
Regeling van de Minister van Financiën houdende tijdelijke voorzieningen met betrekking tot de invoering van de 
Wet op het financieel toezicht en van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht (Tijdelijke 
regeling invoering Wft)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 176 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht;

Besluit :

Artikel 1 

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 december 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels tot 
uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 
21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (Kamerstukken II 2005/06, 30 419, nr. 2), nadat het tot 
wet is verheven, in werking is getreden, dient in de definitie van ‘personen waarmee in onderling overleg wordt 
gehandeld’ in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht de zinsnede ‘natuurlijke personen en hun 
dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d van de Wet melding zeggenschap in ter 
beurze genoteerde vennootschappen 1996’ te worden gelezen als: natuurlijke personen en hun 
dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel c.

Artikel 1a 

Artikel 1:110, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht dient te worden gelezen als:

Artikel 1b 

Artikel 2:55, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht is niet van toepassing op aanbieders van 
beleggingsobjecten, voor zover het betreft overeenkomsten die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dat 
artikel zijn aangegaan met betrekking tot beleggingsobjecten die op dat tijdstip geen beleggingsobject waren als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van Wet financiële dienstverlening of ingevolge onderdeel m, onder 8° van dat 
artikel waren aangewezen als financieel product.

Artikel 1c 

Artikel 2 

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst 
voor nadere informatie.

Artikel 3:258, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht dient te worden gelezen als:

b. beleggingsondernemingen die een vergunning hebben als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, aanhef en 
onderdeel a, voorzover het betreft het beheren van individuele vermogens, of die een vergunning hebben als 
bedoeld in artikel 2:96.

Terugwerkende kracht

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden 

Ten aanzien van een besluit ingevolge regels gesteld bij of krachtens de hoofdstukken 5.1 of 5.5 van deze 
wet, met uitzondering van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete, blijft artikel 7:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing.

2 

Artikel 3:115 van de Wet op het financieel toezicht is van overeenkomstige toepassing op overdrachten als 
bedoeld in artikel 3:122, eerste en tweede lid, 3:126, eerste lid, 3:127, eerste lid, en 3:131, eerste lid, 
van die wet.

1 

Op een overdracht als bedoeld in artikel 3:126, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht zijn de 
artikelen 3:116, 3:119 en 3:120, eerste tot en met vierde lid, en achtste lid, van die wet van 
overeenkomstige toepassing, voor zover deze artikelen betrekking hebben op een overdracht door een 
levensverzekeraar.

2 

Op een overdracht als bedoeld in artikel 3:127, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht zijn de 
artikelen 3:116 en 3:120, eerste tot en met derde lid, en vijfde tot en met negende lid, van die wet van 
overeenkomstige toepassing, voor zover deze artikelen betrekking hebben op een overdracht door een 
schadeverzekeraar.

3 

Op een overdracht als bedoeld in artikel 3:131, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht zijn de 
artikelen 3:116, 3:119 en 3:120, eerste tot en met derde lid, en achtste lid, van die wet van 
overeenkomstige toepassing, voor zover deze artikelen betrekking hebben op een overdracht door een 
natura-uitvaartverzekeraar.
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Stcrt. 2008, 13, datum inwerkingtreding 20-01-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit 
artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2007.
Dit onderdeel vervalt.

Artikel 2a 

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst 
voor nadere informatie.

Financiële ondernemingen zijn vrijgesteld van het ingevolge de artikelen 4:23, 4:24 en 4:90 van de Wet op het 
financieel toezicht bepaalde, voor zover zij, indien van toepassing, voldoen aan artikel 32, eerste lid, van de Wet 
financiële dienstverlening, artikel 24, onderdeel b en 35, onderdeel b, van het Besluit toezicht effectenverkeer 
1995 en artikel 28, eerste lid, van de Nadere regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002, zoals die golden tot 
1 januari 2007.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2008, 13, datum inwerkingtreding 20-01-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit 
artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2007.
Dit onderdeel vervalt.

Artikel 2b 

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst 
voor nadere informatie.

Afdeling 5.2.2 van de Wet op het financieel toezicht is van overeenkomstige toepassing op het houden van een 
markt in financiële instrumenten, niet zijnde een gereglementeerde markt in Nederland, door een houder 
waaraan een erkenning is verleend als bedoeld in artikel 5:26 van die wet en op het houden, verwerven of 
vergroten van een gekwalificeerde deelneming dan wel het uitoefenen van enige zeggenschap verbonden aan een 
gekwalificeerde deelneming in een zodanige houder.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2008, 13, datum inwerkingtreding 20-01-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit 
artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2007.
Dit onderdeel vervalt.

Artikel 2c 

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst 
voor nadere informatie.

Artikel 5:32 van de Wet op het financieel toezicht dient te worden gelezen als bevat het een zesde lid, luidende:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2008, 13, datum inwerkingtreding 20-01-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit 
artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2007.
Dit onderdeel vervalt.

Artikel 3 

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst 
voor nadere informatie.

Artikel 5:59 van de Wet op het financieel toezicht dient te worden gelezen als bevat het een achtste lid, luidende:

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de 
in het eerste, tweede en vijfde lid bedoelde openbaarmaking dient plaats te vinden, alsmede met betrekking tot 
de inhoud, het bijwerken en bewaren van de lijst, bedoeld in het zevende lid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2008, 13, datum inwerkingtreding 20-01-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit 
artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 28-10-2007.
Dit onderdeel vervalt.

Indien aan een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in het eerste lid voorschriften zijn verbonden of 
beperkingen zijn gesteld, neemt de houder van deze verklaring van geen bewaar de voorschriften of 
beperkingen in acht.
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Artikel 3a 

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst 
voor nadere informatie.

