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Besluit van 22 november 2017, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van 
de wet van 20 mei 2015 tot wijziging van de 
Warenwet in verband met het verhogen van het 
maximum bedrag van de bestuurlijke boete en 
enkele andere wijzigingen waaronder regels 
inzake het aanprijzen van het aanbrengen van 
een tatoeage of piercing en wijziging van de 
Warenwet BES in verband met het eenduidig 
regelen van de bevoegdheden van de 
toezichthouders en de eilandbesturen 
(Stb. 2015, 235) en artikel XXII, onderdeel B, 
van het besluit van 3 februari 2016, houdende 
wijziging van enkele Warenwetbesluiten in 
verband met de wijziging van de Warenwet 
(Stb. 2015, 235), de uitvoering van verordening 
(EU) nr. 1379/2013, de aanpassing van de 
aanduiding van kaas en enkele technische 
wijzigingen (Stb. 2016, 61) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 
21 november 2017, kenmerk 1248652-169683-WJZ; 

Gelet op artikel III van de wet van 20 mei 2015 tot wijziging van de 
Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de 
bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake 
het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en 
wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van 
de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen 
(Stb. 2015, 235) en artikel XXIII, onder 4, van het besluit van 3 februari 
2016, houdende wijziging van enkele Warenwetbesluiten in verband met 
de wijziging van de Warenwet (Stb. 2015, 235), de uitvoering van 
verordening (EU) nr. 1379/2013, de aanpassing van de aanduiding van 
kaas en enkele technische wijzigingen (Stb. 2016, 61); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang

0

2017

 

Staatsblad 2017 459 1



Enig artikel  

Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden in werking:

a. artikel I, onderdeel D, van de wet van 20 mei 2015 tot wijziging van de 
Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de 
bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake 
het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en 
wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van 
de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen 
(Stb. 2015, 235); en

b. artikel XXII, onderdeel B, van het besluit van 3 februari 2016, 
houdende wijziging van enkele Warenwetbesluiten in verband met de 
wijziging van de Warenwet (Stb. 2015, 235), de uitvoering van verordening 
(EU) nr. 1379/2013, de aanpassing van de aanduiding van kaas en enkele 
technische wijzigingen (Stb. 2016, 61). 

Onze Minister voor Medische Zorg, is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 22 november 2017 
Willem-Alexander 

De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins 

Uitgegeven de vierde december 2017 

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