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Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 23 december 2004 (Stb. 713), tot wijziging
van de Wet op het voortgezet onderwijs
vanwege overheveling taak en budget voor
aanpassingen in onderwijshuisvesting van
gemeente naar school, alsmede wijziging van
die wet, de Wet op het primair onderwijs en de
Wet op de expertisecentra met het oog op het
jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van
andere dan gemeentelijke of niet door de
gemeente in stand gehouden scholen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, van 15 december 2004, nr. WJZ/2004/59793 (6162), directie
Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel VI van de Wet van 23 december 2004 (Stb. 713), tot

wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling
taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente
naar school, alsmede wijziging van die wet, de Wet op het primair
onderwijs en de Wet op de expertisecentra met het oog op het jaarlijks
bedrag voor huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke of niet
door de gemeente in stand gehouden scholen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onder gebruikmaking van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet
treedt de Wet van 23 december 2004 (Stb. 713), tot wijziging van de Wet
op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor
aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school,
alsmede wijziging van die wet, de Wet op het primair onderwijs en de Wet
op de expertisecentra met het oog op het jaarlijks bedrag voor
huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke of niet door de
gemeente in stand gehouden scholen, in werking met ingang van
1 januari 2005.
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Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de
uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2004
Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de negenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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