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Besluit van 8 juli 2021 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 
16 juni 2021 tot wijziging van de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 
(Stb. 2021, 300) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 23 juni 2021, nr. 2021-0000333692; 

Gelet op artikel II van de wet van 16 juni 2021 tot wijziging van de Wet 
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Stb. 2021, 300); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet van 16 juni 2021 tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017 treedt in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 8 juli 2021 
Willem-Alexander 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren 

Uitgegeven de veertiende juli 2021 

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

De wet van 16 juni 2021 tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017 (Stb. 2021, 300) regelt in artikel II dat het tijdstip 
van inwerkingtreding bij koninklijk besluit wordt bepaald. Met dit 
koninklijke besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de wet met 
ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit 
besluit wordt geplaatst. Dit zal na 1 juli 2021 zijn. Deze van de vaste 
verandermomenten afwijkende inwerkingtredingsdatum houdt verband 
met het feit dat het wenselijk is de wet zo spoedig mogelijk in werking te 
laten treden teneinde de daarin voorziene mogelijkheid om tot werving 
van plaatsvervangende leden van de Toetsingcommissie inzet bevoegd-
heden (TIB) over te gaan zo spoedig mogelijk in gang te kunnen zetten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren
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