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Een ongelijke strijd 

Nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden in de 
strijd tegen terrorisme 

Bestuursorganen krijgen binnenkort vergaande bevoegdheden in de strijd tegen 
terrorisme, als de Eerste Kamer akkoord gaat. Zij kunnen vergunningen intrekken en 
weigeren, subsidies stopzetten, uitreizen onmogelijk maken en het 
Nederlanderschap ontnemen op basis van een vaag criterium: activiteiten die in 
verband kunnen worden gebracht met terrorisme. Effectieve rechtsbescherming 
ontbreekt. Om die reden is het risico groot dat ten onrechte aan terrorisme gelieerde 
personen een ongelijke strijd voeren als zij rehabilitatie nastreven. De vraag dringt 
zich op hoe de balans te herstellen. 

Iemand moest Nadia K. belasterd hebben, want zonder dat zij iets kwaads had 
gedaan, werd op een morgen haar Nederlanderschap ingetrokken... 

1 Inleiding 

De dreiging van terrorisme heeft wetgevers overal ter wereld in actie gezet. Op een 
breed front komen maatregelen tot stand die de veiligheid van burgers moeten 
beschermen. In ons Wetboek van Strafrecht is een stelsel van bepalingen 
geïntroduceerd dat niet alleen de vervolging van strafbare feiten met terroristisch 
oogmerk faciliteert, maar ook de strafbedreiging vergaand verzwaart.1 

Sinds de aanslagen in Parijs en Brussel is de aandacht van de wetgever echter 
verschoven van repressie naar preventie. Zelfmoordterroristen laten zich immers niet 
weerhouden door torenhoge straffen. Versterking van het bestuurlijke 
instrumentarium is daarom op dit moment het credo. Het heeft ertoe geleid dat de 
regering het enige jaren geleden ingetrokken wetsvoorstel Bestuurlijke maatregelen 
tegen terrorisme schielijk nieuw leven inblies. 

Het voorstel van wet voorziet erin dat bestuursorganen vergaande bevoegdheden 
krijgen om activiteiten die verband houden met terrorisme vroegtijdig te kunnen 
aanpakken. Parallel hieraan voorzien andere wetsvoorstellen in de bevoegdheid om 
het Nederlanderschap in te trekken en de geldigheid van reisdocumenten te laten 
vervallen.2 

Of de voorgestelde bevoegdheden daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het 
voorkomen van terrorisme is twijfelachtig. Dit betekent echter geenszins dat het om 
onschuldige maatregelen gaat. De zeer ruime bevoegdheidstoekenning kan in 
combinatie met een gebrekkig stelsel van toezicht en rechtsbescherming, een 
desastreus en onomkeerbaar effect hebben op het leven van argeloze burgers die bij 
toeval in verband kunnen worden gebracht met terrorisme. 
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Helder is dat de strijd tegen terroristen een ongelijke is. Terreur laat zich 
buitengewoon moeilijk bestrijden. Drastische maatregelen kunnen daarom bijna niet 
uitblijven. Waar we echter voor moeten waken is dat personen die ten onrechte met 
terrorisme in verband worden gebracht eveneens in een ongelijke strijd belanden, 
bijvoorbeeld omdat de mogelijkheid van effectieve rechtsbescherming ontbreekt. Dat 
scenario lijkt zich echter wel te voltrekken. Om die reden moeten we ook de vraag 
onder ogen zien hoe de balans kan worden hersteld. 

2 Terrorismebestrijding: de rol van de burgemeester 

Er bestaat een directe link tussen terrorismebestrijding en de taken van een 
burgemeester. Als hoofd van de politie is de burgemeester belast met de 
onmiddellijke handhaving van de openbare orde en rampenbestrijding.3 Bij 
gebeurtenissen als een bomaanslag of een gijzelingsactie dan wel andere ernstige 
verstoringen van de openbare orde of rampen draagt deze functionaris directe 
verantwoordelijkheid. 

In dat verband beschikt de burgemeester over een aantal ingrijpende bevoegdheden. 
Hij kan onder meer met een noodbevel en/of een noodverordening daadkrachtig 
optreden.4 In een noodsituatie staat de burgemeester letterlijk boven de wet: hij mag 
van alle wetten afwijken, behalve van de Grondwet. Vaak gaat het om ex post 
maatregelen. 

Het bijzondere van zijn openbare-ordebevoegdheden is dat de burgemeester die ook 
preventief kan inzetten, bijvoorbeeld tegen een persoon die nog geen verdachte in 
strafrechtelijke zin is. Het is verleidelijk om hiervan vroegtijdig gebruik te maken, dat 
wil zeggen nog zonder dat strafbare feiten hebben plaatsgevonden. De potentiële 
dreiging is namelijk al voldoende.5 Zo kan het gebeuren dat personen die mogelijk 
interessant zijn voor een terroristisch netwerk op last van de burgemeester na 
aandringen van de Minister van Justitie worden verstoord. Dit houdt in dat zij dag in 
dag uit door de politie ostentatief in de gaten worden gehouden. 

Officieel maakt dit verstoren deel uit van het driesporenbeleid van de regering bij de 
bestrijding van salafisme.6 De juridische basis hiervoor ontbreekt echter ten enen 
male. Voor het bewust en op structurele basis beperken van grondrechten, zoals het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, biedt artikel 172, tweede lid, 
Gemeentewet allesbehalve de benodigde wettelijke grondslag.7 Bovendien ontbreekt 
effectieve rechtsbescherming. De getroffen persoon kan zich hooguit op grond van 
onrechtmatige daad wenden tot de burgerlijke rechter. 

