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Wet van 10 december 2014 tot wijziging van de 
Wet strategische diensten in verband met de 
uitvoering van het op 2 april 2013 te New York 
tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 
2013, 143) 

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

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

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet strategische 

diensten dient te worden gewijzigd in verband met de uitvoering van het 
op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag 
(Trb. 2013, 143); 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet strategische diensten wordt gewijzigd als volgt: 

 A

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het vierde lid komt te luiden: 
4. De vergunning kan ook worden geweigerd, dan wel ingetrokken in 

het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Voordat 
toepassing wordt gegeven aan de vorige volzin, kan het Bureau bevor-
dering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in 
artikel 8 van die wet, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet 
worden gevraagd. 

2. Het vijfde lid komt te luiden: 
5. Een vergunning als bedoeld in de artikelen 8 en 10, eerste lid, wordt 

in ieder geval geweigerd voor zover dit voortvloeit uit internationale 
verplichtingen. 

 B

Aan artikel 25 wordt een lid toegevoegd, dat luidt: 
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3. Een vergunning als bedoeld in artikel 24, eerste en derde lid, wordt in 
ieder geval geweigerd voor zover dit voortvloeit uit internationale 
verplichtingen. 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 10 december 2014 
Willem-Alexander 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
E.M.J. Ploumen 

Uitgegeven de negende januari 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten
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