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Besluit van 16 december 2015, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet van 2 december 
2015 tot wijziging van onder meer de Algemene 
wet erkenning EG-beroepskwalificaties in 
verband met de implementatie van Richtlijn 
2013/55/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 20 november 
2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt («de IMI-verordening») (Stb. 2015, 
478) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 15 december 2015, nr. 862239(6695), directie Wetgeving 
en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel 3 van hoofdstuk 7 van de Wet van 2 december 2015 tot 
wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 
2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 
betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt («de IMI-verordening»); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene 
wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie 
van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en 
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Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samen-
werking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening») 
treedt in werking met ingang van 18 januari 2016. 

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, 16 december 2015 
Willem-Alexander 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. Bussemaker 

Uitgegeven de achtste januari 2016 

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

Dit besluit bepaalt dat de Wet van 2 december 2015 tot wijziging van 
onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in 
verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot 
wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroeps-
kwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administra-
tieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de 
IMI-verordening») op 18 januari 2016 in werking treedt. Hiermee wordt 
afgeweken van de inwerkingtredingsdata en de minimale invoerings-
termijn die gelden op grond van het beleid van vaste verandermomenten. 
De reden voor deze afwijking is dat richtlijn 2013/55/EU, waarvan 
genoemde wet de implementatie betreft, een uiterste implementatie-
datum stelt van 18 januari 2016. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. Bussemaker
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