Actiepuntenlijst maatregelen terrorismebestrijding bij vierde voortgangsrapportage terrorismebestrijding
Maatregel

Stand van zaken

Bestuur en politiek
1

Landelijke publiekscampagne terrorismebestrijding

De op 27 februari gelanceerde publiekscampagne ‘Nederland tegen terrorisme’ heeft tot doel
brede bekendheid te geven aan de inspanningen die de overheid en vele anderen leveren om het
risico van aanslagen te verkleinen. Daarnaast krijgen burgers enige informatie over hoe zij zelf
hieraan een steentje kunnen bijdragen. Uit eerste voorlopige metingen (het resultaat na enkele
weken van de campagne) blijkt dat de campagne in vergelijking met andere Postbus51campagnes een zeer hoog bereik heeft: vrijwel iedereen heeft van de campagne gehoord of er iets
van gezien. Het vertrouwen in de overheid als beschermer van de veiligheid bij terroristische
aanslagen is gestegen tijdens de campagne, met name direct na de verspreiding van de brochure.
Inmiddels is die stijging weer wat teruggelopen, als is het nog steeds hoger dan tijdens de
voormeting.
De campagne zal continu gemonitoord worden en zo nodig bijgesteld. De looptijd van de
publiekscampagne is maximaal drie jaar.

Tegengaan radicalisering
2

Onderzoek naar mogelijke radicalisering op scholen en naar mogelijkheden om
eventuele radicalisering tegen te gaan

De NCTb voert op dit moment een verkennend onderzoek uit naar mogelijke radicalisering in het
onderwijs. De verwachting is dat dit onderzoek in mei 2006 gereed is.
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Bezien in hoeverre voor de aanpak van het sluiten van informele Inslamitische huwelijken
in kringen van radicale moslims, aangesloten of gebruik kan worden gemaakt van
opgedane ervaringen bij het bestrijden van loverboys.

De analyse over de informele islamitische huwelijken is doorgeleid naar de minister van V&I
(DCIM). De minister van V&I zal op korte termijn een bilateraal gesprek aangaan met enkele
minderhedenorganisaties (SMT, IOT, CMO en CGI). Doel van deze gesprekken zal zijn de
minderhedenorganisaties te informeren over de risico's van genoemde huwelijken en waar
mogelijk de weerbaarheid van de gemeenschappen tegen deze huwelijksvorm te verhogen.

Contraterrorisme
4

5

Intensivering van het zoeken naar nog onbekende
geradicaliseerde of extremistische personen
die niet te relateren zijn aan bij Justitie en
veiligheidsdiensten bekende netwerken
en/of personen.
Verbetering uitwisseling informatie politie - AIVD en politiekorpsen onderling.

Het betreft hier de kernactiviteiten van de AIVD. Hiervoor wordt verwezen naar de brief van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer d.d. 10 januari
2006 over het Jaarplan 2006 van de AIVD en het ontwikkelprogramma Prospect 2007,
Ontwikkelprogramma AIVD voor Kwaliteit en Groei (TK, 2005 - 2006, 29 876, nr. 10)"
Het project Keten en Kwaliteit AIVD-politie-RID is in gang gezet om de kwaliteit en de
effectiviteit van de regionale inlichtingendiensten (RID-en) en de samenwerking tussen de
RID-en en de AIVD te verbeteren. Het project is medio december 2005 afgerond.
Kenmerkend voor het project was dat de uitkomsten van de diverse deeltrajecten direct
geïmplementeerd werden. Een meer ketengerichte aanpak werd hierbij voorgestaan, met veel
aandacht voor de herijking (beschrijving en verbetering) van de werkprocessen v an zowel RID
als AIVD. Het project heeft geresulteerd in een einddocument met daarin opgenomen de nog
te ondernemen acties en (door)ontwikkelingen. Deze zullen verder door de Expertgroep RID
worden opgepakt. De Expertgroep RID ressorteert onder de Strategische Beleidsgroep
Intelligence (SBG-I) van de RHC, die binen de politie-organisatie de ontwikkelingen verder
coördineert en aanstuurt.
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De stuurgroep (met daarin vertegenwoordigers van AIVD, politie, RID en OM, onder
voorzitterschap van de directeur Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) begint binnenkort met enkele vervolgactiviteiten gericht op de verdere
kwaliteitsverbetering van RID-en.

