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Betreffende wetsvoorstel:
35917
Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband
met het verlengen van de werkingsduur
Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 14 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: Fractie Den Haan, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en
Groep Van Haga.
Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD, Volt en BIJ1.

Verworpen amendementen
Invoegen onderdeel Aa
10 (Ellemeet) over een ambtshalve beroep bij de rechtbank na oplegging van een
vrijheidsbeperkende maatregel
Dit amendement voorziet in de introductie van een ambtshalve beroep bij de rechtbank
voor de toepassing van de voorgestelde bestuurlijke maatregelen en het stellen van een
termijn aan de rechterlijke uitspraak. Deze maatregelen behelzen een vergaande ingreep
in burgerlijke vrijheden, waarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet worden
betracht. Rechterlijke tussenkomst bij de toepassing van deze maatregelen is daarom
geïndiceerd. Dat wordt in dit amendement bewerkstelligd door de Minister van Justitie en
Veiligheid te verplichten van het besluit tot oplegging van een vrijheidsbeperkende
maatregel onverwijld kennis te geven aan de rechtbank (4a, eerste lid). Die kennisgeving
geldt van rechtswege als het instellen van beroep door de betrokkene én van rechtswege
als een verzoek om een voorlopige voorziening tot schorsing van het besluit (4a, tweede
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lid). De voorzieningenrechter verklaart het beroep gegrond indiener er sprake is van strijd
met de wet of indien er met inachtneming van alle in redelijkheid te betrekken belangen
geen rechtvaardiging voor is. De belanghebbende kan deze belangen ook zelf aanvoeren.
Aan het verzoeken om een voorlopige voorziening wordt in het derde lid schorsende
werking toegekend. Dit alles heeft tot gevolg dat het opleggingsbesluit géén werking kan
krijgen voordat een rechter daarover uitspraak heeft gedaan. Om spoedige werking van
een maatregel én spoedige duidelijkheid voor de betrokkene te bewerkstelligen is in het
vierde lid een termijn van ten hoogste twee dagen verbonden aan de uitspraak van de
voorzieningenrechter, in afwijking van de aanduiding «zo spoedig mogelijk» in artikel 8:84
van de Algemene wet bestuursrecht. In elke fase is de belanghebbende bevoegd zelf een of
meer raadlieden te kiezen. Indien deze persoon geen raadsman heeft gekozen wordt een
raadsman toegevoegd.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, Lid
Omtzigt, BBB en FVD.

Invoegen onderdelen Aa en Ab
9 (Van der Werf) over het schrappen van de mogelijkheid om een subsidie, vergunning,
ontheffing of erkenning in te trekken of te weigeren
Indiener wenst met dit amendement de mogelijkheid om op basis van Tijdelijke wet
bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding een subsidie, vergunning, ontheffing of
erkenning in te trekken of te weigeren, uit de wet te schrappen.
Sinds de wet in 2017 in werking is getreden, is de maatregel niet een keer gebruikt.
Daaruit blijkt dat er geen enkele noodzaak is voor deze bevoegdheid. Het behouden van de
mogelijkheid om de maatregel op te leggen gaat echter wel gepaard met een werklast elke
keer dat de maatregel overwogen wordt. Nu blijkt dat die overweging in de praktijk nooit
leidt tot het inzetten van deze maatregel, kan die capaciteit beter worden benut door de
optie geheel van tafel te halen.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66 en
FVD.

Artikel I onderdeel B
12 (Van der Werf) over het schrappen van de grondslag voor het verwerken van
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Gedurende de behandeling van dit wetsvoorstel is naar het oordeel van indiener niet
gebleken dat het kunnen verwerken van gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt,
noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet. Indiener wenst deze bevoegdheid daarom
uit de wet te schrappen. Daarmee wil indiener tevens de grondslag voor het verwerken van
bijzondere categorieën persoonsgegevens gelijktrekken met de grondslag die daarvoor
wordt voorgesteld in het wetsvoorstel tot wijziging van Rijkswet op het Nederlanderschap
en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de
Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlander-
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schap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de
nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)1. In dat wetsvoorstel stelde de regering tevens een
grondslag voor de verwerking van ras of etnische afkomst voor. Na kritiek van de Raad van
State over het ontbreken van onderbouwing voor een aantal categorieën persoonsgegevens, paste de regering het wetsvoorstel aan en werd de grondslag beperkt tot de
verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens waaruit politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of gegevens over
gezondheid blijken. Dit amendement op het onderhavige wetsvoorstel zou daarom tevens
consistentie aanbrengen in de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in
de twee wetsvoorstellen.
1Kamerstukken II, 2021/22, 35 394.

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie
Den Haan en D66.

Moties
11 (Koekkoek) over bij verlenging de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding jaarlijks evalueren
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie
Den Haan, D66, de ChristenUnie, Lid Omtzigt, BBB en FVD.

13 (Van der Werf) over het niet meer mogelijk maken om in strijd met de keuze van de
strafrechter via de Twbmt toch bestuurlijke maatregelen op te leggen
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, Lid
Omtzigt en BBB.
Het Lid Omtzigt wenst geacht te worden tegen deze motie te hebben gestemd.

14 (Van der Plas en Michon-Derkzen) over onderzoeken hoe nieuwe vormen van
terroristische dreiging ondervangen kunnen worden
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan,
D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, JA21, BBB, de PVV
en Groep Van Haga.

15 (Bikker en Kuik) over voorwaarden formuleren voor de instandhouding van de vijf in de
wet voorliggende maatregelen
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, BBB, FVD
en Groep Van Haga.

