
Tijdelijke wet bestuurlijke 
maatregelen 
terrorismebestrijding

Aanleiding wet
•  Noodzakelijk om de nationale veiligheid te beschermen.
•  Aangekondigd in Actieprogramma Integrale aanpak  

jihadisme (punt 11);
•  Het bestaande instrumentarium behoeft aanvulling met deze 

maatregelen, die een preventief karakter hebben en waarmee 
terroristische activiteiten en uitreis naar strijdgebieden kan 
worden voorkomen.

Het betreft een tijdelijke wet, die na vijf jaar vervalt. 

Doel wet
Doel van het voorstel is de bescherming van de nationale veiligheid 
door het opleggen van vrijheidbeperkende maatregelen en het 
voorkomen van ongewilde facilitering van terroristische activiteiten 
door de overheid.

Kern van de maatregelen
Twee hoofdelementen:
1.  bevoegdheid van de MvenJ tot oplegging van vrijheids

beperkende maatregelen. Het gaat om een meldplicht, gebieds-
verbod, contactverbod en uitreisverbod. Het gebiedsverbod kan  
met een enkelband worden gehandhaafd;

2. bevoegdheid voor (alle) bestuursorganen om beschikkingen te 
weigeren of in te trekken indien het ernstige gevaar bestaat dat 
deze worden gebruikt voor terroristische activiteiten.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Voor de meldplicht, het gebiedsverbod en contactverbod geldt dat 
de betrokkene op grond van diens gedragingen in verband moet kunnen 
worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan;

Voor het uitreisverbod dient het gegronde vermoeden te bestaan dat de 
betrokken zal uitreizen met als doel zich aan te sluiten bij een organisatie 
die op lijst zijn geplaatst omdat zij een gevaar vormen voor de 
nationale veiligheid;

Voor de toepassing van bevoegdheden in het kader van terrorisme-
bestrijding is een lijst opgesteld van terroristische organisaties die een 
bedreiging vormen voor de Nederlandse nationale veiligheid. Deze 
lijst is gebaseerd op de reeds bestaande nationale en internationale 
sanctielijsten, maar bevat alleen terroristische organisaties die op 
dit moment een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van Nederland, 
met inbegrip van de veiligheid van de andere landen binnen het 
Koninkrijk. De organisaties die op dit moment op de lijst staan zijn:
1.  Al Qa’ida en organisaties die gelieerd zijn aan al Qa’ida
2.  Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) en organisaties  die 

gelieerd zijn aan ISIS
3.  Hay’at Tahrir al-Sham 

Door deze openbare lijst is voor eenieder voorzienbaar dat het 
voornemen tot aansluiten of het daadwerkelijk aansluiten bij een 
organisatie op deze lijst tot gevolg kan hebben dat respectievelijk 
een uitreisverbod wordt opgelegd, het Nederlanderschap kan 
worden ingetrokken, en/of dat uitkeringen, studiefinanciering en 
tegemoetkoming worden beëindigd.



De vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd door de 
minister van VenJ en duren maximaal zes maanden, maar niet 
langer dan strikt noodzakelijk. Zij kunnen telkens met zes maanden 
worden verlengd.

Weigeren beschikkingen.
De bevoegdheid om beschikkingen in te trekken of aanvragen 
daartoe te weigeren komt toe aan alle bestuursorganen. De beschikking 
kan een subsidie, vergunning, ontheffing of een erkenning betreffen;

Bestuursorganen zijn bevoegd tot afwijzing of intrekking indien  
de aanvrager of houder van de beschikking op grond van zijn gedragingen in 
verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning 
daarvan;

Daarnaast is vereist dat ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal 
worden gebruikt ten behoeve van terroristische activiteiten of de ondersteuning 
daarvan;

Alvorens deze weigerings- en intrekkingsgrond toe te passen 
overlegt een bestuursorgaan met de minister van VenJ (om 
doorkruising van bijv. een lopend strafrechtelijk onderzoek te 
voorkomen).

Uitvoering enkelband
Een enkelband kan dienen ter handhaving van het gebiedsverbod.  
Oplegging ervan vergt een separaat besluit met een zelfstandige 
motivering door de Minister van VenJ.

Reclassering Nederland is aangewezen om deze maatregel uit te 
voeren. Dit gezien de ervaring die de organisatie heeft met de 
doelgroep en het instrument enkelband. 

Informatie uitwisseling
In het lokale multidisciplinaire casusoverleg werken alle betrokken 
partijen samen. Zij wisselen informatie uit, komen tot een 
gemeenschappelijke duiding en stellen een persoonsgericht pakket 
met effectieve maatregelen samen. Daarbij kan ook worden 
geconstateerd dat een personen een contact- of gebiedsverbod of 
een meldplicht moet worden opgelegd. De relevante informatie kan 
aan de Minister van VenJ worden gestuurd. Deze neemt vervolgens 
het uiteindelijke besluit. 

De minister overlegt met de burgemeesters die het aangaat voordat 
hij een maatregel oplegt. 

Rechtsbescherming 
Tegen de vrijheidsbeperkende maatregelen kan rechtstreeks beroep 
bij de bestuursrechter worden ingesteld. Dit is geen voorwaarde 
voor de werking van het opleggingsbesluit en heeft dus geen 
opschortende werking. 

Strafrechtelijke handhaving
Opzettelijk handelen in strijd met een verplichting of verbod, of de 
voorschriften verbonden aan een ontheffing wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde 
categorie. Opzettelijk onttrekken aan controle middels een 
enkelband wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van de derde categorie. 

Deze feiten zijn misdrijven en voorlopige hechtenis is mogelijk. 

Nadere informatie is beschikbaar:
• bij de adviseurs lokale aanpak van de NCTV
• in het protocol uitvoering Twbmt
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