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Besluit van 24 april 2012, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 25 februari 2012 tot wijziging van de Wet 
op het primair onderwijs in verband met 
verzelfstandiging van dislocaties (Stb. 2012, 
209) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, van 20 april 2012, nr. WJZ/403006 (10206), directie 
Wetgeving en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel II van de Wet van 25 februari 2012 tot wijziging van de 
Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van 
dislocaties; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 25 februari 2012 tot wijziging van de Wet op het primair 
onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties treedt, met 
uitzondering van artikel I, onderdeel B voor wat betreft het vijfde lid van 
artikel 121, en onderdeel C voor wat betreft het zevende lid van artikel 134, 
in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin dit besluit is geplaatst. 

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. 

’s-Gravenhage, 24 april 2012 
Beatrix 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 

Uitgegeven de vijftiende mei 2012 

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

Dit Besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 25 februari 2012 
tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met 
verzelfstandiging van dislocaties, die met ingang van de dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad waarin dit is geplaatst, in werking zal 
treden. Hiermee wordt afgeweken van de Vaste Verandermomenten, om 
scholen de mogelijkheid te geven zo snel mogelijk een aanvraag in te 
dienen om al op 1 augustus 2012 te kunnen verzelfstandigen. Indien de 
wet pas op het eerstvolgende vaste verandermoment, namelijk 
1 augustus 2012, in werking zou treden, dan zouden scholen pas per 
1 augustus 2013 kunnen verzelfstandigen. Dat zou grote nadelen met zich 
brengen voor scholen met dislocaties die in aanmerking komen voor 
verzelfstandiging. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
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