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Besluit van 27 november 2017 tot wijziging van 
het Besluit van 11 december 2014 tot 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wijzigingswet 
financiële markten 2015, het Wijzigingsbesluit 
financiële markten 2015 en de Wet van 1 maart 
2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid 
kernongevallen in verband met de toepassing 
van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 
29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid 
op het gebied van kernenergie (Stb. 2014, 534) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 22 november 
2017, 2017-0000219002, directie Financiële Markten; 

Gelet op artikel XXI van de Wijzigingswet financiële markten 2015; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

In artikel 1, onderdeel b, van het Besluit van 11 december 2014 tot 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet 
financiële markten 2015, het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en 
de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid 
kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, 
van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het 
gebied van kernenergie (Stb. 2014, 534) vervalt de zinsnede: , dat in 
werking treedt met ingang van 1 januari 2018. 
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Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit 
dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Wassenaar, 27 november 2017 
Willem-Alexander 

De Minister van Financiën, 
W.B. Hoekstra 

Uitgegeven de dertiende december 2017 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit wijzigt het Besluit van 11 december 2014, dat onder meer het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 
2015 regelt. In dat besluit was oorspronkelijk opgenomen dat artikel I, 
onderdeel HHH, van de Wijzigingswet financiële markten 2015 in werking 
treedt met ingang van 1 januari 2017. In artikel I, onderdeel HHH, van de 
Wijzigingswet financiële markten 2015 is een aanpassing van het recht op 
premie-incasso (artikel 4:104 Wft) opgenomen in de zin dat verzekeringen 
die onder het provisieverbod vallen zijn uitgezonderd van het recht op 
premie-incasso. Bij Besluit van 18 november 2016 tot wijziging van het 
Besluit van 11 december 2014 (Stb 2016, 456) is de datum van inwerking-
treding gewijzigd in 1 januari 2018, omdat het provisieverbod in 2017 
wordt geëvalueerd. Aangezien de uitkomsten van de evaluatie op dit 
moment nog niet bekend zijn en daarover derhalve nog niet met de 
Tweede Kamer is gesproken, wordt de inwerkingtreding van de wijziging 
van artikel 4:104 Wft uitgesteld tot een nader te bepalen moment. 

De Minister van Financiën, 
W.B. Hoekstra
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