Burgemeesters laten zich wel vaker aanzetten tot een oneigenlijk gebruik van hun 
openbare-ordebevoegdheden. De burgemeester van Eindhoven legde eind 2015 aan 
zeven voor een islamitische conferentie in de Al Fourqaan moskee uitgenodigde 
imams een spreekverbod op. Hij baseerde dit besluit op openbare-
ordebevoegdheden die hiervoor evident niet zijn bedoeld. Daar komt nog bij dat een 
spreekverbod haaks staat op het verbod van censuur van artikel 7 Grondwet.8 

Op zijn minst omstreden is of de burgemeester in artikel 23 Paspoortwet een 
bevoegdheid toekomt om een paspoort te weigeren of vervallen te verklaren om 
daarmee het uitreizen naar bijvoorbeeld het IS-gebied onmogelijk 
maken.9 Binnenkort moet een wijziging van de Paspoortwet hiervoor een meer solide 
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basis bieden. Dat wil overigens geenszins zeggen dat de maatregel effectief is. 
Daaraan wordt oprecht getwijfeld.10 

Burgemeesters zijn – zelfstandig dan wel als onderdeel van het college van B&W – 
betrokken bij de uitvoering van, sinds de moord op Theo van Gogh in 2005 
bestaande, antiradicaliseringsprogramma’s. In verschillende bestuurlijke ‘ketens’ 
werkt hij samen met jongeren- en welzijnswerk, onderwijs, hulpverlening enzovoorts, 
al dan niet in combinatie met instellingen als de Reclassering Nederland, de Raad 
voor de Kinderbescherming en politie en OM.11 In dit verband gaat het echter niet om 
de toepassing van bevoegdheden, maar om monitoring in het kader van de zorg voor 
de openbare orde. 

In theorie is het denkbaar dat de gemeenteraad de burgemeester uitrust met 
bevoegdheden waarmee de burgemeester actie kan ondernemen tegen een 
terroristische dreiging. Denk bijvoorbeeld aan een bevoegdheid om iemand een 
gebiedsontzegging op te leggen voor gevoelige plaatsen als stations, stadions, 
winkelcentra en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen. De hierna te 
bespreken Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding sluit deze weg 
echter binnen afzienbare tijd af.12 

3 Wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 

Bij wijze van inhaalslag staan op dit moment uiteenlopende bestuurlijke 
bevoegdheden op het punt van invoering. De voorgestelde Tijdelijke wet bestuurlijke 
maatregelen terrorismebestrijding neemt hierbij een dominante plaats in. Een eerder 
ontwerp keurde de Tweede Kamer al in 2007 goed. Het bleef echter vier jaren 
‘hangen’ in de Eerste Kamer om vervolgens te worden ingetrokken. De regering zag 
er de noodzaak niet meer van in: de nieuwe strafrechtelijke bepalingen zouden politie 
en justitie voldoende armslag geven.13 

Wat er dan veranderd is zodat het eerder ingetrokken instrumentarium nu niet meer 
overbodig is, wordt niet duidelijk gemaakt. Het (mondiale) jihadisme zou nu een 
serieuzere dreiging vormen dan enkele jaren geleden. Er zouden lieden zijn die zich 
beperken tot ondersteunende, voor de nationale veiligheid een gevaar vormende 
activiteiten die op zichzelf niet strafwaardig zijn. Waren zodanige personen er vijf jaar 
geleden dan niet? Hoe dan ook, de regering vindt dat er instrumenten moeten zijn 
met behulp waarvan preventief kan worden opgetreden.14 

3.1 Inhoud wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel kent drie sporen. Ten eerste zijn er maatregelen die we al kennen 
van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast van 
2010. In artikel 2 wordt aan de Minister van Veiligheid en Justitie de bevoegdheid 
toegekend om vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen in de vorm van een 
meldplicht, gebiedsontzegging en/of een contactverbod. Een tweede spoor is de 
maatregel van het al eerdergenoemde uitreisverbod, inhoudende dat het 

Schengengebied niet mag worden verlaten. Een derde spoor is een bevoegdheid 
van een geheel andere orde: een bestuursorgaan kan aanvragen voor subsidies, 
vergunningen, ontheffingen of erkenningen afwijzen, dan wel eerdere begunstigende 
beschikkingen intrekken. 
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3.1.1 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Meldplicht 

Bij de meldplicht gaat het om ‘een verplichting om zich op door Onze Minister vast te 
stellen tijdstippen te melden bij een door Onze Minister aangewezen politiechef of 
organisatie’ (art. 2). De meldplicht heeft volgens de regering verschillende 
doeleinden. Een daarvan is de effectuering van een gebieds- of contactverbod, maar 
het zou ook dienst kunnen doen ter handhaving van het uitreisverbod. Daarnaast zou 
ermee kunnen worden voorkomen dat personen zich in de omgeving van een nader 
aangeduid evenement kunnen bevinden door hen de verplichting op te leggen om 
zich op een andere plaats te melden. Ook als zelfstandige maatregel zou een 
meldplicht denkbaar zijn, bijvoorbeeld om zicht te krijgen en te houden op een 
persoon die vanuit een jihadistisch strijdgebied terugkeert naar Nederland. 

