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Besluit van 27 maart 2020 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
8 februari 2020 tot wijziging van de Kieswet en 
de Waterschapswet tot aanpassing van de 
regeling van de tijdelijke vervanging van leden 
van de vertegenwoordigende organen wegens 
zwangerschap en bevalling of ziekte (Stb. 2020, 
77) 

 
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 20 maart 2020, nr. 2020-0000117919, 

Gelet op artikel IV van de Wet van 8 februari 2020 tot wijziging van de 
Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de 
tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen 
wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (Stb. 2020, 77); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 8 februari 2020 tot wijziging van de Kieswet en de Water-
schapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van 
leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en 
bevalling of ziekte (Stb. 2020, 77) treedt in werking met ingang van 1 juli 
2020. 

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

’s-Gravenhage, 27 maart 2020 
Willem-Alexander 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops 

Uitgegeven de dertiende mei 2020 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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