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This drafting style of this reference list is based on the notes-biography style published                       

by Kate L. Turabian of the University of Chicago, where necessary slightly adapted to maintain 

consistency, in particular in respect of the dates of the publications.  

Section 1 gives an overview of the financial statements of the reviewed companies. Sections 2 to 5 

list the publications issued by the organisations which were, directly or indirectly, involved in setting 

the financial or prudential reporting requirements. All other publications are included in section 6.  
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1 Annual accounts of insurance companies 
The annual accounts of AEGON, Fortis and ING (including their predecessors and most important 

Dutch insurance subsidiaries) have been found in several archives. The overview of these accounts 

and their locations, at the time of my research, is presented below. To differentiate the annual 

accounts from other publications, the year is preceded by the letter A. 

1.a AEGON 
Short Year Company name Archival location 

    

Holding companies 

AGO (AXXXX) 1972-1982 AGO Verzekeringen AEGON Group Archives 

Verenigde Nillmij 
(AXXXX) 

1967-1973 Verenigde Nillmij N.V. 

Ennia (AXXXX) 1969-1971 Eerste Nederlandsche-Nillmij N.V. 

1972-1982 Ennia N.V. 

AEGON (AXXXX) 1983-1997 AEGON N.V. 

1998-2005 AEGON N.V. AEGON website 

    

Life insurance companies 

AF Leven (AXXXX) 1876-1896 
(incomplete) 

Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij Historisch Centrum Leeuwarden 

1897-1970 AEGON Group Archives 

GN (AXXXX) 1884/1885-
1897/1898 

Vereeniging van Levensverzekering en Lijfrente De Groot-
Noordhollandsche van 1845, previously named Groot-
Noordhollandsche Vereeniging van Levensverzekering en 
Lijfrente, previously named Vereeniging Het Groot-
Noordhollandsch Begrafenisfonds Opgericht in ’t Waarachtig 
Belang van ‘t Algemeen 

Historisch Centrum Leeuwarden 

1898/1899-
1971 

AEGON Group Archives 

Olveh (AXXXX) 1879-1970 Het Onderling Levensverzekering Genootschap De Olveh van 
1879, previously named OLVEH Het Genootschap De 
Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp, previously 
named Het Genootschap De Onderlinge Levensverzekering 
van Eigen Hulp 

AGO Onderlinge 
Leven (AXXXX) 

1971-1977 AGO Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij, previously 
named AGO Levensverzekering-Maatschappij 

AGO Leven 
(AXXXX) 

1972-1984 AGO Levensverzekering N.V. 

EN (AXXXX) 1883-1972 Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het 
Leven en tegen Invaliditeit N.V., previously named Eerste 
Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het Leven, 
tegen Invaliditeit en Ongelukken N.V. 

Nillmij 1859 
(AXXXX) 

1936-1966 N.V. Levensverzekeringmaatschappij Nillmij, previously 
named N.V. Levensverzekeringmaatschappij Nederlandse 
Nillmij van 1859, previously named N.V. Nederlandsche 
Maatschappij der Nillmij van 1859 

Nillmij Leven 
(AXXX) 

1967-1972 Nillmij Leven N.V. 

Ennia Leven 
(AXXXX) 

1973-1984 Ennia Levensverzekering N.V. 

AEGON Leven 
(AXXXX) 

1985-1998 AEGON Levensverzekering N.V. 

    

Non-life insurance companies 

AF Brand (AXXXX) 1948-1962 Algemeene Friesche Brandverzekering-Maatschappij N.V. AEGON Group Archives 

AF Schade 
(AXXXX) 

1963-1972 Algemeene Friesche Schadeverzekering-Maatschappij N.V. 

AGO Schade 
(AXXXX) 

1971-1984 AGO Schadeverzekering-Maatschappij N.V. 

NEN (AXXXX) 1903-1972 Verzekeringsbank De Nieuwe Eerste Nederlandsche N.V. 

Ennia Schade 
(AXXXX) 

1973-1984 Ennia Schadeverzekering N.V. 

