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Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening en het 
Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van 
het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale 
waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen 
jaarrekening en enkele andere besluiten ter 
uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging 
van richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van 
richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de 
Raad (PbEU 2013, L 182) (Stb. 2015, 350) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 
13 oktober 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 688729; 

Gelet op artikel III van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening en artikel 
VIII van het Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit 
actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit 
modellen jaarrekening en enkele andere besluiten ter uitvoering van 
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde onderne-
mingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) (Stb. 2015, 350); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening en het Besluit van 13 oktober 
2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale 
waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele 

 

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang

0

2015

 

Staatsblad 2015 351 1



andere besluiten ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante 
verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 
2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 
richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) 
(Stb. 2015, 350) treden in werking met ingang van 1 november 2015. 

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 13 oktober 2015 
Willem-Alexander 

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

Uitgegeven de negentiende oktober 2015 

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