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35 259 Uitvoering van de op 14 december 2017 te New 
York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het 
Statuut van Rome inzake het Internationaal 
Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in 
Trb. 2018, 200) 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

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 uitvoering van de op 

14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van het Statuut van 
Rome inzake het Internationaal Strafhof wijzigingen van de Wet interna-
tionale misdrijven vergt; 

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 internationale misdrijven wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 5, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 

Aan het slot van onderdeel s vervalt «of». 
 

Onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel t door een 
puntkomma, worden na dit onderdeel drie onderdelen ingevoegd, 
luidende:

u. gebruik van wapens die gebruik maken van microbiologische of 
andere biologische middelen, of gifstoffen, ongeacht hun herkomst of de 
wijze van productie;

v. gebruik van wapens met als voornaamste gevolg het veroorzaken van 
verwondingen door fragmenten die in het menselijk lichaam niet met 
röntgenstralen kunnen worden ontdekt; of
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w. gebruik van laserwapens die speciaal zodanig zijn ontworpen dat hun 
enige gevechtsfunctie of een van hun gevechtsfuncties is het veroorzaken 
van blijvende blindheid bij onversterkt gezichtsvermogen, dat wil zeggen 
aan het blote oog of het oog met een corrigerende bril of lens, 

 B

Artikel 6, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
 

Aan het slot van onderdeel l vervalt «of». 
 

Onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel m door 
een puntkomma, worden na dit onderdeel drie onderdelen ingevoegd, 
luidende:

n. gebruik van wapens die gebruik maken van microbiologische of 
andere biologische middelen, of gifstoffen, ongeacht hun herkomst of de 
wijze van productie;

o. gebruik van wapens met als voornaamste gevolg het veroorzaken 
van verwondingen door fragmenten die in het menselijk lichaam niet met 
röntgenstralen kunnen worden ontdekt; of

p. gebruik van laserwapens die speciaal zodanig zijn ontworpen dat hun 
enige gevechtsfunctie of een van hun gevechtsfuncties is het veroorzaken 
van blijvende blindheid bij onversterkt gezichtsvermogen, dat wil zeggen 
aan het blote oog of het oog met een corrigerende bril of lens,
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

De Minister van Defensie,
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