Artikel 5:66 van de Wet op het financieel toezicht dient te worden gelezen als:

Artikel 5:66

De Autoriteit Financiële Markten kan aan de houder van een gereglementeerde markt in Nederland of een markt 
in financiële instrumenten, niet zijnde een gereglementeerde markt, waarvan de houder een erkenning heeft als 
bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, een aanwijzing geven om de handel in bepaalde financiële instrumenten op te 
schorten, te onderbreken of door te halen, indien het toezicht op de naleving van het bij of krachtens artikel 
5:59, eerste of vijfde lid, bepaalde daartoe aanleiding geeft. De in de eerste volzin bedoelde houder volgt de 
aanwijzing op binnen een door de Autoriteit Financiële Markten te bepalen termijn.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2008, 13, datum inwerkingtreding 20-01-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit 
artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2007.
Dit onderdeel vervalt.

Artikel 4 

In artikel 4, tweede lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht dient de zinsnede 
‘artikel 5:3, derde lid’ te worden gelezen als: artikel 1:109, eerste lid.

Artikel 5 

Artikel 8 van de Invoerings- en aanpassingswet Wft is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot het 
opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete, genomen voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht ter zake van overtreding van een voorschrift, gesteld bij of 
krachtens de Wet financiële dienstverlening, de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in 
effectenuitgevende instellingen, de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de 
Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf of de Wet toezicht 
verzekeringsbedrijf 1993.

Artikel 5a 

De Faillissementswet, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 2007, is van overeenkomstige toepassing op een 
faillietverklaring, een verzoek of voordracht daartoe en de gevolgen van een faillissement van een 
kredietinstelling of verzekeraar ten aanzien waarvan onderscheidenlijk van wie voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht een noodregeling is uitgesproken op grond van artikel 71 
van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 66 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
onderscheidenlijk artikel 156 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, indien de faillietverklaring plaatsvindt op of 
na 1 januari 2007.

Artikel 6 

Artikel 17 van de Invoerings- en Aanpassingswet Wet op het financieel toezicht is van overeenkomstige 
toepassing op verzekeraars die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht
ingevolge de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf verplicht zijn tot afwikkeling van het betrokken 
gedeelte van hun bedrijf.

Artikel 6a 

Artikel 61 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht dient te worden gelezen als bevat 
het een vierde lid, luidende:

4. Een ontheffing die op grond van artikel 6, derde lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is verleend aan 
een onderneming of instelling als bedoeld in artikel 3 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 die niet voldeed aan 
de in dat artikel bedoelde voorschriften berust, voor zover deze ontheffing betrekking heeft op die voorschriften, 
vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht op artikel 3:2, derde lid, van 
laatstgenoemde wet.

Artikel 6b 

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst 
voor nadere informatie.

In afwijking van artikel 178 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht wordt artikel 
11, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, voorzover het de grondslag vormt voor artikel 32a van 
het Besluit toezicht effectenverkeer 1995, geacht niet te zijn ingetrokken.



Terugwerkende kracht

Stcrt. 2008, 13, datum inwerkingtreding 20-01-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit 
artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 28-10-2007.
Dit onderdeel vervalt.

Artikel 6c 

Artikel 31 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht dient te worden gelezen als waren 
aan dat artikel twee leden toegevoegd, luidende:

Artikel 6d 

In afwijking van artikel 178 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht wordt artikel 
29, eerste lid, onderdelen a, d, h en p, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 geacht niet te zijn ingetrokken.

Artikel 7 

Onder financiële dienst als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, onder 1°, van de Wet handhaving 
consumentenbescherming wordt mede verstaan het aanbieden van effecten aan het publiek of het doen toelaten 
van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt, bedoeld in 
artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 7a 

In artikel 1, onderdeel h, van de Wet toezicht accountantsorganisaties dienen de onderdelen 1° tot en met 4° te 
worden gelezen als: 

Artikel 7b 

In de bijlage bij artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Wet toezicht accountantsorganisaties dienen de achter 
het zevenentwintigste tot en met het eenendertigste gedachtestreepje genoemde verwijzingen naar artikelen uit 
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 te worden 
gelezen als verwijzingen naar de artikelen 3:72, zevende lid, 3:77, 3:82, 3:86, tweede lid, 4:51, derde lid, 
onderscheidenlijk 4:85, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 7c 

In artikel 1 van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob dient onderdeel c te worden gelezen als:

c. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover belast met werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel 
verband houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet 
toezicht financiële verslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 8 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 9 

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling invoering Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, 

Indien de aanvraag van een vergunning of ontheffing, bedoeld in het eerste lid, door de toezichthouder is 
afgewezen, mag de financiëledienstverlener zonder vergunning of ontheffing zijn bedrijf afwikkelen. De 
toezichthouder kan een termijn bepalen voor de afwikkeling. De Autoriteit Financiële Markten kan de 
financiëledienstverlener voorschriften geven terzake van de afwikkeling met het oog op het adequaat 
functioneren van de financiële markten of de positie van de consumenten op die markten.

5 

Het bij en krachtens het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel 
toezicht bepaalde is van overeenkomstige toepassing op financiëledienstverleners die op grond van het 
eerste lid hun werkzaamheden mogen voortzetten en op financiële dienstverleners die op grond van het 
vijfde lid hun bedrijf mogen afwikkelen.

6 

een in Nederland gevestigde naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan effecten zijn 
toegelaten tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op 
het financieel toezicht;

1°. 

een in Nederland gevestigde kredietinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel 
toezicht;

2°. 

een in Nederland gevestigde centrale kredietinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het 
financieel toezicht;

3°. 

een in Nederland gevestigde levensverzekeraar of schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet 
op het financieel toezicht;

4°. 



G. Zalm