De regering heeft hooggespannen verwachtingen. Zij denkt dat met het contact dat 
bij de melding hoort, geprobeerd kan worden om deradicalisering te bevorderen. En 
verder zou er een zekere preventieve werking uitgaan van de wetenschap voor 
betrokkene dat hij in de gaten wordt gehouden door de autoriteiten. Hij zal daardoor, 
zo schat de regering in, voor derden minder bruikbaar en interessant zijn voor de 
inzet bij mogelijke terroristische activiteiten of ondersteuning daarvan.15 

De verwachte effectiviteit van het middel is door een nota van wijziging 
versterkt.16 Als gevolg van artikel 2a kan de minister besluiten ‘tot het toepassen van 
een technische voorziening waarmee toezicht kan worden gehouden op de naleving 
van dat verbod’. Gedacht wordt aan een enkelband die door middel van gps-signalen 
controle op de naleving van het gebiedsverbod mogelijk maakt. 

Graag zouden we de gedachtegang van de regering onderschrijven. We zijn echter 
sceptisch en vermoeden dat een vastbesloten terrorist zich weinig gelegen laat 
liggen aan een meldplicht. Wij denken kortom dat de verwachtingen van dit middel 
weinig realistisch zijn. 

Gebiedsontzegging 

De gebiedsontzegging is inmiddels een veelgebruikt middel bij de aanpak van 
voetbalvandalisme en straatoverlast. Het gaat in oorsprong om een instrument dat in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw is ingezet om een vuist te kunnen maken 
tegenover straatdrugsoverlast.17 Handelaren in en gebruikers van drugs konden zo 
effectief (namens de burgemeester) uit overlastgebieden worden geweerd. Het 
middel bleek een nuttige aanvulling op het strafrechtelijke instrumentarium. Inmiddels 
kent elke zichzelf respecterende gemeente in haar Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) een gebiedsontzeggingsbevoegdheid voor de burgemeester. Op 
grond daarvan kan hij een persoon die de orde verstoort gedurende enkele dagen, 
weken of zelfs maanden de toegang tot nauwkeurig aangewezen gebieden 
ontzeggen.18 Sinds 2010 staat een identieke bevoegdheid in de Gemeentewet.19 

Nu moet het middel dus ook soelaas gaan bieden in de strijd tegen terrorisme. Het 
idee is dat door een ‘verdachte’ persoon te weren uit een bepaald gebied of van een 
bepaalde plaats, hij ernstig zal worden belemmerd bij het voorbereiden of plegen van 
bijvoorbeeld een aanslag.20 Op deze manier kan bijvoorbeeld het Binnenhof worden 
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beschermd, maar ook de locatie van een bepaald evenement waar grote 
bezoekersaantallen te verwachten zijn. De regering denkt verder ook aan een verbod 
voor een betrokkene om zich in een bepaalde wijk, gemeente of regio te bevinden.21 

Of de maatregel een vergelijkbaar effect kan hebben als bij de aanpak van 
voetvalvandalisme valt te betwijfelen. Het weren van – veelal bij de politie bekende – 
hooligans uit een stadion is een logistiek andere operatie dan een zelfmoordterrorist 
te beletten op een druk bezocht station te komen. Kortom, ook deze maatregel heeft 
een hoog symbolisch gehalte. 

Contactverbod 

Dit bezwaar gaat helaas evenzeer op voor een contactverbod in het kader van 
terrorismebestrijding. Het zou, volgens de regering, ingezet kunnen worden indien de 
dreiging is gericht op een bedreigde persoon. De potentiële terrorist kan een persoon 
zijn die ernstig onder druk wordt gezet om in het kader van religieuze overtuiging een 
daad te stellen.22 Over vragen als of een contactverbod handhaafbaar is en wie 
hiervoor verantwoordelijkheid draagt, lijkt weinig te zijn nagedacht, althans we treffen 
er in de wetsgeschiedenis weinig observaties over aan. 

Toepassingsvoorwaarden 

Veel duidelijkheid geeft de wet niet als het gaat om de vraag wanneer de Minister 
van Veiligheid en Justitie de hiervoor genoemde maatregelen kan opleggen. De 
criteria zijn buitengewoon vaag. Het moet volgens artikel 2, eerste lid, gaan om een 
persoon: ‘die op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met 
terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan’ en de maatregel moet voorts 
‘noodzakelijk’ zijn ‘met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid’. 

Wie wil weten wat deze criteria inhouden, kan lang zoeken in de wetgeschiedenis. 
Met de kritiek van velerlei adviesinstanties op de rechtsonzekerheid is niets 
gedaan.23 De regering achtte dit niet gewenst: aan het bestuur zou een zekere 
interpretatievrijheid bij de uitleg van de begrippen moeten toekomen.24 

Volgens de regering schuilt in het noodzakelijkheidsvereiste een belangrijke garantie 
voor het niet al te lichtvaardig toepassen van de bevoegdheden:25 

‘Een brede uitleg van het begrip terroristische activiteiten doet immers niets af aan de 
zware eisen die aan de motivering van een besluit tot opleggen van een 
vrijheidsbenemende maatregel worden gesteld ten aanzien van de noodzakelijkheid.’ 