AEGON Schade 
(AXXXX) 

1985-1998 AEGON Schadeverzekering N.V. 
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1.b Fortis 
Short Year Company name Archival location 

    

Holding companies 

AMEV (AXXXX) 1920-1962 N.V. Algemeene Maatschappij tot Exploitatie van 
Verzekeringmaatschappijen 

Shareholders meeting papers, ASR 
archive 

1963-1985 N.V. AMEV, consolidated and non-consolidated ASR archive 

1986-1989 N.V. AMEV, consolidated and non-consolidated Fortis Audit Services 

1990 AG-AMEV/VSB consolidated and N.V. AMEV non-consolidated 

Fortis (AXXXX) 1991-1992 Fortis consolidated and N.V. AMEV non-consolidated 

1993-1997 Fortis consolidated and Fortis AMEV nv non-consolidated 

1998-2000 Fortis consolidated and Fortis (NL) N.V. non-consolidated 

2001-2005 Fortis consolidated and Fortis N.V. non-consolidated 

    

Life insurance companies 

Utrecht (AXXXX) 1884-1984 N.V. Levensverzekering Maatschappij “Utrecht” ASR archive 

AMEV Leven 
(AXXXX) 

1985-1998 AMEV Levensverzekering N.V. 

    

Non-life insurance companies 

Holland (AXXXX) 1958-1969 N.V. Verzekering Maatschappij “Holland van 1859” ASR archive 

1967-1984 N.V. Verzekering Maatschappij Holland 

AMEV Schade 
(AXXXX) 

1985-1998 AMEV Schadeverzekering N.V. 

1.c ING 
Short Year Company name Archival location 

    

Holding companies 

NN (AXXXX) 1963-1990 Nationale-Nederlanden N.V. Private collection Mr. Johan 
Waijer, ING 

ING (AXXXX) 1991-2000 ING Groep N.V. ING historical archive 

2001-2005 ING Groep N.V. ING website 

    

Life insurance companies 

Nationale 
(AXXXX) 

1877-1969 Nationale Levensverzekering-Bank N.V. ING historical archive 

Nederlanden 
Leven (AXXXX) 

1914-1969 N.V. Levensverzekering De Nederlanden van 1845 

NN Leven 
(AXXXX) 

1970-1998 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. 

    

Non-life insurance companies 

Nederlanden van 
1845 (AXXXX) 

1904-1920 Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven 
“De Nederlanden”, van 1845 

ING historical archive 

1921-1962 N.V. Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 

NN Schade 
(AXXXX) 

1967-1985 Nationale-Nederlanden gecombineerd verslag binnenlandse 
schadeverzekeringsmaatschappijen 

1986-1998 Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 

2 Dutch official organisations 

2.a Dutch Ministerial departments1 
Minister van Binnenlandse 
Zaken (1845) 

Minister van Binnenlandse Zaken en Minister van Justitie, “Besluit van den 9den December 1845, 
houdende aanvulling der bepalingen nopens de maatschappijen van levensverzekering en andere 
instellingen van dien aard.” Staatsblad nr. 69 (1 januari 1846) 

Minister van Binnenlandse 
Zaken (1883) 

“Koninklijk besluit van 4 October 1883 tot instelling van een commissie tot voorlichting der regeering 
omtrent eene wettelijke regeling betreffende de inrichtingen van levensverzekering.”               
Staatsblad nr. 32 (4 oktober 1883) 

 

 

                                                           
1 The legislative documents in this section were issued by the departments presented in the first column, unless mentioned otherwise. 
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Minister van Binnenlandse 
Zaken (1892) 

“Koninklijk besluit van 4 April 1892 tot benoeming van een staatscommissie om der regeering van raad 
te dienen bij de voorbereiding eener wettelijke regeling betreffende de begrafenisfondsen.” 
Staatscourant nr. 81 (5 april 1892) 

Minister van Binnenlandse 
Zaken (1895) 

“Koninklijk besluit van 10 Januari 1895 tot uitbreiding van de opdracht van de staatscommissie, 
benoemd bij Koninklijk besluit van 4 April 1892, tot het gehele levensverzekeringsbedrijf.” 
Staatscourant nr. 7 (10 januari 1895) 

Minister van Buitenlandse 
Zaken (1961) 

“Verdrag nopens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, met aanvullende 
protocollen en memorandum, Parijs, 14 december 1960.” Tractatenblad nr. 60 (4 mei 1961) 

Minister van Financiën (1945) “Zesde aanvullingsbeschikking vennootschapsbelasting 1942.”                                                   
Staatscourant nr. 101 (31 oktober 1945), p. 3 

