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Besluit van 19 juni 2013, houdende vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet
van 14 maart 2013 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)
(Staatsblad 2013, 142)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport van 19 juni 2013, kenmerk 125749-105589-WJZ, mede namens
Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
Gelet op artikel XX van de wet van 14 maart 2013 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) (Staatsblad
2013, 142);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De wet van 14 maart 2013 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) (Staatsblad 2013, 142) treedt in werking met ingang
van 1 juli 2013.
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Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 19 juni 2013
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.J. van Rijn
Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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