eisers; 

- bepaalt dat DNB het door eisers betaalde griffierecht aan hen vergoedt; 

- DNB veroordeelt in de door eisers gemaakte proceskosten, voor de vennootschappen 

gezamenlijk vastgesteld op € 4.410,-, en voor Roozen op datzelfde bedrag. 



 

In de zaken genummerd 15/2850 en 15/2851 

op de beroepen van: 

 

1) Delta Lloyd N.V. en Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (de vennootschappen), en 

2) de heer Roozen (Roozen) 

3) de heer Hoek (Hoek), 

eisers, 

 

tegen 

 

a) het aan de vennootschappen gerichte bestreden besluit I, waarbij 

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft gehandhaafd de aan Delta Lloyd 

Levensverzekering N.V. opgelegde boete van € 22.800.000,- (het boetebesluit) en gedeeltelijk 

gegrond heeft verklaard het bezwaar tegen de openbaarmaking van het boetebesluit door 

publicatie (het publicatiebesluit); 

 

onderscheidenlijk 

 

b) het aan Roozen en Hoek gerichte bestreden besluit II, waarbij DNB gedeeltelijk gegrond 

heeft verklaard hun bezwaar tegen het publicatiebesluit, 

 

luidt de beslissing dat de rechtbank: 

 

- het beroep van de vennootschappen gegrond verklaart voor zover dit ziet op de boetehoogte 

en het publicatiebesluit, en voor het overige ongegrond verklaart; 

- het beroep van Roozen en Hoek gegrond verklaart; 

- bestreden besluit I vernietigt voor zover dit ziet op de boetehoogte en het publicatiebesluit, 

en bestreden besluit II vernietigt; 

- het bezwaar van de vennootschappen gegrond verklaart voor zover dit ziet op de 

boetehoogte en het publicatiebesluit, en het bezwaar van Roozen en Hoek gegrond verklaart, 

de rechtbank stelt verder het bedrag van de boete vast op € 22.680.000,-, herroept het 

publicatiebesluit en bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van de 

bestreden besluiten; 

- bepaalt dat DNB het door eisers betaalde griffierecht aan hen vergoedt; 

- veroordeelt DNB in de door eisers gemaakte proceskosten, voor de vennootschappen 

gezamenlijk vastgesteld op € 4.410,-, en voor Roozen en Hoek gezamenlijk op datzelfde 

bedrag. 

 



 

in de zaak genummerd 15/3249 

op het beroep van: 

 

Delta Lloyd N.V. en Delta Lloyd Levensverzekering N.V., 

eisers, 

 

tegen 

 

het bestreden besluit van De Nederlandsche Bank NV (DNB) dat bekend zal worden gemaakt 

dat eisers bezwaar hebben gemaakt tegen het reeds vermelde boetebesluit en dat dit bezwaar 

ongegrond is verklaard, 

 

luidt beslissing dat de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaart. 

 

 


