
Ondermijningswetgeving Stand van zaken: 1 maart 2021

Gegevensuitwisseling
Op 20 februari is het modelprotocol aan 

de Tweede Kamer gezonden. Het protocol biedt 
een model voor het inrichten van de informatie-
deling binnen een gemeente. Er worden 
bijeenkomsten georganiseerd om het model-
protocol aan gemeenten toe te lichten en  
om eventuele knelpunten op te halen.

Samenwerkingsverbanden
Verbetering van het gezamenlijk 

verwerken van persoonsgegevens binnen 
samenwerkingsverbanden. Het wetsvoorstel 
gegevensverwerking door samenwerkings-
verbanden is door de Tweede Kamer 
aanvaard en ligt nu in de Eerste Kamer.

Wijziging wet Bibob
Het wetsvoorstel wijziging wet Bibob 

met o.a uitbreiding toepassingsbereik en 
versterking eigen onderzoeksmogelijkheden 
van bestuursorganen is in werking getreden 
(eerste tranche). De tweede is in voorbereiding 
en zal spoedig worden  
aangeboden aan de TK.

Screening
Voor bepaalde kwetsbare functies is een 

hoge mate van integriteit van cruciaal belang. 
Voor die functies willen wij dat relevante 
politiegegevens een grondslag kunnen zijn om 
een VOG te weigeren. Het wetsvoorstel VOG 
politiegegevens is ingediend bij de Eerste 
Kamer.

Straffen wapenbezit
De straffen voor het illegaal bezit van 

automatische vuurwapens zijn verdubbeld. 
De stafmaat voor daders die zware delicten in 
georganiseerd verband plegen, zoals geweld 
en liquidaties, is verhoogd.

NCBC
De zogenoemde non-conviction based 

confiscation (NCBC) betreft het in beslag nemen 
van vermogen zonder voorafgaande veroorde-
ling van een persoon voor het beramen of plegen 
van een strafbaar feit. Dit instrument kan een bij- 
drage leveren aan de bestrijding van de ge orga- 
niseerde ondermijnende criminaliteit.

Woningbeschietingen
Wetsvoorstel om een bevoegdheid te 

maken voor de burgemeester om een woning 
te sluiten bij het verstoren van de openbare 
orde door het aantreffen van wapens in een 
woning of het beschieten van een woning.

Ondermijnende organisaties
De Wet bestuurlijk verbod onder-

mijnende organisaties gaat over het 
bestuursrechtelijk kunnen verbieden van 
organisaties – zoals OMG’s – die een cultuur 
van wetteloosheid creëren, bevorderen  
of in stand houden. Het is een initiatiefwet 
van de Tweede Kamer.

Bedreigen bestuurders
Wetgeving is in procedure om het 

strafmaximum voor bedreiging te verhogen 
van twee naar drie jaar gevangenisstraf.  
Voor bedreiging van burgemeesters en 
bestuurders met een publieke taak komt hier 
nog een derde bij, zodat de maximale 
gevangenisstraf vier jaar wordt.

Criminele binnendringers
Containerterminals in zee- en lucht-

havens en spoorwegemplacementen worden 
misbruikt voor de smokkel van drugs.  
Wij stellen voor het binnendringen op  
die besloten terreinen strafbaar te stellen.

Verruiming strafrechtelijke 
executie onderzoek

Geld is een belangrijke drijfveer van criminelen. 
Wij willen het mogelijk maken dat crimineel 
vermogen beter kan worden afgepakt door 
verruiming van het strafrechtelijk executie 
onderzoek.

Toezeggingen getuigen
Kroongetuigen kunnen een belangrijke 

rol spelen in het succesvol vervolgen van 
ondermijningszaken. Wij kijken naar 
verruiming van de mogelijkheden tot het 
doen van toezeggingen aan kroongetuigen.

NPS
Nieuwe Psychoactieve Stoffen zijn een 

vorm van synthetische drugs, die de effecten 
van drugs zoals ecstacy, speed en cocaïne 
nabootsen. Wetgeving is in voorbereiding om 
nieuwe vormen van deze stoffen te kunnen 
verbieden.

Precursoren
Bij precursoren gaat het om stoffen  

 die (uitsluitend) worden gebruikt voor 
de drugsproductie. Wetgeving is in voorberei-
ding om invoer en bezit van deze stoffen te 
kunnen verbieden, aansluitend op bestaande 
Europese regelgeving.

Opruimen drugslabs
Wetgeving die het mogelijk maakt om 

kosten die door OM en opsporingsdiensten 
worden gemaakt voor het vernietigen van in 
beslag genomen voorwerpen zoals drugs, te 
verhalen op de dader. Het wetsvoorstel is 
aanhangig bij de Tweede Kamer.

Meer weten?
 Klik hier voor documenten over 
het onderwerp ondermijning

Verkennende gesprekken/
werkgroep

Wetsvoorstel in 
voorbereiding

Wetsvoorstel ingediend 
bij Tweede Kamer

Wetvoorstel ingediend
bij Eerste Kamer

Wetswijziging in  
werking getreden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning
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