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Besluit van 7 juli 2015 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
9 april 2014 tot uitvoering van het op 
10 september 2010 te Beijing tot stand 
gekomen Verdrag tot bestrijding van 
wederrechtelijke gedragingen betreffende de 
burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 
10 september 2010 te Beijing tot stand 
gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag 
tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn 
macht brengen van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 
133) (Stb. 2015, 185) en het Besluit van 15 mei 
2015 tot wijziging van het Besluit internationale 
verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in 
verband met de implementatie van de 
rechtsmachtbepalingen van enkele verdragen 
alsmede enkele andere wijzigingen (Stb. 2015, 
182) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2 juli 
2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr.654884; 

Gelet op de artikelen V van de Wet van 9 april 2014 tot uitvoering van 
het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tot 
bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerlucht-
vaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand 
gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het 
wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133) 
(Stb. 2015, 185) en III van het Besluit van 15 mei 2015 tot wijziging van het 
Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in 
verband met de implementatie van de rechtsmachtbepalingen van enkele 
verdragen alsmede enkele andere wijzigingen (Stb. 2015, 182); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Enig artikel  

De Wet van 9 april 2014 tot uitvoering van het op 10 september 2010 te 
Beijing tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 
10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij 
het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen 
van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133) (Stb. 2015, 185) en de artikelen I, 
onderdelen A en C, en II van het Besluit van 15 mei 2015 tot wijziging van 
het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht in 
verband met de implementatie van de rechtsmachtbepalingen van enkele 
verdragen alsmede enkele andere wijzigingen (Stb. 2015, 182) treden met 
ingang van 1 augustus 2015 in werking. 

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

Wassenaar, 7 juli 2015 
Willem-Alexander 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 

Uitgegeven de zeventiende juli 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Met gebruikmaking van aanwijzing 174, vierde lid, onderdeel c, van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving wordt met deze inwerkingtreding 
afgeweken van het stelsel van vaste verandermomenten en de minimum-
invoeringstermijn. Het gaat om de implementatie van internationale 
verdragen. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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