Minister van Financiën (1947) “Beschikking van den Minister van Financiën van 27 maart 1947, houdende vaststelling van de 
beschikking beursverkeer 1947.” Staatsblad nr. H 105 (28 maart 1947) 

Minister van Financiën (1983) “Beschikking beursnotering 1983.” Staatscourant nr. 213 (2 november 1983), p. 5 

Minister van Financiën (1995) “Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten wet toezicht effectenverkeer 1995.”                  
Staatscourant nr. 250 (21 december 1995), p. 30 

Minister van Financiën (2002) “Wijziging regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten wet toezicht effectenverkeer 1995.”  
Staatscourant nr. 134 (17 juli 2002), p. 13 

Minister van Justitie (1893) “Wet van den 2den October 1893, tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten.” 
Staatsblad nr. 149 (7 oktober 1893) 

Minister van Justitie (1901a) “Wet van den 2den Januari 1901, houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke 
gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven.” Staatsblad nr. 1 (25 januari 1901) 

Minister van Justitie (1901b) “Besluit van den 6den Mei 1901, houdende bepaling van het tijdstip, waarop de ongevallenwet 1901, 
met uitzondering van de bepaling vervat in artikel 1, in werking treedt.”                                        
Staatsblad nr. 105 (19 mei 1901) 

Minister van Justitie (1913a) “Wet van den 5den Juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering.”                                
Staatsblad nr. 203 (9 juni 1913) 

Minister van Justitie (1913b) “Wet van den 5den Juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering.”                                
Staatsblad nr. 204 (9 juni 1913) 

Minister van Justitie (1913c) “Wet van den 5den Juni 1913, tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit 
en ouderdom.” Staatsblad nr. 205 (9 juni 1913) 

Minister van Justitie (1914a) “Wet van den 4den September 1914, houdende bepalingen betreffende den geld- en fondsenhandel in 
de tegenwoordige buitengewone omstandigheden.” Staatsblad nr. 445 (6 september 1914) 

Minister van Justitie (1914b) “Wet van den 19den December 1914, tot heffing eener inkomstenbelasting.”                              
Staatsblad nr. 563 (31 december 1914) 

Minister van Justitie (1918a) “Wet van den 11den Januari 1918, tot heffing eener dividend- en tantième-belasting.”              
Staatsblad nr. 4 (26 januari 1918) 

Minister van Justitie (1918b) “Wet van den 26sten Juli 1918, tot instelling van een handelsregister.”                                          
Staatsblad nr. 493 (3 augustus 1918) 

Minister van Justitie (1919) “Wet van den 4den November 1919, betreffende vrijwillige ouderdomsverzekering.”                
Staatsblad nr. 628 (13 november 1919) 

Minister van Justitie (1921a) Ministers van Justitie, Binnenlandsche Zaken, en Koloniën, “Wet van den 29sten April 1921,     
houdende voorschriften ten aanzien van levensverzekeringmaatschappijen, welke bijzondere 
voorziening behoeven.” Staatsblad nr. 695 (2 mei 1921) 

Minister van Justitie (1921b) “Wet van den 2den Mei 1921, houdende herziening der ongevallenwet 1901.”                            
Staatsblad nr. 700 (24 mei 1921) 

Minister van Justitie (1923a) Ministers van Justitie, Binnenlandsche Zaken, en Koloniën, “Wet van den 22sten December 1922,        
tot regeling van het levensverzekeringbedrijf.” Staatsblad nr. 716 (28 januari 1923) 

Minister van Justitie (1923b) “Besluit van den 2den Juli 1923, tot intrekking van de Koninklijke besluiten, houdende regelen nopens 
maatschappijen van levensverzekering en dergelijke instellingen.” Staatsblad nr. 337 (26 juli 1923) 

Minister van Justitie (1923c) “Besluit van den 1sten November 1923, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de wet op het levensverzekeringbedrijf.” Staatsblad nr. 499 (6 november 1923) 

Minister van Justitie (1923d) “Besluit van den 5den November 1923, houdende een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij artikel 15, lid 2, der wet op het levensverzekeringbedrijf 1922.”                                                  
Staatsblad nr. 507 (12 november 1923) 