Het is een de laatste tijd veelgebruikt, maar weinig steekhoudend argument. Wat zou 
wetgeven eenvoudig worden als we het toepassingscriterium telkens zouden kunnen 
laten samenvallen met het noodzakelijkheidsvereiste: Outlaw Motorcycle Gang, wij 
verbieden u wanneer wij vinden dat dit noodzakelijk is. Hoe lastig te formuleren dan 
ook, het is vanuit het oogpunt van rechtszekerheid vereist om heldere criteria te 
formuleren zodat voor burgers voorzienbaar is onder welke voorwaarden hun 
vrijheden gevaar lopen. Dat kan onmogelijk uitsluitend aan de hand van een 
inschatting van de noodzakelijkheid van een maatregel.26 

Enig houvast kunnen we overigens ontlenen aan artikel 83a Wetboek van Strafrecht. 
Hierin wordt onder ‘terroristisch oogmerk’ verstaan:27 
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‘(...) het oogmerk om (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen, dan 
wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te 
doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, 
economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie 
ernstig te ontwrichten of te vernietigen.’ 

3.1.2 Uitreisverbod 

Het uitreisverbod is de enige maatregel die is toegevoegd aan het eerder ingetrokken 
wetsvoorstel. De minister kan op grond van artikel 3 een persoon verbieden het 
Schengengebied te verlaten, indien ten aanzien van deze persoon: 

‘(...) het gegronde vermoeden bestaat dat deze zich buiten dit grondgebied zal 
begeven met als doel zich aan te sluiten bij een organisatie die door Onze Minister, 
in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, is geplaatst op een lijst 
van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend 
conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.’ 

Hiermee wordt aangesloten bij de systematiek van het later nog te bespreken 
voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, waarin met dezelfde 
redenering wordt voorzien in een nieuwe grond voor intrekking van het 
Nederlanderschap. Deze laatste nog te bespreken maatregel is bedoeld om de 
handhaafbaarheid van het uitreisverbod te versterken, evenals de daaraan 
gekoppelde vervallenverklaring van het paspoort en de mogelijkheid tot weigering 
van reisdocumenten, zoals voorgesteld in een aanpassing van de Paspoortwet.28 

In artikel 47 Paspoortwet staan de gronden tot verval van rechtswege opgesomd. 
Hieraan wordt toegevoegd een opgelegd uitreisverbod. Een uitreisverbod zal tevens 
grond zijn voor weigering van nieuwe reisdocumenten. De bevoegdheid daartoe 
komt te rusten bij de minister ‘die het aangaat’ in plaats van de burgemeester. Dit 
wordt gedaan om te voorkomen dat iemand verschillende 
rechtsbeschermingsprocedures moet doorlopen: voor het uitreisverbod tegen de 
minister en voor het vervallen verklaren dan wel weigeren van een reisdocument 
tegen de burgemeester.29 

3.1.3 Weigering of intrekking van subsidie, vergunning, ontheffing en erkenning 

Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel Bestuurlijke maatregelen is een 
algemene bevoegdheid voor bestuursorganen tot weigering of intrekking van een 
subsidie, vergunning, ontheffing of erkenning (art. 6). De mogelijkheid doet zich voor 
als: 

‘a. de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of 
erkenning op grond van zijn gedragingen in verband kan worden gebracht met 
terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan; en 

b. ernstig gevaar bestaat dat de subsidie, vergunning, ontheffing of erkenning mede 
zal worden gebruikt ten behoeve van terroristische activiteiten of de ondersteuning 
daarvan.’ 
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Het gaat hier om een bevoegdheid die veel gemeen heeft met die in de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob): 
misbruik van een vergunning. Het toepassingsbereik is echter vele malen breder. In 
het artikel wordt een algemene weigerings- en intrekkingsgrondslag gecreëerd, die 
niet beperkt is tot een aantal beschikkingen waarvoor dit expliciet is bepaald, maar 
die toepasbaar is voor alle vergunningen, ontheffingen en erkenningen alsmede 
subsidies waarbij zich een situatie voordoet als omschreven in artikel 6.30 

Geen enkele beschikking wordt dus uitgezonderd van de strijd tegen terrorisme. Een 
ander opmerkelijk verschil met de Wet Bibob zijn de veel ruimere 
toepassingsgronden. In de Bibob-sfeer moet er ernstig gevaar bestaan dat een 
beschikking mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of 
te verkrijgen voordelen te benutten of om strafbare feiten te plegen. Daarvan hoeft in 
de nu voorgestelde gevallen geen sprake te zijn. De terroristische activiteiten of de 
ondersteuning daarvan zoals bedoeld in het wetsvoorstel ‘kunnen een (bewijsbaar) 
strafbaar feit opleveren, maar dat hoeft (nog) niet zo te zijn’.31 

Over wat de twee cumulatieve eisen in artikel 6 dan wel inhouden, is de regering 
verre van concreet. In de memorie van toelichting stelt zij:32 

‘Bij vergunningen kan worden gedacht aan vergunningen voor het verrichten van 
activiteiten die in potentie kunnen worden misbruikt voor terroristische activiteiten. Bij 
wijze van voorbeeld kan worden genoemd: (...) het organiseren van een 
vergunningplichtig evenement ten tijde van het optreden van een bedreigde persoon 
in een bepaalde gemeente. Een limitatieve opsomming van in aanmerking komende 
vergunningen valt niet te geven.’ 

Bedoelt de regering hiermee te zeggen dat de vergunning kan worden geweigerd als 
een organisatie van bijvoorbeeld een popfestival iemand uitnodigt tegen wie een 
fatwa is uitgesproken? Dat zou in strijd zijn met de letterlijke tekst van de wet. 

Bij subsidiebeschikkingen blijkt de regering over meer fantasie te beschikken: 

‘(...) de verstrekking van een subsidie voor een stichting die activiteiten organiseert 
voor de jeugd in een wijk met problemen met hangjongeren, terwijl nadien blijkt dat 
(leden van) het bestuur van de stichting waaraan de subsidie is verleend banden 
blijkt te hebben met een terroristische organisatie, zodat het ernstige gevaar bestaat 
dat de subsidie mede zal worden aangewend voor terroristische activiteiten of de 
ondersteuning.’ 

