Ondermijningswetgeving
Gegevensuitwisseling

De Raad van State heeft geadviseerd
over binnengemeentelijke gegevensuitwis
seling. De minister van JenV heeft aangekon
digd dat het Aanjaagteam ondermijning,
in overleg met de AP en gemeenten,
een model-protocol voor de inrichting
hiervan zal faciliteren.

Wijziging wet Bibob

Wetsvoorstel wijziging wet Bibob met
oa uitbreiding toepassingsbereik en verster
king eigen onderzoeksmogelijkheden van
bestuursorganen is ingediend. Daarnaast
wordt verkend of een tweede tranche van
de wetgeving Bibob noodzakelijk is.

BOA’s

BOA’s mogen sinds kort gegevens
opvragen bij de politie over mogelijke
gevaren wanneer zij op huisbezoek gaan.
Gegevensuitwisseling door BOA’s zal nader
worden verkend als onderdeel van binnen
gemeentelijke gegevensuitwisseling.

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.

Verkennende
gesprekken/werkgroep

Stand van zaken: 1 juli 2019

Samenwerkingsverbanden

Verbetering van het gezamenlijk
verwerken van persoonsgegevens binnen
samenwerkingsverbanden. Het wetsvoorstel
gegevensverwerking samenwerkingsverban
den (WGS) is aan de Raad van State
voorgelegd.

Screening

Voor bepaalde functies in het veiligheids
domein is onbesproken gedrag van betrokkene
van cruciaal belang. Voor die functies willen wij
dat relevante politiegegevens een grondslag
kunnen zijn om een VOG te weigeren.
Wij proberen het wetsvoorstel VOG
politiegegevens dit najaar in te dienen.

Ondermijnende organisaties

De Wet bestuurlijk verbod ondermij
nende organisaties gaat over het bestuurs
rechtelijk kunnen verbieden van organisaties
– zoals OMG’s – die een cultuur van wette
loosheid creëren, bevorderen of in stand
houden. Het is een initiatiefwet van de
Tweede Kamer.

Precursoren

Bij precursoren gaat het om legale
stoffen die (uitsluitend) worden gebruikt
voor de drugsproductie. Wetgeving is in
voorbereiding om invoer en bezit van deze
stoffen te kunnen verbieden, aansluitend
op bestaande Europese regelgeving.

Wetsvoorstel in
voorbereiding

Artikel 13b Opiumwet

Sinds 1 januari 2019 kunnen burge
meesters ook woningen en andere panden
sluiten als er voorwerpen of stoffen worden
aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor
het telen of bereiden van drugs, zoals
bepaalde apparatuur en chemicaliën.

Huurmotorvoertuigen

Criminelen kunnen vanwege de
anonimiteit huurauto’s gebruiken om
bijvoorbeeld drugs te vervoeren. Dit willen wij
voorkomen. Wij onderzoeken het gebruik van
huurauto’s voor criminele activiteiten en
kijken naar mogelijke oplossingen.

Ontnemen crimineel vermorgen

Geld is een belangrijke drijfveer in de
ondermijnende criminaliteit. Wij willen het
mogelijk maken dat crimineel vermogen
beter kan worden afgepakt. Dit gaat oa over
versnelling van het afpak-traject, innovatie en
afpakken in internationaal verband.

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.

Vastgoed

Criminelen kunnen woningen (koop
en huur) en bedrijfspanden gebruiken om
bijvoorbeeld hun buit op te slaan of geld wit
te wassen. Wij onderzoeken het gebruik van
deze panden voor criminele activiteiten en
zoeken naar mogelijke oplossingen.

Toezeggingen getuigen

Kroongetuigen kunnen een belangrijke rol spelen in het vervolgen van ondermijningszaken. Wij kijken naar verruiming
van de mogelijkheden tot het doen van
toezeggingen aan kroongetuigen.

Opruimen drugslabs

Er wordt een wetsvoorstel voorbereid
dat het mogelijk maakt om kosten die door
OM en opsporingsdiensten worden gemaakt
voor het vernietigen van in beslag genomen
voorwerpen zoals drugs, illegaal vuurwerk of
andere gevaarlijke stoffen, te kunnen
verhalen op de dader.
Wetsvoorstel ingediend
bij Tweede Kamer

Meer weten?
- Klik hier voor de laatste brief aan de
Tweede Kamer over ondermijning
- Klik hier voor documenten over het
onderwerp ondermijning

Wetvoorstel ingediend
bij Eerste Kamer

Wetsvoorstel
inwerkinggetreden

