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Besluit van 28 februari 2015, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet van 4 februari 
2015, houdende wijziging van de 
Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 
23 februari 2015, nr. WJZ / 15018688; 

Gelet op artikel II van de Wet van 4 februari 2015, houdende wijziging 
van de Telecommunicatiewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 4 februari 2015, houdende wijziging van de Telecommunica-
tiewet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 
van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 28 februari 2015 
Willem-Alexander 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp 

Uitgegeven de tiende maart 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Door middel van dit inwerkingtredingsbesluit treedt de Wet van 
4 februari 2015 houdende wijziging van de Telecommunicatiewet (de 
zogenaamde cookiebepaling) in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit inwerkingtredingsbesluit 
wordt geplaatst. 

Daarmee wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verander-
momenten, zowel voor zover het betreft de datum waarop de wet in 
werking treedt, als voor de gebruikelijke invoeringstermijn. Hiervoor is 
gekozen omdat inwerkingtreding op een vast verandermoment zou leiden 
tot aanmerkelijke ongewenste private en publieke nadelen. Immers, 
genoemde wet behelst een versoepeling van het bestaande cookieregime. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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