Een ander toepassingsbereik wordt gezien in het weren van haatpredikers. Volgens 
de regering kan ‘met het doelbewust uitnodigen van een extremistische spreker’ 
worden voldaan aan de in dit wetsvoorstel opgenomen intrekkings- en 
weigeringscriteria.33 Een dergelijke handelwijze staat evenwel op zeer gespannen 
voet met het reeds eerder genoemde censuurverbod. 

Duidelijk is in elk geval dat ook deze nieuwe bestuurlijke bevoegdheid tot weigering 
en intrekking van beschikkingen met buitengewoon veel vaagheid is omgeven. 
Wanneer kan een bestuur ‘in verband worden gebracht’ met terroristische 
activiteiten? Bij een verbodsverklaring van een vereniging is de toerekening van 
strafbare feiten van individuele leden aan het bestuur altijd de bottleneck. Hoe gaan 
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we met dit probleem in dit verband om? En wanneer bestaat er een ernstig gevaar 
dat de beschikking ‘mede’ wordt gebruikt voor terroristische activiteiten? Op dit soort 
vragen geven wet noch wetsgeschiedenis de noodzakelijke richting. 

3.2 Verhouding Minister van Veiligheid en Justitie en burgemeester 

Doet zich een bedreiging voor van de nationale veiligheid, dan is de Minister van 
Veiligheid en Justitie bevoegd om vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen. 
Een bedreiging van de nationale veiligheid betekent echter bijna altijd ook dreiging 
van ernstige wanordelijkheden. In het geval van een aanslag is dat per definitie het 
geval. Dit laatste heeft tot gevolg dat ook de noodbevoegdheden van de 
burgemeester in beeld komen. 

Wie is dan aan zet? Met de invoering van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen 
terrorismebestrijding verliest de burgemeester niet zijn noodbevoegdheden. Sterker 
nog: de noodbevoegdheden prevaleren boven andere in wetgeving vastgelegde 
bevoegdheden: artikel 175 Gemeentewet laat immers afwijking toe van andere dan 
grondwettelijke voorschriften. Vanuit de Tweede Kamer werd nog geprobeerd om de 
burgemeester dezelfde bevoegdheden te geven als de minister ‘in gevallen waarin 
met het oog op de lokale veiligheid en handhaving van de openbare orde een 
beslissing van Onze Minister niet kan worden afgewacht’.34 De regering vreesde 
echter voor een vermenging van de gescheiden verantwoordelijkheden ‘middels een 
stapeling van opleggingscriteria, die betrekking hebben op nationale veiligheid, lokale 
veiligheid én openbare orde’.35 

Het systeem zou er inderdaad niet eenvoudiger op worden. De regering zegde wel 
toe dat bij de implementatie van het wetsvoorstel ervoor zal worden gezorgd dat de 
burgemeester via een spoedprocedure de Minister van Veiligheid en Justitie kan 
verzoeken om een maatregel op te leggen. Dit zou er dan voor moeten zorgen dat de 
burgemeester geen gebruikmaakt van zijn noodbevoegdheden, dan wel dat hij dit 
doet in overleg met de minister. 

4 Intrekking Nederlanderschap van personen met dubbele nationaliteit 

Een laatste te noemen maatregel die in het verschiet ligt, is bedoeld om terugkeer 
onmogelijk te maken van een persoon die in het buitenland deelneemt aan een 
terroristische organisatie. Van hem of haar kan de Minister van Veiligheid en Justitie 
na de voorgestelde wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap het 
Nederlanderschap intrekken in het belang van de nationale veiligheid voor zover hij 
of zij beschikt over een dubbele nationaliteit.36 Een strafrechtelijke veroordeling is 
niet vereist.37 

Het moet gaan om deelname aan een organisatie die voorkomt op een lijst van 
organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en 
een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Deze lijst wordt opgesteld door 
de Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met de gevoelens van de 
ministerraad. 

Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van aansluiting, is een individuele toets 
noodzakelijk. Vereist is dat: 
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a. op grond van gedragingen van betrokkene kan worden vastgesteld dat boven 
redelijke twijfel verheven is dat hij of zij de door de terroristische organisatie 
nagestreefde doeleinden onderschrijft en de intentie heeft om zich aan te sluiten bij 
de organisatie; en 

b. betrokkene feitelijke handelingen verricht voor of ten behoeve van een 
terroristische organisatie. 

Om terugkeer naar Nederland te verhinderen, zal de minister het besluit tot intrekking 
van het Nederlanderschap combineren met een ‘ongewenstverklaring’.38 Betrokkene 
wordt dan van legaal verblijf als vreemdeling uitgesloten. 

Ook dit onderdeel van de wet wordt vanuit rechtsstatelijk perspectief felle kritiek 
geleverd. Er zou sprake zijn van strijd met het internationaal gegarandeerde recht op 
een nationaliteit, de internationale discriminatieverboden en het recht op 
doeltreffende rechtsbescherming.39 Dat eerste kritiekpunt snijdt geen hout. Artikel 14, 
zesde lid, Rijkswet op het Nederlanderschap sluit de toepassing van de ontneming 
sinds jaar en dag uit in het geval van dreigende staatloosheid. 

