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Besluit van 15 maart 2017, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de artikelen I, III, IIIA en IV 
van de Wet van 25 januari 2017 tot wijziging 
van onder meer de Wet educatie en 
beroepsonderwijs inzake aanscherping van de 
eisen met betrekking tot examencommissies in 
het middelbaar beroepsonderwijs en een 
technische aanpassing (Stb. 2017, 43) 

 
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 13 maart 2017, nr. WJZ/1159498 (6717), directie 
Wetgeving en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel IV van de Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van 
onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping 
van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar 
beroepsonderwijs en een technische aanpassing (Stb. 2017, 43); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De artikelen I, III, IIIA en IV van de Wet van 25 januari 2017 tot wijziging 
van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscher-
ping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het 
middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing (Stb. 2017, 
43) treden in werking met ingang van 1 augustus 2017. 
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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, 15 maart 2017 
Willem-Alexander 

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

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2017 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
S.A. Blok 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van een deel van de Wet van 
25 januari 2017 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroeps-
onderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examen-
commissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische 
aanpassing (Stb. 2017, 43). De wijzigingen van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs met betrekking tot examencommissies, de technische 
aanpassing (intrekking van een onuitvoerbare wijziging) en de evaluatie-
bepaling van de wet treden in werking met ingang van 1 augustus 2017. 

Er is geen inwerkingtredingsdatum opgenomen voor de wijzigingen van 
de Wet educatie en beroepsonderwijs BES. Deze wijzigingen treden op 
een later moment in werking vanwege legislatieve terughoudendheid en 
omdat er nog wordt gewerkt aan het bereiken van de basiskwaliteit. De 
instellingen kunnen bij hun examinering al wel rekening houden met de 
bepalingen. 

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