Minister van Justitie (1925) “Besluit van den 18den Juli 1925, houdende algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij    
artikel 27 der wet op het levensverzekeringbedrijf 1922.” Staatsblad nr. 335 (27 juli 1925) 

Minister van Justitie (1928a) “Wet van den 2den Juli 1928, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamlooze 
vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus.”                                     
Staatsblad nr. 216 (13 juli 1928) 

Minister van Justitie (1928b) “Besluit van den 8sten September 1928, houdende vaststelling van de dag van inwerkingtreding van de 
wet van den 2den Juli 1928, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamlooze 
vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus.”                                     
Staatsblad nr. 364 (13 september 1928) 

Minister van Justitie (1929a) “Wet van den 24sten April 1929, houdende wijziging van artikel 6 onder c der wet op het 
levensverzekeringbedrijf 1922.” Staatsblad nr. 202 (3 mei 1929) 

Minister van Justitie (1929b) “Wet van de 24sten Juni 1929, tot wijziging der ziektewet.” Staatsblad nr. 329 (26 juni 1929) 

Minister van Justitie (1929c) “Wet van den 25sten Juni 1929, houdende wijzigingen van de artikelen 42c (nieuw) en 42 (nieuw) van 
het wetboek van koophandel (balans en winst- en verliesrekening).” Staatsblad nr. 363 (1 juli 1929) 
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Minister van Justitie (1929d) “Besluit van den 29sten Juni 1929, ter bekendmaking van den tekst der wet van den 5den Juni 1913 tot 
regeling der arbeiders-ziekteverzekering (ziektewet), zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van den 24sten Juni 1929.” Staatsblad nr. 374 (2 juli 1929) 

Minister van Justitie (1929e) “Besluit van den 3den Augustus 1929, houdende aanwijzing van de beurs, bedoeld in artikel 42c,   
onder c, van het wetboek van koophandel.” Staatsblad nr. 408 (12 augustus 1929) 

Minister van Justitie (1935) “Wet van den 7den Februari 1935, houdende de nieuwe regeling van de surséance van betaling,          
de gelegenheid tot akkoord openende.” Staatsblad nr. 41 (12 februari 1935) 

Minister van Justitie (1937) “Wet van den 22sten Mei 1937, tot wijziging van de wet op het levensverzekeringbedrijf 1922.” 
Staatsblad nr. 200 (28 mei 1937) 

Minister van Justitie (1939) “Besluit van 10 october 1939, tot nadere wijziging van het besluit van 18 juli 1925,                      
houdende algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 27 der wet op het 
levensverzekeringbedrijf 1922.” Staatsblad nr. 245 (17 oktober 1939) 

Minister van Justitie (1947) “Wet van 24 mei 1947, houdende een voorloopige regeling ter voorziening in den nood van ouden van 
dagen (Noodwet ouderdomsvoorziening).” Staatsblad nr. H 155 (31 mei 1947) 

Minister van Justitie (1948) “Wet van 23 april 1948, houdende nieuwe bepalingen nopens het statuut van De Nederlandsche     
Bank N.V.” Staatsblad nr. I 166 (14 mei 1948) 

Minister van Justitie (1949a) “Wet van 17 maart 1949, houdende vaststelling van een regeling betreffende verplichte deelneming in 
een bedrijfspensioenfonds.” Staatsblad nr. J 121 (25 maart 1949) 

Minister van Justitie (1949b) “Wet van 9 september 1949 tot verplichte verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van 
onvrijwillige werkloosheid (werkloosheidswet).” Staatsblad nr. J 423 (27 september 1949) 

Minister van Justitie (1950) “Besluit van 8 december 1950 tot vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur tot 
uitvoering van de artikelen 27 en 28 van de wet op het levensverzekeringbedrijf.”                      
Staatsblad nr. K 545 (28 december 1950) 

Minister van Justitie (1952a) “Wet van 18 januari 1952, houdende regeling van het toezicht op het credietwezen.”                
Staatsblad nr. 35 (8 februari 1952) 

Minister van Justitie (1952b) “Wet van 15 mei 1952, houdende regelen betreffende pensioen- en spaarvoorzieningen.”       
Staatsblad nr. 275 (1 december 1952) 