De Raad van State uitte verder twijfels over de meerwaarde van het voorstel ten 
opzichte van wat strafrechtelijk mogelijk is: op grond van artikel 140a Sr is deelname 
aan een terroristische organisatie strafbaar en is veroordeling van de betrokkene 
mogelijk ook als deze in het buitenland verkeert. De regering verwerpt al deze kritiek 
en hecht eraan dat naast een eventuele strafrechtelijke veroordeling de feitelijke 
terugkeer dient te kunnen worden belet.40 

5 Rechtsbescherming en toezicht: op zoek naar de balans 

Alle wetsvoorstellen en maatregelen overziende, denken we dat met de nieuwe 
bestuurlijke maatregelen de slagkracht tegen terrorisme niet wezenlijk wordt 
vergroot. Daarmee is geenszins gezegd dat wij het belang en de noodzaak van 
maatregelen tegen terrorisme ontkennen. Ter bescherming van het recht op leven 
zijn staten verdragsrechtelijk verplicht om daarvoor de noodzakelijke inspanningen te 
leveren.41 Het moet echter wel gaan om effectieve maatregelen. De voorgestelde 
maatregelen schieten vermoedelijk niet alleen hun doel voorbij, maar kunnen ook 
een averechts effect hebben. Personen die onterecht in verband zijn gebracht met 
terroristische activiteiten en om die reden volkomen gefrustreerd zijn en in verkeerde 
kringen geraken. 

Dit heeft enerzijds te maken met de onbegrensdheid van de bevoegdheden. Deze 
zijn zoals al aangegeven met weinig rechtszekerheid omgeven. Ervaringen met de 
Wet Bibob laten de risico’s van dit soort wetgeving zien: ondernemers die in een 
faillissement worden gedreven als gevolg van vage geruchten, een verkeerde 
zakenpartner of verdachte financieringsbronnen. Niet zelden vechten zij een 
ongelijke strijd.42 Dat zal onder de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen 
terrorismebestrijding niet anders zijn. 

Dit euvel zou deels gecompenseerd kunnen worden met een adequaat stelsel van 
rechtsbescherming en een scherp toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden. 
Op dit onderdeel biedt de nieuwe wetgeving echter weinig reden tot optimisme. 
Tegen de bestuurlijke maatregelen kan worden opgekomen bij de onafhankelijke 
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bestuursrechter, maar van equality of arms is nauwelijks sprake. Aan met terrorisme 
in verband gebrachte personen, noch aan hun rechtshulpverleners zal inzage 
worden geboden in de gegevens waarop een bestuurlijke maatregel tegen terrorisme 
is gebaseerd. 

Het principe van de bronbescherming brengt mee dat de veiligheidsdiensten de 
relevante informatie als geheim kwalificeren ter bescherming van hun 
informatiebronnen, alsook de methode van hun onderzoek. De rechter heeft 
weliswaar volledig toegang tot het dossier, maar kan door de raadsman niet op 
eventuele zwakke plekken worden gewezen. De rechtmatigheid van een besluit krijgt 
daarmee al snel het voordeel van de twijfel, zeker onder druk van een in de lucht 
hangende of een net plaatsgevonden hebbende terroristische aanslag. Geen rechter 
is hiervoor ongevoelig. 

Om deze processuele ongelijkheid te verkleinen, verdient het aanbeveling om de ‘in 
verband met terrorisme gebrachte persoon’ te laten bijstaan door een 
vertrouwensadvocaat die toegang heeft tot alle geheime stukken.43 

Een andere vorm van compensatie zou kunnen bestaan uit actief toezicht door een 
onafhankelijke instantie zoals de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten (CTIVD). Te denken valt dan aan de instelling van een nieuw 
toezichthoudend orgaan of uitbreiding van de taken van de CTIVD. Dat laatste is 
overigens dankzij een amendement van de Tweede Kamer al gebeurd in het 
genoemde voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ten 
aanzien van het besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie tot intrekking van 
het Nederlanderschap.44 

Voor besluiten van alle andere bestuursorganen die bestuurlijke maatregelen kunnen 
nemen tegen terrorisme laat zich dat was lastiger organiseren, maar onmogelijk is 
het zeker niet. Bijvoorbeeld door bestuursorganen die een bevoegdheid uitoefenen 
krachtens de Wet bestuurlijke maatregelen de verplichting op te leggen de relevante 
besluiten te melden bij de toezichthouder, die dan zelf nader onderzoek kan doen. 

In het wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen vinden we hierover echter niets. De 
wetgever tuigt een onbegrensde categorie van bestuursorganen op met ingrijpende 
bevoegdheden, maar verzuimt daarbij het noodzakelijke tegenwicht te organiseren. 
De daardoor ontstane ongelijkheid kan worden verminderd zonder het jihadisme of 
welke bedreiging dan ook maar in de kaart te spelen. Het is nu aan de Eerste Kamer 
om noodzakelijke correcties af te dwingen. 

Prof. mr. J.G. Brouwer en prof. mr. A.E. Schilder 

Brouwer is hoogleraar algemene rechtswetenschap aan 

de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en 
Veiligheid. Schilder is hoogleraar staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

VOETNOTEN 

 1)Om een voorbeeld te geven, de personen die begin dit jaar een 
molotovcocktail naar een moskee in Enschede gooiden en verdacht worden 
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van poging tot brandstichting met een terroristisch oogmerk riskeren een 
levenslange gevangenisstraf. Zie over de strafrechtelijke aspecten de 
bijdragen elders in dit blad. 