Opsporen, ingrijpen, vervolgen
6

Grotere ambitie vervolgingsbeleid racisme, discriminatie, aanzetten tot haat, agressie en
geweld aankaarten bij OM en deze ambitie inzichtelijk maken per bijvoorbeeld brief aan
de TK.

De ambitie van het Openbaar Ministerie is verwoord in de brief "Rechtshandhaving en
discriminatiebeleid" van de minister aan de Kamer van 3 november 2005 (30300 VI, nr.26). Een
aantal concrete in de beleidsbrief opgenomen maatregelen zijn:
•
Uitbreiding van het Landelijk Expertise Cetrum Discriminatie (LECD) met 1 fte (2005,
gerealiseerd);
•
Schrijven handboek aanpak discriminatiezaken door het LECD (gereed medio 2006);
•
Bewaken van interne doorlooptijden en intensiveren slachtofferbejegening (in gang
gezet 2006);
•
Juiste en kritische toepassing sepotgronden (in gang gezet 2005);
•
Regelmatige agendering van discriminatie in de lokale driehoek (in gang gezet 2006);
•
Evaluatie van de Aanwijzing Discriminatie i.s.m. de ketenpartners (gereed medio 2006);
•
Invoering van registratie van commune delicten met discriminatoire achtergrond in GPSsysteem (gereed medio 2007).
Momenteel wordt onderzocht of in de politieconvenanten 2006/2007 managementafspraken over
discriminatie kunnen worden opgenomen.
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Opvolging aanbevelingen advies ACVZ (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken).

Onderdeel van het wetsvoorstel Politiegegevens ( 30 327). Dit wetsvoorstel is gereed voor
mondelinge behandeling door de Tweede Kamer.

17. Realiseer de mogelijkheid om in zogenoemde themaregisters, die ingevolge een
reeds voorgenomen wijziging van de Wet Politieregisters, in de nabije toekomst zullen
worden opgezet, ook vreemdelingrechtelijke informatie op te nemen en om de informatie
uit deze themaregisters beschikbaar te stellen voor beslissingen inzake de toelating, het
verblijf en/of de verwijdering van vreemdelingen.
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Volgen implementatie herziening stelsel van speciale eenheden

De implementatie van het nieuwe stelsel vordert gestaag. De bouw van de nieuwe Dienst Speciale
Interventies bij het KLPD heeft enige vertraging opgelopen en zal naar verwachting in de zomer
van 2006 operationeel zijn. Reden hiervoor is onder meer dat sinds kort het overleg inzake de
mogelijkheden van structurele financiële dekking van het nieuwe stelsel is afgerond en er
structurele dekking is gevonden en dat de nodige aanpassingen in wet- en regelgeving zijn vereist.

9

Onderzoek ter bestrijding van haatzaaiende en anderszins radicale uitingen via
buitenlandse televisie- en radiozenders in Nederland.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft in kaart gebracht in hoeverre in Nederland
buitenlandse (satelliet)zenders zijn te ontvangen, die zich mogelijk schuldig maken aan haat
zaaien en geweldsoproepen. Voornaamste conclusies hiervan zijn dat er geen indicaties aanwezig
zijn dat satellietzenders die aan Nederlands toezicht zijn onderworpen zich schuldig maken aan
dergelijke uitingen, maar dat er nog wel enkele andere zenders in Nederland kunnen worden
ontvangen die zich mogelijk wel hieraan schuldig maken. De betreffende zenders zijn binnen de
EU onderworpen aan Frans toezicht. Het CvdM onderhoudt over deze en andere z enders
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waarover klachten binnenkomen, contact met de Franse toezichthouder, het CSA. De NCTb
bekijkt per geval in overleg met het Commissariaat in hoeverre de activiteiten van de Fransen
kunnen worden ondersteund. Naast deze inventarisatie is onderzocht met behulp van welk
instrumentarium doorgifte van dergelijke zenders in zijn algemeenheid kan worden beperkt dan wel
beëindigd. Als gevolg daarvan wordt de Mediawet aangepast en is een waarschuwingsinstrument
ontwikkeld. Beide instrumenten kunnen weliswaar alleen worden ingezet indien Nederland daartoe
bevoegd is.
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Pilot uitgevoerd door het Functioneel Parket waarbij civielrechtelijke bevoegdheden van
het Om worden gebruikt bij de bestrijding van terrorisme (financiering)

