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Besluit van 14 mei 2004 tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van de wet van
18 maart 2004 tot wijziging van het Wetboek
van Strafvordering in verband met de regeling
van bevoegdheden tot het vorderen van
gegevens van instellingen in de financiële
sector, mede ter uitvoering van het op
16 oktober 2001 te Luxemburg tot stand
gekomen Protocol bij de Overeenkomst
betreffende de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese
Unie, door de Raad vastgesteld overeenkomstig
artikel 34 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie (vorderen gegevens financiële
sector)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 mei 2004,
directie Wetgeving, nr. 5286119/04/6;
Gelet op artikel II van de wet van 18 maart 2004 tot wijziging van het

Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van bevoegd-
heden tot het vorderen van gegevens van instellingen in de financiële
sector, mede ter uitvoering van het op 16 oktober 2001 te Luxemburg tot
stand gekomen Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, door
de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie (vorderen gegevens financiële sector);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 18 maart 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafvor-
dering in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen
van gegevens van instellingen in de financiële sector, mede ter uitvoering
van het op 16 oktober 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Protocol bij
de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, door de Raad vastgesteld
overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
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(vorderen gegevens financiële sector), Stb 2004, 109, treedt in werking
met ingang van 1 juni 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat
in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 mei 2004
Beatrix

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2004

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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