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Besluit van 9 november 2015, houdende
wijziging van het Besluit van 13 december 2012,
houdende vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet op het
accountantsberoep (Stb. 2012, 681)
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 2 november
2015, 2015-0000014914, directie Financiële Markten;
Gelet op artikel 75, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In het enig artikel van het Besluit van 13 december 2012, houdende
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het
accountantsberoep (Stb. 2012, 681) vervalt de zinsnede «, dat met ingang
van 1 januari 2016 in werking treedt».
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
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, 9 november 2015
Willem-Alexander
De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem
Uitgegeven de vierentwintigste november 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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NOTA VAN TOELICHTING
Dit besluit houdt verband met het vervallen van artikel 68, onderdeel Ba,
van de Wet op het accountantsberoep (Wab) als de Wijzigingswet
financiële markten 2016 in werking treedt. Om die reden wordt de
inwerkingtreding van artikel 68, onderdeel Ba, van de Wab per 1 januari
2016 geschrapt. Een nadere toelichting is opgenomen in de vierde nota
van wijziging op het wetsvoorstel van de Wijzigingswet financiële markten
2016 (Kamerstukken II 2015/16, 34 198, nr. 15).
De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem
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