Uit een evaluatie van het Functioneel Parket naar het gebruik van civielrechtelijke bevoegdheden
kwam een aantal knelpunten naar voren, onder meer ten aanzien van vergaring en veredeling van
informatie: het ontbreekt aan een instantie die ten behoeve van het Openbaar Ministerie
noodzakelijk nader (civielrechtelijk) onderzoek kan verrichten naar signalen van radicalisering of
terrorismefinanciering. Intern is het OM doende de geconstateerde knelpunten van adequate
oplossingen te voorzien.
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Uitvoering geven aan aanbevelingen Plan van Aanpak Grenscontrole

Op 3 februari 2006 heeft het Kabinet een Plan van Aanpak Grenscontroles aan de Tweede Kamer
is aangeboden. Dit plan bevat diverse maatregelen.
Op 1 maart 2006 is een start gemaakt met een pilot voor de duur van zes maanden van
gezamenlijk toezicht door de KMar, ZHP en Douane langs de kust, in kleine havens en op kleine
luchthavens teneinde het zicht op deze locaties te vergroten. Daarnaast wordt thans gekeken naar
de afstemming in informatiebehoefteplannen. Onderzocht wordt voorts de meest optimale
realisatie van koppelingen tussen informatiesystemen voor grenscontroles. Verder worden risicoindicatoren opgesteld met het oog op de nationale veiligheid en worden per vervoerssegment
risicoanalyses opgesteld. Deze zullen worden gebruikt voor het tegengaan van illegale immigratie,
aanvoer van ongewenste goederen en grensoverschrijdende criminaliteit, met als deelaspect het
bestrijden van terrorisme.

Conflict-, crisisbeheersing, bewaken en beveiligen
12

Structureel maken maatregelen inzake CBRN, tevens pro-actief optreden en preventie

De stuurgroep CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair)-Terrorisme is in het najaar
van 2005 gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak CBRN. Onder coördinatie van de
NCTb worden projecten aangestuurd die gericht zijn op het verkleinen van de kans op een CBRNaanslag. In de stuurgroep en de projecten werken ministeries, inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
onderzoeksinstellingen en toezichthouders samen om dit doel te bereiken. Deze projecten zijn
gericht op security bij CBRN-objecten, het optimaliseren van CBRN-grenscontrole, gerichte en
zorgvuldige communicatie en de optimalisatie van CBRN-intelligence. De projecten leveren
gerichte en proportionele maatregelen, instrumenten en kennis op die een vaste plek moeten
krijgen in werkprocessen van publieke en private organisaties. Hierdoor wordt de weerstand van
voor terroristen aantrekkelijke objecten als de weerstand van de Nederlandse grenzen verder
versterkt. De intensieve samenwerking tus sen de partijen heeft tevens tot gevolg dat in het brede
palet van organisaties dat te maken heeft met risicovolle CBRN-agentia de bewustwording
toeneemt en dat deze partijen zelf activiteiten gaan ontplooien ter voorkoming van CBRNterrorisme. In 2006 en 2007 dient het toesnijden en implementeren van deze maatregelen,
instrumenten en kennis en de gerichte en begeleide inbedding hiervan in de staande organisaties
verder gestalte te krijgen. Ten aanzien van alle activiteiten die worden verricht geldt dat er nauwe
afstemming plaatsvindt met het traject CBRN-rampenbestrijding, dat door BZK wordt
gecoördineerd.
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De stuurgroep CBRN Rampenbestrijding is verantwoordelijk voor de preparatie, repressie en
nazorg bij CBRN-incidenten. Behalve de meest betrokken departementen nemen ook hoge
leidinggevenden vanuit operationele diensten als brandweer, politie, Geneeskundige Hulp bij
Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Openbaar Ministerie deel aan deze stuurgroep. De
stuurgroep CBRN-rampenbestrijding maakt afspraken over de benodigde operationele procedures
en protocollen ten tijde van de bestrijding van de gevolgen van een aanslag. De projecten waarop
deze stuurgroep zich richt zijn: Besmettingsbeheersing, Communicatie (in samenwerking met de
NCTb) Kwaliteit Materieel en Opleiden/oefenen.
Het project Besmettingsbeheersing richt zich op het veilig en goed kunnen behandelen van
besmette slachtoffers. Het project Kwaliteit Materieel onderzoekt in hoeverre het huidige materiaal
nog voldoet of dat er nieuw materiaal moet worden aangeschaft. Met name op het gebied van
beschermende middelen en meetapparatuur gaan de ontwikkelingen snel en periodieke evaluatie
van de in gebruik zijnde middelen is dus noodzakelijk. Een goede responsorganisatie staat of valt
bij een goed opleidings– en oefenbeleid. In het project Opleiden/oefenen worden daarom speciale
hulpmiddelen ontwikkeld, zodat de hulpdiensten in voldoende mate beoefend worden en beoefend
blijven.
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Optimaal benutten bestaande structuren Europol, Eurojust en Task Force European
Police Chiefs.

