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Besluit van 13 juni 2016, houdende vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 29 maart 2016 tot wijziging van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek in verband met het
tegengaan van acquisitiefraude door het doen
van misleidende mededelingen jegens diegenen
die handelen in de uitoefening van hun beroep,
bedrijf of organisatie en wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband met de
strafbaarstelling van acquisitiefraude
(Stb. 2016, 133)
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 8 juni
2016, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr 770471;
Gelet op artikel III van de Wet van 29 maart 2016 tot wijziging van Boek
6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die
handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en
wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude (Stb. 2016, 133);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De Wet van 29 maart 2016 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het
doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de
uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het
Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.
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Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 13 juni 2016
Willem-Alexander
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
Uitgegeven de eenentwintigste juni 2016
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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NOTA VAN TOELICHTING
Op grond van artikel III van de Wet van 29 maart 2016 tot wijziging van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van
acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens
diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of
organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met
de strafbaarstelling van acquisitiefraude (Stb. 2016, 133) treedt deze wet in
werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Met dit besluit
wordt hierin voorzien per 1 juli 2016.
Deze datum sluit aan bij het komende vaste verandermoment van 1 juli
2016 en geeft de betrokken organisaties en instanties voldoende tijd om
de benodigde maatregelen te treffen ten behoeve van de uitvoering van
deze wet.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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