 2)Al deze maatregelen vloeien voort uit het Actieprogramma Integrale Aanpak 
Jihadisme, bijlage bij de Kamerbrief over dit onderwerp van 29 augustus 2014, 
kenmerk 554913. Zie voor deze stukken 
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/08/30/integrale-aanpak-
jihadisme (laatst geraadpleegd 24 augustus 2016). Zie hierover ook J.R. 
Groen, ‘De wetsvoorstellen ter uitvoering van het Actieprogramma Integrale 
Aanpak Jihadisme’, TvCR 2016, p. 132 e.v. In deze bijdrage besteden we 
geen aandacht aan de zgn. sanctielijsten waar van terrorisme verdachte 
personen op geplaatst kunnen worden. 

 3)Deze taken zijn vastgelegd in art. 172 lid 1 en 175 lid 1 Gemeentewet. 
 4)Zie art. 175 en 176 Gemeentewet. 
 5)Art. 172 lid 2 Gemeentewet: ‘De burgemeester is bevoegd overtredingen 

van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde, te 
beletten of te beëindigen. Hij bedient zich daarbij van de onder zijn gezag 
staande politie.’ 

 6)Zie de brief van het kabinet van 25 februari 2016, Kamerstukken II 2015/16, 
29614, 39 en de nota n.a.v. het verslag (NV II) bij het wetsvoorstel bestuurlijke 
maatregelen terrorismebestrijding, Kamerstukken II 2015/16, 34359, 6, p. 26. 

 7)Zie J.G. Brouwer, Van nachtbrakers tot terroristen (oratie), Groningen: 
Rijksuniversiteit Groningen 2006; zie ook L.J.J. Rogier, ‘Persoonsgericht 
verstoren is illegaal’, NRC Handelsblad 14 september 2007. 

 8)J.G. Brouwer & A.E. Schilder, ‘Haatpredikers, openbare orde en het 
censuurverbod’, NJB 2016, p. 749-751. In dezelfde zin ook C. Raat onder Rb. 
Oost-Brabant (Vzr.) 23 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2016:803 
in JG 2015/60. 

 9)Zie hierover de Kamervragen van de leden Oskam en Omtzigt (beiden CDA) 
aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over het benutten van wettelijke mogelijkheden om 
uitreizen naar IS-gebieden te voorkomen (ingezonden 26 mei 2015, 
2015Z09405). Zie ook I. Vriesema, ‘Paspoort intrekken? Op welke grond 
eigenlijk?’, NRC Handelsblad 14 september 2014 
(www.nrc.nl/nieuws/2014/09/02/paspoort-intrekken-op-welke-grond-eigenlijk-
1416593-a851026). 

 10)Bijv. omdat betrokkenen vaak over twee paspoorten beschikken (zie bijv. 
de discussie op www.bnr.nl/nieuws/politiek/10002267/paspoort-afnemen-van-
jihadgangers-vaak-zinloos). 

 11)Zie de brochure van de VNG, ‘De rol van gemeenten in de aanpak van 
radicalisering’, Den Haag 2015; en ‘Aanpak polarisatie en radicalisering’, 
Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid/ COT Instituut 
voor veiligheid en crisismanagement, Den Haag 2007. 

 12)In zijn advies aan de regering over het wetsvoorstel heeft de burgemeester 
van Den Haag nog tevergeefs gepleit om in het verlengde van de Voetbalwet 
vergelijkbare bevoegdheden aan de burgemeester toe te kennen. Hij stond 
hierin alleen: het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) kon 
zich ‘gelet op de aard van de problematiek’ goed vinden in het voorstel om de 
bevoegdheid op het nationale niveau te creëren. ‘Achtergrond hiervan is dat 
de noodzakelijke informatievoorziening ook op nationaal niveau ligt en de 



burgemeesters vanuit hun positie te kwetsbaar zouden kunnen worden 
wanneer zij het bevoegde orgaan zouden zijn om de maatregelen op te 
leggen.’ Zie de brief van het NGB van 13 mei 2015 aan de Minister van 
Veiligheid en Justitie, p. 1 
(www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/01/tk-nader-rapport-
tijdelijke-wet-bestuurlijke-maatregelen-terrorismebestrijding). 

 13)Kamerstukken II 2015/16, 34359, 3, p. 4. 
 14)NV II, Kamerstukken II 2015/16, 34359, 6, p. 3. 
 15)Kamerstukken II 2015/16, 34359, 3, p. 7-8. 
 16)Kamerstukken II 2015/16, 34359, 7. 
 17)Zie ons ‘Gebiedsontzeggingen in het systeem van het openbare orderecht’, 

«JB»plus 2007, p. 154 e.v. 
 18)Tussen APV’s bestaan grote verschillen; de VNG heeft recent een 

modelverordening opgesteld, maar ook die biedt nog de nodige ruimte voor 
gemeentelijke differentiatie. 

 19)De bevoegdheid maakt onderdeel uit van de Wet maatregelen bestrijding 
voetbalvandalisme en ernstige overlast. 

 20)Volgens het ontwerp gaat het om ‘een verbod om zich te bevinden in of in 
de omgeving van een of meer bepaalde objecten dan wel in een bepaald 
gedeelte of bepaalde delen van Nederland, dat niet groter is of die niet groter 
zijn dan strikt noodzakelijk voor de bescherming van de nationale veiligheid’. 