De Counter-Terrorism Task Force boekt goede voortgang met de strategische projecten,
waaronder die op het gebied van communicatiemethoden, financiering van terrorisme en het
overzicht van terroristische groepen. Voor de meeste van deze projecten wordt door de Lidstaten,
waaronder Nederland, voldoende informatie aangeleverd. Daarnaast ondersteunt de Task Force
21 lopende onderzoeken met analyses. De samenwerking met SitCen verloopt goed en er is
inmiddels een strategische samenwerkingsovereenkomst.
Het College van procureurs-generaal heeft het Landelijk Parket (LP) bij brief van 5 april jl.
aangewezen als vast contactpunt voor het aanleveren van informatie over terrorismezaken aan
Eurojust ingevolge artikel 3, eerste lid van het Besluit van de Raad van 19 december 2002
(2003/48/JBZ) betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politiële
en justitiële samenwerking ter bestrijding van terrorisme. Aangezien deze brief van toepassing is
op alle terrorismezaken, geeft hij de facto ook uitvoering aan het besluit van de Raad van 20
september 2005 (2005/671/JBZ) betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband
met strafbare feiten van terroristische aard. In geval van een terrorisme-onderzoek onder het
gezag van een ander parket dan het LP dient de betreffende info door dat parket actief aan het LP
geleverd te worden. Door middel van een brief aan de HOvJ zal aan het LP worden meegedeeld
dat uiterlijk vanaf 30 juni as. ook informatie over veroordelingen in terroris mezaken aan Eurojust
dient te worden verstrekt.
Het speciale terrorismeteam van Eurojust heeft zich tot op heden voornamelijk bezig gehouden
met justitiële samenwerking, verbetering van interactie tussen de counterparts die zich bezig
houden met terrorismezaken, een haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een juridische
databank, de oprichting van een justitiële databank over terrorisme en de financiering van
terrorisme. Er hebben in 2005 twee strategische bijeenkomsten plaatsgevonden over de aanpak
van (islamitisch) terrorisme.
Nederland heeft voorts inbreng geleverd via de Europese Politiechefs Task Force die als hoogste
vertegenwoordigers van de Lidstaten binnen en buiten de raadstructuur optreden en vanuit een
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strategische zienswijze op operationele onderwerpen opereren en adviseren, hebben reeds
initiatieven ontplooid op het gebied van de terrorisme bestrijding.
Zo is onlangs het COSPOL project “ Think Terrorism- A European Menu for Options” succesvol
uitgevoerd. Dit project had ten doel een levende Europese Database van Best Practices op te
zetten. Deze zal weldra geplaatst worden op de Europol SC 5 Contraterrorisme website en is
reeds in CD-Rom vorm gebruikt voor enkel internationale Politie-Leiderschap cursussen. In de
EPCTF strategische meeting op 9 juni zal bekeken worden of en in welke vorm dit onderwerp
vervolgd zal worden. Er is wel al sterkere voorkeur geuit om met dit onderwerp verder te gaan.
Tevens heeft men ook enige initiatieven ontplooid ten opzichte van crisismanagement na een
terroristische aanslag of het verstoren ervan.
Door middel van de aan de EPCTF gelieerde ATLAS strategie is een internationaal netwerk
versterkt dat het operationele gebruik van speciale interventi-eenheden en wederzijdse bijstand
kan coördineren. Daarnaast is een wezenlijk onderdeel van de strategie kennis te delen door
seminars, expert trainingen, uitwisselingen van informatie en materieel en gezamenlijke
oefeningen.
Het EPCTF Crisismanagement coördinatie initiatief door het creëren van een Politie
Crisismanagement handboek na terroristische aanslagen door de zogenaamde “Preperatory
Working Group” is voortgegaan in het bredere “EU Integrated Crisis Management with cross
Border Effects” (EU-ICMA) project. Dit heeft ten doel coördinatie tussen alle politionele en civiel
diensten in tijden van EU wijde crisis te coördineren.
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Adequaat monitoren veiligheid zeehavens.

