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33 865 (R 2024) Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving 
op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 
2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het 
Statuut van Rome inzake het Internationaal 
Strafhof (Trb. 2011, 73) 

Nr. 7  AMENDEMENT VAN HET LID TAVERNE 
Ontvangen 1 september 2015 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In de beweegreden wordt «de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala 
aanvaarde wijzigingen» vervangen door: de op 10 juni 2010 te Kampala 
aanvaarde wijziging van artikel 8. 

II

In artikel 1 wordt «De op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde 
wijzigingen» vervangen door «De op 10 juni 2010 te Kampala aanvaarde 
wijziging van artikel 8» en wordt «worden» vervangen door: wordt. 

III

Artikel 2 vervalt. 

IV

Artikel 3 komt te luiden: 

Artikel 3  

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Toelichting  

Door dit amendement wordt de gevraagde goedkeuring beperkt tot de 
wijziging van artikel 8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof (i.e. 
de uitbreiding van de definitie van oorlogsmisdrijven in geval van een 
niet-internationaal gewapend conflict). De Kampala-amendementen 
verband houdende met de uitbreiding van de rechtsmacht van het 
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Internationaal Strafhof over het misdrijf agressie worden niet goedge-
keurd. In verband hiermee blijft de strafbaarstelling van het misdrijf 
agressie in de Nederlandse Wet internationale misdrijven (WIM), zoals 
voorzien in het wetsvoorstel ter uitvoering van de Kampala-
amendementen (wetsvoorstel 33 866), achterwege. Daartoe wordt bij dat 
wetsvoorstel een amendement ingediend. 

Bij de aanname van dit amendement wordt in het opschrift van het 
wetsvoorstel «en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van 
de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen» vervangen 
door: van de op 10 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijziging van artikel 8. 
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