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Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 9 september 1993

Het voorstel van wet (23 066, nr. 2) wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel I, onder B, wordt artikel 15a, negende lid, vervangen door:
9. De inkomsten van het bureau bestaan uit de kosten die het bij de

uitvoering van de taken, bedoeld in het tweede lid, bij derden in rekening
brengt en andere baten.

B. Aan artikel III wordt een tweede volzin toegevoegd, die als volgt
luidt:

Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitge–
geven na 31 december 1993, treedt zij in werking met ingang van de
eerste dag van de derde maand na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II,
onder A en D, dat in werking treedt met ingang van de eerste dag van de
maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt
geplaatst.

Toelichting

Voor een toelichting op onderdeel A van de onderhavige nota van
wijziging zij verwezen naar de toelichting, opgenomen onder punt e van
de nota naar aanleiding van het verslag op dit wetsvoorstel.

In artikel III van het wetsvoorstel is bepaald dat de wet tot wijziging
van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Neder–
lands bureau brandweerexamens met ingang van 1 januari 1994 in
werking zal zijn getreden, met uitzondering van artikel II, onder A en D,
dat twee maanden eerder in werking treedt. Op dit moment is echter
onduidelijk of de artikelen van deze wet ook inderdaad op de genoemde
data in werking zullen kunnen treden. Daarom is in onderdeel B van deze
nota van wijziging bij de formulering van de inwerkingtredingsbepaling
rekening gehouden met het feit dat de wet eventueel ook op een later
tijdstip in werking treedt.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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