Dit maakt onderdeel uit van Plan van Aanpak Grenscontroles. Op 1 maart 2006 is een start
gemaakt met een pilot van gezamenlijk toezicht door de KMar, ZHP en Douane langs de kust, in
kleine havens en op kleine luchthavens teneinde het zicht op deze locaties te vergroten.
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Evaluatie alerteringssysteem

Evaluatie zal worden meegenomen in een eindrapport dat is voorzien in het voorjaar van 2007

Financiering terrorisme
Vreemdelingenbeleid
16

Toezicht niet-Schengen transitzone luchthaven Schiphol

Wetgeving

Toezicht in niet-Schengen transitzone Schiphol wordt uitgevoerd middels de gate controles.
Tevens vindt observatie in burger plaats. Inmiddels is door de KMar bekijken of het wenselijk is
om naast de gate controles passagiers in de transit lounge te controleren op reisdocumenten. De
KMar heeft geconcludeerd dat het wenselijk is dergelijke controle uit te voeren en dat verder
onderzoek niet nodig is.
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Goedkeurings- en uitvoeringswetgeving inzake het Verdrag Crime in Cyberspace

Uitvoering van het verdrag heeft deels plaatsgevonden in het kader van de wet tot partiële
wijziging van de zedelijkheidswetgeving (strafbaarstelling virtuele kinderporno), en vindt deels
plaats in de wetgeving die voorbereid is ter uitvoering van het kabinetsstandpunt inzake
strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij (Kamerstukken II 2003–2004, nr.
29 441) en deels door middel van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel computercriminaliteit
II (26 671). De mondelinge behandeling in de Eerste Kamer vindt plaats op 30 mei 2006. . De
inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2006.
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De wenselijkheid en noodzaak van verlenging van termijnen - zowel in het kader van
inverzekeringstelling, als bij het registreren en bewaren van gegevens, zoals die van
telecommunicatie - worden bezien.
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Alomvattend VN- verdrag inzake terrorisme.

Deels meegenomen bij het wetsvoorstel ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing van
terroristische misdrijven ( 30 164)
Overigens betrokken bij het wetsvoorstel en de AMvB politiegegevens en – op termijn – de
implementatie van het ontwerp-kaderbesluit inzake bewaren van verkeersgegevens. Het
wetsvoorstel politiegegevens zal op 24 mei 2006 door de Tweede Kamer mondeling worden
behandeld.
De onderhandelingen zijn in ieder geval tot de zomer opgeschort.
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VN-verdrag inzake nucleair terrorisme
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Herziening witwasverdrag Raad van Europa.

22

IAEA Verdrag inzake fysieke beveiliging nucleair materiaal

23

Wetsvoorstel politiegegevens.
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Amvb bij Wet politiegegevens.

Het ontwerpbesluit is in voorbereiding. Betreft de uitvoering van nr. 22. De consultatie wordt
voorzien in september 2006.
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opsporingsbevoegdheden in verband met satellietinterceptie.
Drie protocollen bij Europol overeenkomst.

Het ontwerp – besluit is in voorbereiding.
Wetgeving ter goedkeuring aanhangig bij de Raad van State (geldt voor 2 protocollen)
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Ontwerp-kaderbesluit bewijsverkrijgingsbevel.

De onderhandelingen zijn in Brussel niet afgerond in 2005 en worden vervolgd in 2006.
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Ontwerp-kaderbesluit inzake bewaren van verkeersgegevens.
Ontwerp-besluit inzake uitwisseling van gegevens uit strafregisters

30

Ontwerp-kaderbesluit informatie-uitwisseling inzake de ontzetting van rechten

De Richtlijn is vastgesteld. De implementatiewetgeving is in voorbereiding.
Op 3 december 2004 werd een politiek akkoord bereikt. De uitvoeringsregelgeving is in
voorbereiding
In december 2004 verscheen een witboek inzake de wederzijdse erkenning van beslissingen
inzake de ontzetting van rechten; daarmee is het kaderbesluit feitelijk van de baan; gezien de zeer
verschillende praktijk in de lidstaten, zal worden gekozen voor een stapsgewijze, sectorale
benadering (rijbevoegdheid, minderjarigen, enz.).
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Databank voor forensisch materiaal.

