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Besluit van 14 juli 2021, houdende vaststelling 
van het moment van inwerkingtreding van de 
Wet van 31 maart 2021 tot wijziging van de 
Wegenverkeerswet 1994 in verband met de 
implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van 
het Europees Parlement en de Raad van 18 april 
2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG 
betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding 
en nascholing van bestuurders van bepaalde 
voor goederen- en personenvervoer over de weg 
bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG 
betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) 
(Stb. 2021, 191) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
van 9 juli 2021, nr. IenW/BSK-2021/176470, Hoofddirectie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken; 

Gelet op artikel III van de Wet van 31 maart 2021 tot wijziging van de 
Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn 
(EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 
tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en 
de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- 
en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 
2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (Stb. 2021, 191); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 31 maart 2021 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 
in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en 
nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personen-
vervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG 
betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (Stb. 2021, 191) treedt in 
werking met ingang van 1 augustus 2021. 
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Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 14 juli 2021 
Willem-Alexander 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

Uitgegeven de zestiende juli 2021 

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

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Wet van 
31 maart 2021 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband 
met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 
2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en 
nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personen-
vervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG 
betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (Stb. 2021, 191) (hierna: de 
wet). 

De inwerkingtreding vindt plaats met ingang van 1 augustus 2021. 
Vanaf die datum kan de Dienst Wegverkeer kwalificatiekaarten bestuurder 
afgeven op grond van de wijzigingen die de wet in de Wegenverkeerswet 
1994 aanbrengt. 

Aangezien het hier implementatieregelgeving betreft, wordt afgeweken 
van de systematiek van de vaste verandermomenten van regelgeving. Het 
is onwenselijk de inwerkingtreding van de wet uit te stellen, omdat deze 
dient ter implementatie van een Europese richtlijn, die voor 23 mei 2020 
geïmplementeerd had moeten zijn. Door de inwerkingtreding van de wet 
en de onderliggende regelgeving kan de lopende infractieprocedure 
worden afgewend. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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