
Factsheet Vaste VeranderMomenten 
 
Het kabinet heeft besloten met ingang van 1 januari 2010 Vaste VeranderMomenten (VVM) in te voeren voor alle wetten, AMvB’s en ministeriële 
regelingen. In deze factsheet wordt aan de hand van een beslisboom kort uitleg gegeven over VVM en de toepasbaarheid daarvan op verschillende 
soorten wet- en regelgeving. Voor een uitgebreidere uitleg en het doel van VVM wordt verwezen naar de brief van 11 december 2009 (Kamerstukken II 
2009/10, 29 515, nr. 309).  
 

Is de wet/AMvB/ministeriële 
regeling in voorbereiding 

genomen op of na 1-1-2010?  

Ja Nee 

Vaste VeranderMomenten van toepassing 

Wet of AMvB: Inwerkingtreding op 1 januari 
of 1 juli en minimaal twee maanden tussen 
publicatie en inwerkingtreding 

Ministeriële regeling: Inwerkingtreding op 1 
januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en 
minmaal twee maanden tussen publicatie en 
inwerkingtreding 

Wet of AMvB 
met directe 
relevantie 
voor 
bedrijven  en 
instellingen? 

Wet of AMvB 
zonder directe 
relevantie voor 
bedrijven of 
instellingen?  

Ministeriële 
regeling? 

Vaste VeranderMomenten niet 
van toepassing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

versie 1-02-2010 1 



versie 1-02-2010 2 

Aandachtspunten: 
 

1. Met het in voorbereiding nemen wordt bedoeld het moment waarop een herkenbaar besluit is genomen om wet- of regelgeving in voorbereiding 
te nemen. Voor BZK en Justitie kan worden uitgegaan van het vaststellen van de startnotitie.   

2. Bij wet- en regelgeving met relevantie voor medeoverheden geldt een langere minimale implementatietermijn, te weten drie maanden.  
3. Er zijn uitzonderingen mogelijk op VVM. In de toelichting bij de wet, AMvB of ministeriële regeling moet worden aangegeven of en zo nee, 

waarom niet, wordt voldaan aan het systeem van VVM (vaste inwerkingtredingdata en/of de minimale invoeringstermijn). De 
uitzonderingsgronden zijn:  

 
 
Uitzonderingsgrond Toelichting  

Afwijken van de vaste inwerkingtredingdata en/of minimum invoeringstermijn is mogelijk: 

 

1. (Hoge c.q. buitensporige) private of 

publieke voor- of nadelen van 

vertragingen of vervroeging van 

invoering 

 Indien doelgroepen gebaat zijn bij spoedige inwerkingtreding 

 Indien sprake is van buitensporig grote nadelen voor de doelgroepen of de overheid 

 Indien regelgeving een directe relatie heeft met andere jaarindelingen (bijv. begrotingsjaar, behandeling 

belastingplan c.a., school- en studiejaar, subsidiejaar, verkiezingen of seizoensgebonden regelingen) 

 In geval van regelgeving die gepaard gaat met uitgebreide voorlichtingstrajecten en/of afspraken en overleggen met 

doelgroepen 

2. Spoed- of noodregelgeving  In geval van incidenten en crises (bijv. noodmaatregelen naar aanleiding van dierziekten of in het kader van 

veiligheid en terrorismebestrijding) 

 Indien dit nodig is voor een effectieve rechtshandhaving 

3. Reparatieregelgeving  Indien rechterlijke uitspraken daartoe nopen 

 Indien ‘reparaties’ uitgevoerd moeten worden (bijv. koopkrachtplaatjes) 

 Bij tariefaanpassingen (bijv. indexeringen en budgetpublicaties) 

4. Europese of internationale 

regelgeving 

 Indien Europese implementatietermijnen onvoldoende ruimte bieden voor toepassing van vaste inwerkingtredingdata 

en minimale invoeringstermijnen bij aanpassing van nationale regelgeving 

 Indien internationale verdragen onvoldoende ruimte bieden voor toepassing van de beginselen van VVM 

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:   
 
BZK:   Sanne de Lint: 070-4266183, sanne.lint@minbzk.nl  
Justitie:  Suzanne van Melis, 070-3707828, s.a.p.j.van.melis@minjus.nl 
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