 21)Kamerstukken II 2015/16, 34359, 3, p. 7. 
 22)Letterlijk spreekt de regering van een persoon die ‘bewerkt’ wordt om te 

komen tot de overtuiging dat hij een individuele verplichting heeft om de islam 
te verdedigen (Kamerstukken II 2015/16, 34359, 3, p. 7). 

 23)Instanties die een nadere omschrijving bepleitten zijn de Raad voor de 
rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, het College voor de 
Rechten van de mens en het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten (NJCM). De adviezen zijn alle te vinden op 
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/01/tk-nader-rapport-
tijdelijke-wet-bestuurlijke-maatregelen-terrorismebestrijding. 

 24)Kamerstukken II 2015/16, 34359, 3, p. 13. De enige ‘verduidelijking’ die de 
regering meende te moeten geven, is de volgende: ‘Zo is niet goed denkbaar 
dat het enkel of eenmalig uitspreken van waardering voor een bekende 
jihadistische leider tot de conclusie kan leiden dat oplegging van een 
bestuurlijke maatregel noodzakelijk is voor de bescherming van de nationale 
veiligheid. Dat wordt uiteraard wél denkbaar indien deze uitlating gepaard gaat 
met andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van jihadistische 
websites en het onderhouden van contacten met personen die zijn 
teruggekeerd uit jihadistisch strijdgebied. Het geheel van deze activiteiten, 
waaruit een patroon naar voren komt, kan dan tot de conclusie leiden dat de 
betrokkene in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten. 
Daarnaast biedt het vereiste dat het gelegde verband met terroristische 
activiteiten of de ondersteuning daarvan gegrond dient te zijn op gedragingen 
van degene aan wie de maatregel wordt opgelegd, een waarborg voor de 
objectieve toetsbaarheid.’ 

 25)Kamerstukken II 2015/16, 34359, 3, p. 14. 
 26)Zie J.G. Brouwer & A.J. Wierenga, ‘Bestuurlijke maatregelen nationale 

veiligheid’, Openbaar Bestuur 2009, 1, p. 6-11 en A.E. Schilder, ‘Bestuurlijke 



maatregelen tegen terrorisme. Vertrouwen is goed, controle beter’, Gst. 2016, 
afl. 7439, nr. 72. 

 27)Tevergeefs probeerden Swinkels (D66) en Van Tongeren (GroenLinks) 
een dergelijke aanscherping door middel van een amendement te realiseren 
(Kamerstukken II 2015/16, 34359, 11). 

 28)Kamerstukken 34358 (R2065). 
 29)Een soortgelijk voorstel werd door het Franse parlement verworpen 

(www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0503.asp). Het voorzag in het verliezen 
van de Franse nationaliteit in geval een binationaal wapens draagt of 
medeplichtig is aan het verstrekken van middelen aan gewapende operaties 
tegen de strijdkrachten of veiligheidsdiensten alsmede in herinvoering van het 
misdrijf tegen de nationale waardigheid voor personen zonder een dubbele 
nationaliteit (nr. 2570, ingediend op 11 februari 2015). 

 30)Aldus de regering (Kamerstukken II 2015/16, 34359, 6, p. 24). 
 31)Ibidem. 
 32)Kamerstukken II 2015/16, 34359, 3, p. 18. 
 33)Idem, p. 26. 
 34)D.m.v. een amendement van Van Toorenburg, Kamerstukken II 2015/16, 

34359, 20. 
 35)Brief van 13 mei 2016, Kamerstukken II 2015/16, 34359, 24. 
 36)Kamerstukken 34356 (R2064). 
 37)Het wetsvoorstel staat los van het eveneens bij de Eerste Kamer 

aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor intrekking van 
het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (Kamerstukken II 2015/16, 
34016 (R2036)). 

 38)Kamerstukken II 2015/16, 34356 (R2064), 3, p. 7 e.v. 
 39)Zie R. de Leeuw, Intrekken van het Nederlanderschap van uitgereisde 

jihadisten. Toetsing aan internationale mensenrechten: recht op een 
nationaliteit, discriminatieverboden en rechtsbescherming, Weert: Celsus 
juridische uitgeverij 2016. Wat betreft het recht op een nationaliteit: daar wordt 
(zoals hiervoor vermeld) niet aan getornd. 

 40)Kamerstukken II 2015/16, 34356 (R2064), 3, p. 3. 
 41)Zie B. de Wilde, ‘De rol van positieve verplichtingen bij de totstandkoming 

van Nederlandse strafwetgeving’, NJCM-Bulletin 2016, nr. 2, p. 160 e.v. 
 42)Zie www.bibob.info/uw-bibob-advocaat/bibobadvocaat.html. 
 43)Een vertrouwensadvocaat heeft met goed gevolg een veiligheidsonderzoek 

ondergaan. Een vergelijkbaar voorstel in procedures omtrent verklaringen van 
geen bezwaar deden J. Schilder, J.P. Loof & K. Sparrius in: ‘Vechten tegen 
spoken in de mist? Over veiligheidsonderzoeken voor vertrouwensfuncties en 
rechtsbescherming’, NBJ 2013, p. 290-298. 

 44)Kamerstukken II 2015/16, 34356 (R2064), 26. De regering had dit 
amendement overigens met klem ontraden (zie de brief van 23 mei 
2016, Kamerstukken II 2015/16, 34356 (R2064), 30), o.m. omdat dit een 
wezensvreemde taak zou zijn van deze commissie. Bovendien zou de 
commissie al de (totstandkoming van) ambtsberichten kunnen onderzoeken 
die aan het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap ten grondslag 
liggen. 

 


