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Nr. 9

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 20 maart 2012
In het voorstel van wet worden na artikel VII een artikel ingevoegd,
luidende:
ARTIKEL VIIA SAMENLOOP MET ANDERE WETTEN
1. Indien het bij koninklijk besluit van 27 oktober 2011 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de
invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals
werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken
over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de
kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die
meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) (Kamerstukken 33 062) tot wet is of wordt verheven en artikel V
van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel VI van deze
wet, wordt in artikel VI van deze wet «1.3.8» telkens vervangen door
«1.3.9» en wordt «1.3.9» telkens vervangen door: 1.3.10.
2. Indien het bij koninklijk besluit van 27 oktober 2011 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de
invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals
werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken
over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de
kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die
meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) (Kamerstukken 33 062) tot wet is of wordt verheven en artikel V
van die wet later in werking treedt dan artikel VI van deze wet, wordt
artikel V als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel A komt te luiden als volgt:
A
Artikel 1.1.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na «1.3.9,» ingevoegd: 1.3.10,.
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2. In het tweede lid wordt na «1.3.9,» ingevoegd: 1.3.10,.
2. In onderdeel B wordt «1.3.8» vervangen door «1.3.9» en wordt «1.3.9»
vervangen door: 1.3.10.
3. In de onderdelen C en D wordt «1.3.9» telkens vervangen door: 1.3.10.
Toelichting
Artikel VIIA
Met deze nota van wijziging wordt de samenloop tussen het bij
koninklijk besluit van 27 oktober 2011 ingediende voorstel van wet tot
wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de
verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor
bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode
voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik
daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren
(verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) (Kamerstukken 33 062) en onderhavig wetsvoorstel geregeld. In beide wetsvoorstellen wordt namelijk in de Wet educatie en beroepsonderwijs na
artikel 1.3.8 een nieuw artikel 1.3.9 ingevoegd. Met artikel VIIA wordt
geregeld dat indien het wetsvoorstel over de meldcode eerder in werking
treedt dan onderhavig wetsvoorstel, in onderhavig wetsvoorstel de
nummering van artikel 1.3.9 wordt gewijzigd in artikel 1.3.10. Treedt
onderhavig wetsvoorstel eerder in werking, dan wordt de nummering van
artikel 1.3.9 in het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling gewijzigd in artikel 1.3.10.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
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