
360
Besluit van 25 augustus 2009 tot vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 18 juli 2009 tot wijziging van de
Telecommunicatiewet en de Wet op de
economische delicten in verband met de
implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie betreffende de bewaring van gegevens die
zijn verwerkt in verband met het aanbieden van
openbare elektronische communicatiediensten
en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

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 20 augustus 2009,
directie Wetgeving, nr. 5615753/09/6;

Gelet op artikel IV van de Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de
Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband
met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van
gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare
elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn
2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de
Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van
Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in
verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatie-
diensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht
telecommunicatiegegevens) treedt in werking met ingang van 1 septem-
ber 2009.

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2009

Staatsblad 2009 360 1



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

’s-Gravenhage, 25 augustus 2009
Beatrix

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2009

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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