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Besluit van 11 februari 2014 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 
7 februari 2013 tot wijziging van de 
Gemeentewet en enige andere wetten in 
verband met het afschaffen van de bevoegdheid 
van gemeentebesturen om deelgemeenten in te 
stellen (Stb. 2013, 76) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 6 februari 2014, nr. 2014-0000037839; 

Gelet op artikel XIV van de wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de 
Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van 
de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen 
(Stb. 2013, 76); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige 
andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van 
gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Stb. 2013, 76) treedt 
in werking met ingang van 19 maart 2014. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 11 februari 2014 
Willem-Alexander 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 

Uitgegeven de twintigste februari 2014 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2013 tot 
wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het 
afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelge-
meenten in te stellen (Stb. 2013, 76). Omdat het tijdstip van inwerking-
treding van het besluit van 21 januari 2014 tot aanpassing van algemene 
maatregelen van bestuur in verband met het afschaffen van de 
bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen 
(Stb. 2014, 53) afhankelijk is gesteld van de inwerkingtreding van de 
genoemde wet, treedt dat besluit op hetzelfde tijdstip in werking. 

In afwijking van het systeem van de vaste verandermomenten is het 
tijdstip van inwerkingtreding bepaald op 19 maart 2014, de datum van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat is tevens de datum waarop de 
zittingsduur van de huidige deelraden eindigt. Met de inwerkingtreding 
van deze wet houden de deelgemeenten per die datum van rechtswege 
op te bestaan. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk
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