Bijlage: Analyse brief minister J&V in relatie tot de proeve van wetgeving
‘Voorkomen en Aanpakken ondermijning’
Samenvatting: wat is er nog niet van de proeve overgenomen in de brief van de minister
 Kapstokartikel in gemeentewet als basis voor binnengemeentelijk informatiedeling
ondermijning.
 Minister is nog niet concreet welke sectorale wetten aangepast worden: wij vragen in ieder
geval wet Politiegegevens, wet Suwi en wet rijksbelastingen.
 Er wordt niets gezegd over big data (bijvoorbeeld een verwijzing naar traject city deal).
 Uitbreiding sluitingsbevoegdheid woningen als er wapens zijn gevonden.
 Sluiting vrijplaatsen.
 Deel Bibob die niet wordt overgenomen.
 Afpakfonds.
 Witwasvoorstellen zoals aanpassen wet ter voorkoming witwassen en terrorisme met
verhuurmaatschappijen.
 money-transferwinkels onder bancair toezicht brengen.
 Mogelijk maken dat politie gemeentelijke ambtenaren kan screenen.
 Verplichte screening wethouders in gemeentewet opnemen.
 De overige door ons gevraagde niet wettelijke acties zoals toevoegen gemeenten aan ICOvconvenant, verbreden RIEC-convenant, aanpassen BOA-beleidsregels, Eurregionale pilot om
te komen tot Eurregionale grensoverschrijdende instrumenten voor grensregio’s).

Toelichting
1. Informatiedeling
Wat zegt de minister
De minister geeft aan dat hij in kaart brengt in welke sectorale wetten geheimhoudingsplichten
staan die informatie-uitwisseling binnen de gemeente t.b.v. de ondermijningsaanpak in de weg
staan.
Wat zegt de proeve van wetgeving
De rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijning is de afgelopen jaren toegenomen. Geborgd
moet worden dat er een wettelijke grondslag (doelbinding) komt op basis waarvan een gemeente
onder regie van de burgemeester in situaties dat aanwijzingen voor het ontstaan of bestaan van
ondermijning aanwezig zijn, informatie die verkregen is in het kader van de uitoefening van
verschillende gemeentelijke taken bij elkaar mag brengen. Deze bundeling maakt het mogelijk om
dit verschijnsel te signaleren, en vervolgens te voorkomen of indien nodig aan te pakken. Het gaat
om en-en: je moet een algemene basis hebben en vervolgens kan je in de sectorale wetten
aangeven dat gemeenten t.b.v. de aanpak van ondermijning uitgezonderd worden voor de
geheimhoudingsplicht. De minister gaat in zijn brief niet in op de vraag of de taak van gemeenten op
gebied van ondermijning in de gemeentewet moet worden vastgelegd. Wij vragen naast een
kapstokartikel in de gemeentewet in ieder geval om aanpassing van de wet Politiegegevens, wet
Suwi en wet Rijksbelastingen. We gaan graag met de minister het gesprek aan om te komen tot een
goede formulering.

2. Wet gegevensverwerking door samenwerkingsbanden
Wat zegt de minister
Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Dit
wetsvoorstel zal in het voorjaar in consultatie gaan.
Wat zegt de proeve van wetgeving
Wij zijn hiervoor. Dit traject loopt al heel lang.

3. Verruiming sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet
Wat zegt de minister
In de Opiumwet wordt geregeld dat een burgemeester een pand kan sluiten als daar
bereidingsmiddelen voor drugs worden aangetroffen. Er staat daarnaast in de brief dat de minister
bekijkt of er nog andere gronden moeten komen die de burgemeester de bevoegdheid kunnen
geven tot sluiting.
Wat zegt de proeve van wetgeving
Dit traject van aanpassing van de Opiumwet loopt al enige tijd. Het wetsvoorstel ligt al bij u in de
Tweede Kamer. Wij zijn hiervoor. In de proeve van wetgeving vragen wij echter om ook de wet
wapens en munitie aan te passen zodat je ook een pand kan sluiten als er zware wapens worden
aangetroffen. Daarnaast vragen wij een sluitingsbevoegdheid voor zogenaamde vrijplaatsen.
Hiervoor moet de gemeentewet art 174 worden aangepast. Mogelijk wordt dit meegenomen in de
analyse of er nog andere gronden zijn. Maar dat staat nu wel erg voorzichtig in de brief.

4. Wijziging wet Bibob
Wat zegt de minister
Er wordt een wijziging van de wet Bibob aangekondigd waar, naar wij ambtelijk hebben begrepen,
een deel van de in de proeve van wetgeving gevraagde aanpassingen in zitten, maar dan wel
beperkter dan wij vragen. Aangezien het wetsvoorstel nog niet in consultatie is, weten wij niet exact
wat wel en niet wordt overgenomen.
Wat zegt de Proeve van Wetgeving
De Proeve stelt de volgende Bibob wijzigingen voor:
 Een uitbreiding van onderzoek derden met politiegegevens;
 Uitbreiding van de wet zodat het LBB mag aangeven of iemand al eerder is onderzocht en
waarom;
 Uitbreiding van de wet zodat gemeentelijk toestemmingsvereiste bij vastgoedtransactie
onder de wet valt;
 Uitbreiding van bevoegdheid Bureau Bibob om aanvullende vragen te stellen tot het zakelijk
samenwerkingsverband van de betrokkenen;
 Aanpassen definitie in wet Bibob zodat ook advies kan worden gevraagd bij publiek-private
constructies.

5. Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
Wat zegt minister
Wetsvoorstel gaat in 2018 naar de Tweede Kamer.
Wat zegt de proeve van wetgeving
Staat niet in de proeve van wetgeving.

6. Stoplichtmodel
Wat zegt de minister
Politie mag het stoplichtmodel niet meer toepassen, want de juridische grondslag ontbreekt. Er
wordt gekeken naar andere opties en als het nodig is creëert hij alsnog een juridische grondslag.
Wat zegt de proeve van wetgeving
De proeve van wetgeving stelt voor dit juridisch te regelen.

7. Initiatiefwet verbod motorbendes
Wat zegt de minister
De PvdA heeft een initiatief voorstel in voorbereiding. Het ministerie van J&V helpt daar bij.
Wat zegt de proeve van wetgeving
Verzoekt te komen tot een bestuurlijk verbod op OMG’s.

8. Screening
Wat zegt de minister
Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel voor een uitgebreidere VOG (met gebruik politiegegevens).
Wat zegt de proeve van wetgeving
Wij zijn positief over de uitbreiding van de VOG, maar wij willen ook dat de politie de mogelijkheid
krijgt om (een beperkte groep) mensen bij gemeenten en RIEC’s die toegang hebben tot
politiegegevens en tot vertrouwelijke veiligheidsinformatie te mogen screenen. Hiervoor moeten
meer wettelijke aanpassingen worden gedaan.
Daarnaast wordt in de proeve voorgesteld om in de gemeentewet een verplichting tot screening van
wethouders op te nemen.

9. Strafrechtelijke onderwerpen
Wat zegt de minister
In gesprek met OM en politie zal de minister bezien welke aanpassingen in het strafprocesrecht
mogelijk zijn o.a. bij afpakken. Hij verkent de wensen van regioburgemeesters, OM, politie bij
aanpassen materieel strafrecht.
Wat zeggen wij
In de proeve van wetgeving staan op dit vlak een aantal voorstellen. Tot op heden is hier het overleg
nog niet over gestart, daardoor is nu niet helder welke punten minister op wil gaan pakken.

