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Besluit van 19 december 2018 tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 19 december 2018 tot wijziging van de 
Pensioenwet, de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling en de Wet op het 
financieel toezicht in verband met de 
implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 december 2016 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
(IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (Stb. 2018, 515) en 
het Besluit van 19 december 2018 tot wijziging 
van het Besluit financieel toetsingskader 
pensioenfondsen, het Besluit uitvoering 
Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, het Besluit 
bekostiging financieel toezicht 2019, het Besluit 
prudentiële regels Wft, het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
en het Besluit markttoegang financiële 
ondernemingen Wft in verband met de 
implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 december 2016 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
(IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (Stb. 2018, 516) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van 18 december 2018, nr. 2018-0000188252, 

Gelet op artikel IV van de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van 
de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op 
het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 
2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 
2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen 
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voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (Stb. 2018, 
515) en artikel VII van het Besluit van 19 december 2018 tot wijziging van 
het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, het Besluit 
uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het 
Besluit bekostiging financieel toezicht 2019, het Besluit prudentiële regels 
Wft, het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het 
Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft in verband met de 
implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 
2016, L 354) (Stb. 2018, 516); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht 
in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen-
voorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (Stb. 2018, 515) en het Besluit van 
19 december 2018 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader 
pensioenfondsen, het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019, 
het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft en het Besluit markttoegang financiële onderne-
mingen Wft in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betref-
fende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (Stb. 2018, 516) 
treden in werking met ingang van 13 januari 2019. 

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 19 december 2018 
Willem-Alexander 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
W. Koolmees 

Uitgegeven de achtentwintigste december 2018 

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

Als datum voor de inwerkingtreding van de Wet van 19 december 2018 
tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioen-
regeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de imple-
mentatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 
2016, L 354) (Stb. 2018, 515) (hierna: de wet) en het Besluit van 
19 december 2018 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader 
pensioenfondsen, het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019, 
het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft en het Besluit markttoegang financiële onderne-
mingen Wft in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betref-
fende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (Stb. 2018, 516) 
(hierna: het besluit) is gekozen voor 13 januari 2019. 

Met de inwerkingtredingsdatum van 13 januari 2019 wordt afgeweken 
van de systematiek van de vaste verandermomenten. Hiervoor is gekozen, 
omdat de wet en het besluit strekken tot implementatie van Richtlijn 
2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 
2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) die uiterlijk 
op 13 januari 2019 moet zijn geïmplementeerd (zie artikel 64, eerste lid, 
van de richtlijn). 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
W. Koolmees
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