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Besluit van 29 juni 2015, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 4 juni 2015 tot aanpassing van diverse 
BES-onderwijswetten inzake het vervallen van 
de RMC-functie met betrekking tot voortijdig 
schoolverlaten in Caribisch Nederland (Stb. 
2015, 213) 

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

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

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van, 25 juni 2015, nr. 778684 (10329), directie Wetgeving en 
Juridische Zaken; 

Gelet op artikel V van de Wet van 4 juni 2015 tot aanpassing van diverse 
BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met 
betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland (Stb. 2015, 
213); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 4 juni 2015 tot aanpassing van diverse BES-onderwijswetten 
inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig 
schoolverlaten in Caribisch Nederland treedt in werking met ingang van 
1 augustus 2015. 

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 29 juni 2015 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
S. Dekker 

Uitgegeven de achtste juli 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Het onderhavige besluit voorziet in inwerkingtreding van de Wet van 
4 juni 2015 tot aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het 
vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten 
in Caribisch Nederland. 

De wet treedt in werking op 1 augustus 2015, aan het begin van het 
nieuwe schooljaar 2015/ 2016. Met deze datum wordt aangesloten bij de 
vaste verandermomenten voor wetgeving in het onderwijs. 

Een korte inwerkingtredingstermijn is mogelijk nu met de wetswijziging 
geen essentiële aanpassingen in de bestaande praktijk gemoeid zijn en 
nagenoeg geen voorbereidingen hoeven worden getroffen. De projector-
ganisaties zijn bekend met deze wetswijziging en de inwerkingtredings-
datum. Zij zijn hierover geïnformeerd door de Rijksdienst Caribisch 
Nederland. 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
S. Dekker
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