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Besluit van 12 oktober 1995 tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van de
artikelen I, III en VII tot en met XI van het
Besluit van 18 juli 1995 (Stb. 370), houdende
vaststelling van een nieuw Formatiebesluit voor
de scholen voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o. en
wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O.,
het Besluit onderwijsvoorrangsgebieden en het
Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., in verband met
invoering van lump-sum-bekostiging, alsmede
wijziging van een aantal besluiten in verband
met het harmoniseren van de teldata (invoering
lump-sum-bekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.;
harmonisatie teldata)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, T. Netelenbos, van 4 oktober 1995, nr. 95025136/6034,
directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel XIV van het Besluit van 18 juli 1995 (Stb. 370), houdende
vaststelling van een nieuw Formatiebesluit voor de scholen voor v.w.o.,
a.v.o. en v.b.o. en wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O., het Besluit
onderwijsvoorrangsgebieden en het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., in
verband met invoering van lump-sum-bekostiging, alsmede wijziging van
een aantal besluiten in verband met het harmoniseren van de teldata
(invoering lump-sum-bekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie
teldata);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De artikelen I, III en VII tot en met XI van het Besluit van 18 juli 1995
(Stb. 370), houdende vaststelling van een nieuw Formatiebesluit voor de
scholen voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o. en wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O., het Besluit onderwijsvoorrangsgebieden en het
Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., in verband met invoering van lump-sumbekostiging, alsmede wijziging van een aantal besluiten in verband met
het harmoniseren van de teldata (invoering lump-sum-bekostiging
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v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata) treden in werking met ingang
van 1 augustus 1996.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met
de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 oktober 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
T. Netelenbos
Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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