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Besluit van 14 mei 2018, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 28 maart 2018 tot wijziging van de Wet 
strategische diensten in verband met 
Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 november 2016 tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met 
betrekking tot de handel in bepaalde goederen 
die gebruikt zouden kunnen worden voor de 
doodstraf, foltering of andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking van 8 mei 2018, nr. MinBuZa 2018.721-37; 

Gelet op artikel II van de wet van 28 maart 2018 tot wijziging van de Wet 
strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de 
handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de 
doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling of bestraffing; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet van 28 maart 2018 tot wijziging van de Wet strategische diensten 
in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Veror-
dening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in 
bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de 
doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behan-
deling of bestraffing treedt in werking met ingang van 1 juli 2018. 
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Onze Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Wassenaar, 14 mei 2018 
Willem-Alexander 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
S.A.M. Kaag 

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2018 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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