Minister van Justitie (1956a) “Wet van 31 mei 1956 inzake een algemene ouderdomsverzekering (algemene ouderdomswet).” 
Staatsblad nr. 281 (8 juni 1956) 

Minister van Justitie (1956b) “Wet van 21 juni 1956, houdende gewijzigde vaststelling van de wet toezicht kredietwezen.”  
Staatsblad nr. 427 (14 augustus 1956) 

Minister van Justitie (1956c) “Wet van 19 december 1956 tot regeling van de ziekenfondsverzekering voor bejaarden en tot wijziging 
van de wet van 21 december 1950, tot uitbreiding van de toepassing van het ziekenfondsbesluit       
(wet op de ziekenfondsverzekering voor bejaarden).” Staatsblad nr. 634, 28 december 1956 

Minister van Justitie (1959) “Wet van 9 april 1959, inzake een algemene weduwen- en wezenverzekering (algemene weduwen- en 
wezenwet).” Staatsblad nr. 139 (28 april 1959) 

Minister van Justitie (1960) “Wet van 12 mei 1960 tot vaststelling van boek 2 van het nieuwe burgerlijk wetboek.”              
Staatsblad nr. 205 (10 juni 1960) 

Minister van Justitie (1961) “Besluit van 6 september 1961, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 8 december 1950,   
tot uitvoering van de artikelen 27 en 28 der wet op het levensverzekeringbedrijf.”                      
Staatsblad nr. 347 (16 november 1961) 

Minister van Justitie (1964a) “Wet van 15 oktober 1964, houdende regeling van de ziekenfondsverzekering (ziekenfondswet).” 
Staatsblad nr. 392 (30 oktober 1964) 

Minister van Justitie (1964b) “Wet van 23 september 1964, houdende bepalingen ten aanzien van het schadeverzekeringsbedrijf.” 
Staatsblad nr. 409 (17 november 1964) 

Minister van Justitie (1964c) “Wet van 16 december 1964, houdende vervanging van het besluit op de inkomstenbelasting 1941 
door een nieuwe wettelijke regeling (wet op de inkomstenbelasting 1960).”                                 
Staatsblad nr. 512 (18 december 1964) 

Minister van Justitie (1964d) “Besluit van 18 december 1964, houdende inwerkingtreding van de wetten op de inkomsten-,              
de vermogens- en de loonbelasting 1964.” Staatsblad nr. 522 (22 december 1964) 

Minister van Justitie (1966a) “Wet van 18 februari 1966, inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering (wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering).” Staatsblad nr. 84 (17 maart 1966) 

Minister van Justitie (1966b) “Besluit van 23 augustus 1966, houdende inwerkingtreding van de wet op het 
schadeverzekeringsbedrijf.” Staatsblad nr. 360 (30 augustus 1966) 

Minister van Justitie (1967a) “Wet van 2 februari 1967, houdende liquidatie wettelijke ongevallenverzekering in verband met de 
invoering van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (liquidatiewet ongevallenwetten).” 
Staatsblad nr. 99 (28 februari 1967) 

Minister van Justitie (1967b) “Besluit van 7 februari 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 24, zesde lid, en artikel 45 van de wet op het schadeverzekeringsbedrijf.”     
Staatsblad nr. 111 (27 februari 1967) 

Minister van Justitie (1967c) “Besluit van 20 februari 1967, houdende regelen tot uitvoering van de wet op het 
schadeverzekeringsbedrijf en van artikel 28 van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.” 
Staatsblad nr. 112 (27 februari 1967) 

Minister van Justitie (1967d) “Wet van 14 december 1967, houdende algemene wet (bijzondere) ziektekosten.”                    
Staatsblad nr. 617 (19 december 1967) 

Minister van Justitie (1969) “Wet van 8 oktober 1969, houdende vervanging van het besluit op de vennootschapsbelasting 1942 
door een nieuwe wettelijke regeling (wet op de vennootschapsbelasting 1960).                          
Staatsblad nr. 445 (28 oktober 1969) 
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Minister van Justitie (1970a) “Wet van 10 september 1970, houdende wettelijke bepalingen met betrekking tot de jaarrekening van 
ondernemingen.” Staatsblad nr. 414 (24 september 1970) 

Minister van Justitie (1970b) “Besluit van 30 oktober 1970, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet op 
de jaarrekening van ondernemingen.” Staatsblad nr. 533 (24 november 1970) 

