
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA VOORLICHTINGSBIJEENKOMST STRATEGISCHE GOEDEREN 

NIEUWE WETGEVING OP HET GEBIED VAN STRATEGISCHE GOEDEREN EN DIENSTEN 

DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012 

LOCATIE: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW & INNOVATIE 

 

 

 

 

 

13:30 – Ontvangst op het ministerie 

 

14:00 – Opening van de bijeenkomst 

Roel Nieuwenkamp, directeur Internationale Marktordening & Handelspolitiek, 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 

 

14:15 – Het Nederlandse exportcontrolebeleid 

George Bontenbal, directie Internationale Marktordening & Handelspolitiek, 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 

 

14:45 – De nieuwe wet strategische diensten 

Katja Nakken, directie Internationale Marktordening & Handelspolitiek, 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 

 

15:30 – Pauze 

 

16:00 – De nieuwe communautaire algemene vergunningen 

Kees Jan Steenhoek, directie Internationale Marktordening & Handelspolitiek, 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 

 

16:30 – Overdracht van militaire goederen binnen Europa 

Fiona Burger, directie Internationale Marktordening & Handelspolitiek, 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 

 

16:45 – Samenvatting en paneldiscussie 

Onder leiding van Roel Nieuwenkamp 

 

17:30 – Afsluiting en borrel 

 

 

 

 Tijd:   14:00 – 18:00 

 Kosten:  Geen 

 Plaats:  Atrium,  

      Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag 

      Ministerie van Economische Zaken, 

      Landbouw & Innovatie 

 Contact:  esgbijeenkomst@mineleni.nl 

 

 

 



 

 

 
 

Roel Nieuwenkamp is sinds 2006 directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek bij 

het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Zijn directie is ondermeer 

verantwoordelijk voor exportcontrole en strategische goederen. Eerder heeft de heer Nieuwenkamp 

managementposities bekleed bij de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen en werkte hij als managementconsultant bij Arthur Andersen. In 2001 

promoveerde de heer Nieuwenkamp op de verhoudingen tussen ministers en de ambtelijke top en 

in augustus 2010 werd hij tot bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel benoemd aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

 

George Bontenbal is coördinator van het cluster Exportcontrole en Strategische Goederen van het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Zijn werkzaamheden concentreren zich 

voornamelijk op militaire goederen en dual use goederen die vallen onder het Wassenaar 

Arrangement. Hij is leider van de Nederlandse delegatie naar de plenaire sessies van het 

Wassenaar Arrangement.  

 

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst zal George Bontenbal een korte introductie geven van het 

Nederlandse exportbeleid. 

 

Katja Nakken is senior beleidsmedewerker op het gebied van exportcontrole en strategische 

goederen bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. In deze functie houdt 

zij zich voornamelijk bezig met dual use goederen. Ze heeft de nieuwe wet strategische diensten 

opgesteld, houdt zich bezig met de verplichtingen voor bedrijven rond het Verdrag chemische 

wapens en neemt deel aan de bijeenkomsten van het Missile Technology Control Regime. 

 

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst zal Katja Nakken uitleg geven over de wet strategische 

diensten die van kracht is geworden op 1 januari 2012. Het accent ligt daarbij op wat er voor 

exporteurs, handelaren en dienstverleners (zoals tussenhandelaren) is veranderd. 

 

Kees Jan Steenhoek is expert op het gebied van exportcontrole en strategische goederen bij het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Hij houdt zich voornamelijk bezig met 

exportcontrole op WMD-gerelateerde en dual use goederen. Hij is namens Nederland als technisch 

expert aanwezig bij de bijeenkomsten van de Australia Group en de Nuclear Suppliers Group en is 

de Nederlandse vertegenwoordiger in de EU-Raadswerkgroep voor dual use goederen.  

 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst zal hij een toelichting geven op de 5 nieuwe communautaire 

algemene vergunningen, die op 7 januari 2012 van kracht werden. 

 

Fiona Burger is werkzaam als juriste bij het cluster exportcontrole en strategische goederen bij 

het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. In deze functie houdt zij zich 

voornamelijk bezig met de wijzigingen van wet- en regelgeving, waaronder wijzigingen in verband 

met implementatie van Europese regelgeving. Daarnaast houdt zij zich bezig met de uitleg van 

(Europese) regelgeving en de juridische aspecten van sanctiemaatregelen. 

 

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst zal Fiona Burger de wijzigingen in de regelgeving inzake 

overdracht van militaire goederen binnen Europa bespreken die op 30 juni 2012 in werking treden.  

 


