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Wet van 23 november 1995 tot wijziging van de
Wet op de telecommunicatievoorzieningen in
verband met het aftappen van GSM

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 het wenselijk is regels te
geven in verband met de financiële aspecten van het justitieel aftappen
van een specifieke vorm van openbare mobiele telecommunicatie;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
In de Wet op de telecommunicatievoorzieningen1 wordt na artikel 64
een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 64a
De investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten voor de technische
voorzieningen die door de houder van een vergunning voor het voor
derden verzorgen van openbare mobiele telecommunicatie in de vorm
van telefonie als bedoeld in aanbeveling nr. 87/371/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987 (PbEG L 196), zijn
gemaakt teneinde te kunnen voldoen aan het bepaalde in artikel 64,
komen te zijnen laste.

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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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1994/95, 24 108.
Handelingen II 1995/96, blz. 1120–1125; 1243.
Kamerstukken I 1995/96, 24 108 (79).
Handelingen I 1995/96, zie vergadering d.d.
21 november 1995.

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 ’s-Gravenhage, 23 november 1995
Beatrix

1

Stb. 1988, 520, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 19 mei 1994, Stb. 1995, 386.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de veertiende december 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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