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Besluit van 3 juni 2019 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
6 juni 2017, houdende wijziging van de Wet op 
het primair onderwijs en de Wet op de 
expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk 
onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare 
scholen te bekostigen (Stb. 2017, 289) en het 
Besluit van 2 april 2019 tot wijziging van het 
Besluit bekostiging WPO en het Besluit 
bekostiging WEC in verband met de subsidiëring 
van godsdienstonderwijs of 
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op 
openbare scholen (Stb. 2019, 152) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet 
onderwijs en Media van 27 mei 2019, nr. WJZ/8387814/6666, directie 
Wetgeving en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel III van de Wet van 6 juni 2017, houdende wijziging van 
de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten 
einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op 
openbare scholen te bekostigen (Stb. 2017, 289) en artikel III van het 
Besluit van 2 april 2019 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en 
het Besluit bekostiging WEC in verband met de subsidiëring van 
godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op 
openbare scholen (Stb. 2019, 152); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 6 juni 2017, houdende wijziging van de Wet op het primair 
onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk 
onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen 
(Stb. 2017, 289) en het Besluit van 2 april 2019 tot wijziging van het Besluit 
bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de 
subsidiëring van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormings-
onderwijs op openbare scholen treden in werking met ingang van 
1 augustus 2019. 
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Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 3 juni 2019 
Willem-Alexander 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
A. Slob 

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2019 

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

De Wet van 6 juni 2017, houdende wijziging van de Wet op het primair 
onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk 
onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen 
(Stb. 2017, 289) en het Besluit van 2 april 2019 tot wijziging van het Besluit 
bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de 
subsidiëring van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormings-
onderwijs op openbare scholen (Stb. 2019, 152) treden in werking op 
1 augustus 2019. 

In artikel I, onderdeel B, en artikel II, onderdeel B, van de Wet van 6 juni 
2017 wordt aan de Wet op het primair onderwijs respectievelijk de Wet op 
de expertisecentra een nieuw artikel toegevoegd. Het tweede lid van 
artikel 184b WPO en artikel 170b WEC bevat een grondslag voor een 
algemene maatregel van bestuur. Die algemene maatregel van bestuur is 
het Besluit van 2 april 2019, waarin regels worden gegeven voor de 
subsidiëring van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormings-
onderwijs (gvo/hvo) op openbare scholen. 

Bovendien regelt de Wet van 6 juni 2017 dat het bevoegd gezag ouders 
in de schoolgids zal informeren over de mogelijkheid voor gvo/hvo. Die 
verplichting wordt van kracht vanaf het schooljaar 2019–2020. De 
subsidiëring van gvo/hvo vindt plaats per kalenderjaar. Voor de rechts-
persoon die de subsidie ontvangt, het Dienstencentrum GVO en HVO, 
wordt daarom per kalenderjaar 2020 subsidie verstrekt volgens de nieuwe 
regels uit het Besluit van 2 april 2019. Zij kunnen na 1 augustus 2019 op 
basis van de regels uit het Besluit van 2 april 2019 hun aanvraag voor 
2020 indienen. 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
A. Slob
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