De EU wil dit onderwerp bestuderen.

Is aangenomen bij AVVN resolutie 59/290 (15 april 2005); Nederland heeft het ondertekend tijdens
de 60e AVVN. Onderzocht wordt of aparte uitvoeringswetgeving vereist is.
De onderhandelingen zijn afgerond. Het goedkeuringswetsvoorstel is in voorbereiding.
Het verdrag is in juli 2005 geamendeerd. Verschillende bepalingen zijn aangescherpt nav het VNverdrag (actiepunt 20). Een formeel besluit over ratificatie is nog niet genomen.
Het wetsvoorstel zal op 24 mei door de Tweede Kamer mondeling worden behandeld.
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Ontwerp-kaderbesluit inzake uitwisseling informatie en inlichtingen tussen
wethandhavingsautoriteiten

Tussen de EU- lidstaten is een politiek akkoord bereikt over de inhoud van het ontwerpkaderbesluit.
De nadere onderhandelingen zijn gaande.

33
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Programma getuigenbescherming terrorisme
Wetsvoorstel doorzettingsmacht.

De Europese Commissie is verzocht om een voorstel.
Wetgeving is in voorbereiding. Advies van Raad van State september. Nader rapport vrijwel
gereed. Nieuwe behandeling in MR nodig (juni ’06?).

Wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid

Wetgeving is in voorbereiding. Advies van Raad van State december. Nader rapport voorgelegd
aan beide bewindslieden (MBZK en MVJ). Kan dus snel naar de ministerraad en Tweede Kamer .
Nota naar aanleiding van verslag op 22-2-2006 naar Tweede Kamer

35

Wetsvoorstel beperken dubbele nationaliteit en ontneming dubbele nationaliteit bij
terroristische misdrijven

36

Voornemens op het gebied van de wetgeving, zoals aangekondigd in de brief van het
kabinet van 10 november 2004 naar aanleiding van de moord op de heer Van Gogh.
- De mogelijkheden voor verruiming van de strafbaarstelling voor belediging en
godslastering, worden onderzocht.
- Overwogen wordt om analoog aan de Franse wetgeving ook apologie expliciet strafbaar
te stellen: het verheerlijken of goedpraten van ernstige misdrijven. Dit wetsvoorstel strekt
ertoe de strafrechtelijke bescherming tegen radicalisering te versterken.
- Overwogen wordt de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep bij delicten die
aanzetten tot haat of geweld tegen personen te verruimen.
- Overwogen wordt om de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen ten aanzien van
personen die aanzetten tot haat of geweld te verruimen.

Het WODC – onderzoek loopt.
Een concept-wetsvoorstel m.b.t. de strafbaarstelling van verheerlijking van terroristische
misdrijven is in consultatie gegeven. Nader beraad over de ontvangen adviezen is nog gaande. In
een ander wetsvoorstel is een verruiming van de mogelijkheden tot ontzetting uit een beroep
opgenomen. Dit laatste wetsvoorstel l zal in juni 2006 in consultatie worden gezonden naar de
betrokken adviesorganen. Naar verwachting wordt het in het najaar bij de Tweede Kamer
ingediend.

- Bezien wordt of naast het strafrecht ook andere mogelijkheden bestaan om uitspraken
op hun mogelijk beledigende karakter te toetsen.

37

Wetsvoorstel goedkeuring NGO-verdrag (28764).
(Het wetsvoorstel regelt dat organisaties die zijn geplaatst op een bevriezingslijst in
Nederland van rechtswege verboden zijn en niet bevoegd tot het verrichten van
rechtshandelingen, terwijl deelname aan de voortzetting van de werkzaamheden
strafbaar wordt gesteld.)

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zal mogelijk worden heropend
in verband met de twijfel over de rechtsbescherming tegen plaatsing op de herzieningslijsten.

