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Besluit van 15 maart 2010, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel IVa, onderdeel B, 
tweede tot en met vijfde lid van de Wet van 
17 februari 2010 tot wijziging van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers en enige 
andere wetten in verband met de harmonisatie 
van de uitkeringsrechten en het onder de 
werking van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers brengen van de commissarissen 
van de Koning, de burgemeesters en de 
bestuurders van waterschappen (Stb. 72) en van 
artikel VII, onderdelen A, B, C, D, F, L, M, Q en T, 
van de Wet van 15 maart 2010 tot harmonisatie 
van uitkeringsrechten van leden van de Tweede 
Kamer, wijzigingen in verband met de 
openbaarmaking van nevenfuncties en 
inkomsten uit nevenfuncties van leden van de 
Eerste en Tweede Kamer en leden van het 
Europees Parlement en enkele technische 
wijzigingen 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 2 maart 2010, DCB/CZW/WVOB 2010-0000127615; 

Gelet op artikel VI, eerste lid, van de Wet van 17 februari 2010 tot 
wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige 
andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten 
en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambts-
dragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burge-
meesters en de bestuurders van waterschappen (Stb. 72) en artikel VIII, 
zesde lid, van de Wet van 15 maart 2010 tot harmonisatie van uitkerings-
rechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de 
openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van 
leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees 
Parlement en enkele technische wijzigingen (Stb. 122); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Artikel 1  

Artikel IVa, onderdeel B, tweede tot en met vijfde lid, van de Wet van 
17 februari 2010 tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie 
van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van 
de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen 
(Stb. 72) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 

Artikel 2  

Artikel VII, onderdelen A, B, C, D, F, L, M, Q en T, van de Wet van 
15 maart 2010 tot harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de 
Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van 
nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en 
Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische 
wijzigingen (Stb. 122) treedt in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 

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

’s-Gravenhage, 15 maart 2010
Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
A. Th. B. Bijleveld-Schouten 

Uitgegeven de drieëntwintigste maart 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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