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Besluit van 24 oktober 2019, houdende 
vaststelling van het tijdstip waarop de Rijkswet 
van 30 januari 2019 tot aanpassing van de 
Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad 
voor veiligheid en de Schepenwet in verband 
met de invoering van de normalisering van de 
rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 56) en 
het Besluit van 6 september 2019, houdende 
aanpassing van het Besluit Kapittel voor de 
civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de 
Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie in 
verband met de invoering van de normalisering 
van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 
303) in werking treden 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, van 15 oktober 2019, nr. 2019-0000509256; 

Gelet op artikel IV van de Rijkswet van 30 januari 2019 tot aanpassing 
van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de 
Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de 
rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 56) en artikel IV van het Besluit 
van 6 september 2019, houdende aanpassing van het Besluit Kapittel voor 
de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren 
Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de normalisering 
van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 303); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1  

De Rijkswet van 30 januari 2019 tot aanpassing van de Consulaire Wet, 
de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband 
met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambte-
naren (Stb. 2019, 56) treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 
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Artikel 2  

Het Besluit van 6 september 2019, houdende aanpassing van het Besluit 
Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie 
Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de 
normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 303) treedt 
in werking met ingang van 1 januari 2020. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Afkondi-
gingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het 
Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 24 oktober 2019 
Willem-Alexander 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 

Uitgegeven de zesde november 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 
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NOTA VAN TOELICHTING  

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) treedt in 
werking met ingang van 1 januari 2020. De Rijkswet van 30 januari 2019 
tot aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor 
veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de 
normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 56) en het 
Besluit van 6 september 2019, houdende aanpassing van het Besluit 
Kapittel voor de civiele orden, het Besluit paspoortgelden en de Instructie 
Ambtenaren Scheepvaartinspectie in verband met de invoering van de 
normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 303) 
maken deel uit van de wetgevingsoperatie ten behoeve van de invoering 
van de Wnra en dienen daarom eveneens met ingang van 1 januari 2020 
in werking te treden. Dit koninklijk besluit strekt daartoe. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren
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