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Nr. 7  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 29 maart 2016 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel I worden na onderdeel C twee nieuwe onderdelen ingevoegd, 
luidend: 

Ca 

In artikel 6.1.2a, tweede lid, wordt «jaarverslag» vervangen door 
«bestuursverslag» en wordt «artikel 1.4.1, derde lid» vervangen door: 
artikel 1.4.1, zevende lid. 

Cb 

In artikel 6.1.3, vierde lid, wordt «jaarverslag» vervangen door: 
bestuursverslag. 

B 

In artikel I komt onderdeel E te luiden: 

E 

Artikel 6.2.2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 1.4.1, zesde lid» 
vervangen door: artikel 1.4.1, tiende lid. 

2. In het tweede lid wordt «diploma of certificaat als bedoeld in artikel 
7.4.6» vervangen door: diploma als bedoeld in artikel 7.4.6 of certificaat 
als bedoeld in artikel 7.2.3. 
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C 

In artikel I wordt na onderdeel F een nieuw onderdeel ingevoegd, 
luidend: 

Fa 

Artikel 7.2.7 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het derde, vierde en tiende lid wordt «artikel 1.4.1, derde lid» 
telkens vervangen door: artikel 1.4.1, zevende lid. 

2. In het tiende lid wordt «jaarverslag» vervangen door: bestuurs-
verslag. 

Toelichting  

Deze nota van wijziging wordt gegeven in overeenstemming met de 
Staatssecretaris van Economische Zaken. De wijzigingen zoals 
opgenomen in deze nota van wijziging zijn alle technisch van aard. Het 
betreft: 

– het herstel van abusievelijk vergeten aanpassingen in verwijzigingen 
naar artikelleden als gevolg van de vernummering van leden van artikel 
1.4.1 volgend uit artikel I, onderdeel A, punt 3, van het wetsvoorstel; zie 
onderdelen A (nieuw Ca), B (nieuw E, punt 1) en C (nieuw Fa, punt 1); 

– herstel van enkele omissies die zijn gebleken naar aanleiding van de 
Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Stb. 2015, 349); daarin is in diverse 
artikelen de term «jaarverslag» gewijzigd in «bestuursverslag» maar is 
vergeten deze terminologische aanpassing te doen in enkele bepalingen 
van destijds aanhangige wetsvoorstellen ter wijziging van de WEB; zie 
onderdelen A en B (nieuw Ca en Cb) en C (nieuw Fa, punt 2). 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. Bussemaker
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