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Besluit van 11 februari 2014 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
22 januari 2014, houdende regels omtrent de 
uitvoering van Europese verordeningen inzake 
financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO) 

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

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

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 
5 februari 2014, nr. WJZ / 14015271; 

Gelet op artikel 21 van Wet van 22 januari 2014, houdende regels 
omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële 
bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoe-
ringswet EFRO) (Stb. 2014, 48); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 22 januari 2014, houdende regels omtrent de uitvoering van 
Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO) (Stb. 2014, 48), 
treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat 
artikel 3 terug werkt tot en met 1 januari 2014. 

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, 11 februari 2014 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
S.A.M. Dijksma 

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2014 

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

De Uitvoeringswet EFRO bevat aanvullende nationale regels die nodig 
zijn ten behoeve van de uitvoering van EU-verordeningen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De verordeningen voor de 
periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020 zijn op 17 december 
2013 vastgesteld en in werking getreden per 21 december 2013, met dien 
verstande dat voor een aantal bepalingen de inwerkingtreding is bepaald 
op 1 januari 2014. 

In verband daarmee wordt voor de invoeringstermijn en voor de 
inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EFRO afgeweken van het 
kabinetsbeleid ten aanzien van de Vaste verandermomenten. 

Artikel 3 van de Uitvoeringswet EFRO, dat betrekking heeft op de 
aanwijzing van de autoriteiten die een taak hebben bij de uitvoering van 
operationele programma’s, en hun bevoegdheden, werkt terug tot en met 
1 januari 2014. Hierdoor wordt aangesloten bij de ingangsdatum van de 
operationele programma’s voor de periode 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
S.A.M. Dijksma
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