Minister van Justitie (1971a) “Wet van 3 mei 1971, houdende regeling van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid.” Staatsblad nr. 286 (21 mei 1971) 

Minister van Justitie (1971b) “Wet van 3 mei 1971, houdende aanpassing van de wetgeving in verband met de regeling van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.” Staatsblad nr. 287 (21 mei 1971) 

Minister van Justitie (1971c) “Besluit van 1 juni 1971, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet           
van 29 april 1971 tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de eerste richtlijn van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 9 maart 1968 inzake het vennootschapsrecht, de wet                     
van 3 mei 1971 houdende regeling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,      
de wet van 3 mei 1971 tot aanpassing van de wetgeving in verband met de regeling van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de wet van 3 mei 1971 tot wijziging van de artikelen 36e 
en 45d van het wetboek van koophandel en de wet van 6 mei 1971 tot wijziging van het wetboek van 
koophandel.” Staatsblad nr. 363 (9 juni 1971) 

Minister van Justitie (1972a) “Wet van 29 juni 1972, betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.”  
Staatsblad nr. 400 (8 augustus 1972) 

Minister van Justitie (1972b) “Besluit van 18 juli 1972, houdende vaststelling van het besluit reserve verzekeraars.”              
Staatsblad nr. 414 (8 augustus 1972) 

Minister van Justitie (1974) “Besluit van 28 mei 1974, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 8 december 1950,              
tot uitvoering van de artikelen 27 en 28 der wet op het levensverzekeringbedrijf.”                      
Staatsblad nr. 303 (30 mei 1974) 

Minister van Justitie (1975a) “Besluit van 24 april 1975 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7 februari 1967, houdende 
vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24, zesde lid, en artikel 45 
van de wet op het schadeverzekeringsbedrijf.” Staatsblad nr. 236 (5 juni 1975) 

Minister van Justitie (1975b) “Wet van 11 december 1975 tot vaststelling van een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(algemene arbeidsongeschiktheidswet).” Staatsblad nr. 674 (11 december 1975) 

Minister van Justitie (1976a) “Wet van 8 april 1976 tot vaststelling van de hoofdstukken 1 en 6 van de invoeringswet boek 2       
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nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen                    
van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een 
verzekeringsgroep te verwerken.” Staatsblad nr. 168 (27 april 2000) 

Minister van Justitie (2000b) “Besluit van 26 april 2000, houdende uitvoering van de artikelen 69d, 69j en 69k van de wet toezicht 
verzekeringsbedrijf 1993 (besluit aanvullend toezicht verzekeraars in een verzekeringsgroep).” 
Staatsblad nr. 197 (18 mei 2000) 

Minister van Justitie (2000c) Nieuwe ontwikkelingen in het jaarrekeningrecht (22 augustus 2000) 

Minister van Justitie (2000d) “Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het besluit winstbepaling en reserves 
verzekeraars 2001.” Staatsblad nr. 643 (28 december 2000) 

Minister van Justitie (2001a) “Wet van 13 december 2000 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van 
de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op 
enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen.” Staatsblad nr. 21 (16 januari 2001) 

Minister van Justitie (2001b) “Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde daarin 
een opvanginstrument voor levensverzekeraars op te nemen.” Staatsblad nr. 73 (15 februari 2001) 

Minister van Justitie (2001c) “Besluit van 14 september 2001, tot aanpassing van besluiten in verband met de vervanging van de 
gulden door de euro (aanpassingsbesluit euro).” Staatsblad nr. 415 (4 oktober 2001) 

Minister van Justitie (2001d) “Wet van 27 september 2001 tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden 
door de euro (aanpassingswet euro).” Staatsblad nr. 481 (1 november 2001) 

Minister van Justitie (2001e) “Wet van 22 november 2001 tot het voorzien in bepalingen ter introductie van een niet-
sectorspecifieke toezichtsdimensie in de wet toezicht beleggingsinstellingen, de wet toezicht 
effectenverkeer 1995, de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet toezicht natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf en de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.”                                     
Staatsblad nr. 596 (13 december 2001) 

 



748 
 

Minister van Justitie (2002) “Wet van 14 november 2002 tot wijziging van de ziektewet en enkele andere wetten in verband met de 
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