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Besluit van 12 november 2022 tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 14 oktober 2020 tot wijziging van de 
Politiewet 2012 en de Wet op de medische 
keuringen in verband met het screenen van 
personen die ambtenaar van politie willen 
worden of zijn en personen die krachtens 
overeenkomst werkzaamheden voor de politie, 
de rijksrecherche of de Politieacademie gaan 
verrichten of verrichten (screening ambtenaren 
van politie en politie-externen) (Stb. 2020, 412) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 
2 november 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4252673; 

Gelet op artikel III van de Wet van 14 oktober 2020 tot wijziging van de 
Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het 
screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en 
personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de 
rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten 
(screening ambtenaren van politie en politie-externen) (Stb. 2020, 412); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 14 oktober 2020 tot wijziging van de Politiewet 2012 en de 
Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen 
die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens 
overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de 
Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van 
politie en politie-externen) (Stb. 2020, 412) treedt in werking met ingang 
van 1 januari 2023. 
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Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van 
dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 12 november 2022 
Willem-Alexander 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 

Uitgegeven de zeventiende november 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit stelt het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
14 oktober 2020 tot wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de 
medische keuringen in verband met het screenen van personen die 
ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens 
overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de 
Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van 
politie en politie-externen) (Stb. 2020, 412) (hierna: de wet) vast op 
1 januari 2023. 

Het Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen1 treedt 
op dezelfde datum in werking. In artikel 17 van dat besluit is namelijk 
bepaald dat het in werking treedt op het tijdstip waarop de wet in werking 
treedt. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius

1 Stb. 2022, 380.
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