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Besluit van 27 oktober 2011 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 
6 juni 2011 tot aanpassing van de Wet 
schadefonds geweldsmisdrijven in verband met 
uitbreiding van de categorieën van personen die 
recht hebben op een uitkering uit het fonds en 
verruiming van de gevallen waarin men 
aanspraak kan maken op een dergelijke 
uitkering, aanpassing aan de Kaderwet 
zelfstandige bestuursorganen en enkele andere 
aanpassingen (Stb. 2011, 276) 

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

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 
25 oktober 2011, directie Wetgeving, nr. 5713462/11/6; 

Gelet op artikel V van de wet van 6 juni 2011 tot aanpassing van de Wet 
schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de 
categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds 
en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een 
dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursor-
ganen en enkele andere aanpassingen (Stb. 2011, 276); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet van 6 juni 2011 tot aanpassing van de Wet schadefonds 
geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van 
personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming 
van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke 
uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en 
enkele andere aanpassingen (Stb. 2011, 276) treedt in werking met ingang 
van 1 januari 2012. 
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Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 27 oktober 2011 
Beatrix 

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

Uitgegeven de vierde november 2011 

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