
64
Besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
5 december 2018 tot wijziging van de Kieswet 
en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten 
en centrale stemopneming ter vereenvoudiging 
van stemmen vanuit het buitenland en 
verlenging van de mogelijkheid tot 
experimenteren (Stb. 2018, 483) 

 
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 6 februari 2019, nr. 2019-0000038303; 

Gelet op artikel III van de Wet van 5 december 2018 tot wijziging van de 
Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale 
stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland 
en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (Stb. 2018, 483); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 5 december 2018 tot wijziging van de Kieswet en de 
Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter 
vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van 
de mogelijkheid tot experimenteren (Stb. 2018, 483) treedt in werking met 
ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit 
besluit wordt geplaatst. 
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Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 8 februari 2019 
Willem-Alexander 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren 

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2019 

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

De Wet van 5 december 2018 tot wijziging van de Kieswet en de 
Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter 
vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van 
de mogelijkheid tot experimenteren (Stb. 2018, 483) dient tijdig voor de 
verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 in 
werking te treden, om de wijzigingen waar deze wet in voorziet bij die 
verkiezing te kunnen toepassen. Het is hiervoor nodig af te wijken van het 
systeem van vaste verandermomenten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren
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