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Besluit van 8 juli 2013 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
26 juni 2013 tot aanpassing van de Wet op de 
ondernemingsraden in verband met wijziging 
van de financiering van het scholingssysteem 
voor leden van de ondernemingsraad en enkele 
andere wijzigingen van deze wet 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegen-
heden, van 3 juli 2013, nr. 2013-0000087873; 

Gelet op artikel III van de Wet van 26 juni 2013 tot aanpassing van de 
Wet op de ondernemingsraden in verband met de wijziging van de 
financiering van het scholingssysteem voor leden van de onderne-
mingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 26 juni 2013 tot aanpassing van de Wet op de onderne-
mingsraden in verband met wijziging van de financiering van het 
scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere 
wijzigingen van deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 8 juli 2013 
Willem-Alexander 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L.F. Asscher 

Uitgegeven de achttiende juli 2013 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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