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Besluit van 26 juni 2015, houdende vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 4 juni 2015 tot wijziging van enige
onderwijswetten in verband met het invoeren
van de verplichting voor scholen zorg te dragen
voor de veiligheid op school
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van 24 juni 2015, nr. WJZ/781108 (10593), directie Wetgeving
en Juridische Zaken;
Gelet op artikel VI, van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige
onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor
scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in
verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen
voor de veiligheid op school treedt, met uitzondering van de artikelen IV
en V, in werking met ingang van 1 augustus 2015.
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.
Wassenaar, 26 juni 2015
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
S. Dekker
Uitgegeven de negende juli 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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NOTA VAN TOELICHTING
In beginsel worden voor onderwijswetgeving twee vaste inwerkingtredingsdata gehanteerd, namelijk 1 augustus en 1 januari, en geldt een
minimale invoeringstermijn van twee maanden. De invoeringstermijn is
de termijn tussen publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding. Om
aan te kunnen sluiten bij het vaste verandermoment van 1 augustus 2015
treedt de wet in werking met ingang van deze datum. Hierbij wordt
afgeweken van de vaste invoeringstermijn. Deze afwijking brengt geen
nadelen met zich mee, omdat de scholen eerder – in ieder geval twee
maanden voor inwerkingtreding – op de hoogte zijn gesteld van de
inhoud van dit besluit en de wet. De scholen hebben daardoor hiermee al
rekening kunnen houden. Een eerdere publicatie en inwerkingtreding van
dit besluit kon niet bewerkstelligd worden vanwege de behandeling in de
Eerste Kamer. De wet is op 26 mei 2015 aanvaard in de Eerste Kamer.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
S. Dekker
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