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Besluit van 25 augustus 2006, houdende
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de wet van 7 juli 2006
(Stb. 373) tot wijziging van de Wet werk en
bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000,
van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet
2000 in verband met de totstandkoming van
richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van
de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun
familieleden, alsmede de goedkeuring van een
daarmee samenhangend voorbehoud bij het
Europees verdrag inzake sociale en medische
bijstand

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van 17 augustus 2006, nr. W&B/URP/06/70025;

Gelet op artikel VI van de wet van 7 juli 2006 (Stb. 373) tot wijziging van
de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemde-
lingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van richtlijn 2004/38/EG
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van
de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede de
goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het
Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 7 juli 2006 (Stb. 373) tot wijziging van de Wet werk en
bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in
verband met de totstandkoming van richtlijn 2004/38/EG betreffende het
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor
de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede de goedkeuring van
een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag inzake
sociale en medische bijstand treedt in werking met ingang van de dag na

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2006

Staatsblad 2006 456 1



de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt
geplaatst.

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

’s-Gravenhage, 25 augustus 2006
Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de tiende oktober 2006

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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