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Besluit van 17 december 2014, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van 
de Wet uitvoering wetten voor 
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in 
verband met het opnemen van een grondslag 
voor de uitvoering door de Pensioen- en 
Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank 
van de Algemene Oorlogsongevallenregeling 
Indonesië en het besluit van de 
Luitenant-Gouverneur-Generaal van 
Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch 
Staatsblad 1946, 118) 

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

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

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, van 16 december 2014, kenmerk 702198-131246-WJZ; 

Gelet op Artikel III van de wet tot wijziging van de Wet uitvoering wetten 
voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het 
opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en 
Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene 
Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch 
Staatsblad 1946, 118); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet tot wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeel-
nemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een 
grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de 
Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling 
Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van 
Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118) 
treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 
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Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 17 december 2014 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M.J. van Rijn 

Uitgegeven de dertigste december 2014 

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