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Besluit van 20 november 2018 tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 17 oktober 2018 tot wijziging van de 
Faillissementswet ter implementatie van 
richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot 
wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de 
rang van ongedekte schuldinstrumenten in de 
insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) 
(Stb. 2018, 421) 

 
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 16 november 
2018, nr. 2018-0000195431, directie Financiële Markten; 

Gelet op artikel II van de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de 
Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van 
richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstru-
menten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) (Stb. 2018, 421); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad 
waarin dit besluit wordt geplaatst, treedt de Wet van 17 oktober 2018 tot 
wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 
2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 
tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte 
schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) 
(Stb. 2018, 421) in werking. 
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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, 20 november 2018 
Willem-Alexander 

De Minister van Financiën, 
W.B. Hoekstra 

Uitgegeven de dertiende december 2018 

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

De wet strekt tot implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van 
richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstru-
menten in de insolventierangorde (PbEU 2017, L 345). Vanwege de 
noodzaak van een spoedige implementatie wordt niet aangesloten bij de 
vaste verandermomenten maar zal de wet in werking treden op zo kort 
mogelijke termijn na bekendmaking. 

De Minister van Financiën, 
W.B. Hoekstra
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