Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der
Graaf en Van der Staaij houdende regels betreffende het bestuursrechtelijk
verbieden van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de
openbare orde (Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen)
VOORSTEL VAN WET
Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke regeling te
treffen op grond waarvan rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de
openbare orde kunnen worden verboden door de Minister voor Rechtsbescherming;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
§ 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
Onze Minister: Onze Minister voor Rechtsbescherming
§ 2. Verbieden en ontbinden van een rechtspersoon
Artikel 2
1. Onze Minister kan een rechtspersoon bij beschikking verbieden en ontbinden indien zijn
werkzaamheid in strijd is met de openbare orde.
2. Voor de toepassing van het eerste lid worden gedragingen van zijn leden aan een
rechtspersoon toegerekend, indien deze gedragingen:
a. samenhangen met de werkzaamheid of het doel van de rechtspersoon,
b. hebben plaatsgevonden in georganiseerd verband, en
c. door de rechtspersoon worden geduld.
3. Na de bekendmaking van een op grond van het eerste lid genomen beschikking, wordt van
het verbod onverwijld mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel 3
1. Een beschikking op grond van artikel 2, eerste lid, wordt niet genomen ten aanzien van een
rechtspersoon die met zijn conform artikel G 1, G 2, G 2a, G 3 of Q 6 van de Kieswet
geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst in de afgelopen zes jaren ten minste
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eenmaal heeft deelgenomen aan de verkiezingen van de gemeenteraad, de eilandsraad, het
algemeen bestuur als bedoeld in artikel A 1 van de Kieswet, de provinciale staten.
2. Een beschikking op grond van artikel 2, eerste lid, strekkende tot het ontbinden van een
rechtspersoon, treedt eerst in werking zodra zij onherroepelijk is geworden.
Artikel 4
1. Op verzoek van Onze Minister kan de rechter de goederen van de rechtspersoon ten
aanzien waarvan een beschikking op grond van artikel 2, eerste lid, strekkende tot ontbinding
is genomen maar nog niet in werking getreden, onder bewind stellen. Artikel 22 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
2. Op verzoek van Onze Minister benoemt de rechter een of meer vereffenaars van het
vermogen van een ontbonden rechtspersoon.
§ 3. Corporaties
Artikel 5
1. Onze Minister kan een corporatie als bedoeld in artikel 117 van Boek 10 van het Burgerlijk
Wetboek die niet is een Nederlandse rechtspersoon bij beschikking verbieden indien haar
doel of werkzaamheid in strijd is met de openbare orde.
2. Artikel 2, tweede lid en derde lid, en artikel 3, eerste lid, zijn van overeenkomstige
toepassing. Is de corporatie in het handelsregister ingeschreven, dan wordt de beschikking
aldaar eveneens ingeschreven.
Artikel 6
1. Op verzoek van Onze Minister benoemt de rechtbank te Utrecht een of meer vereffenaars
van de in Nederland gelegen goederen van een corporatie ten aanzien waarvan een
beschikking is genomen op grond van artikel 5, eerste lid. De artikelen 23 tot en met 24 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Op verzoek van Onze Minister kan de rechtbank te Utrecht de in de Nederland gelegen
goederen van de corporatie onder bewind stellen. Artikel 22 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
§ 4. Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 7
1. Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel g, van de Algemene verordening
gegevensbescherming, kan Onze Minister, voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening
op grond van deze wet, persoonsgegevens verwerken als bedoeld in het eerste lid van dat
artikel.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens van strafrechtelijke
aard als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming.
§ 5. Wijziging van andere wetten
Artikel 8
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Artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:
1. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door
een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. door een beschikking van Onze Minister voor Rechtsbescherming als bedoeld in artikel 2
van de Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen.
2. In het derde lid na “door de Kamer van Koophandel” ingevoegd: , in het geval als bedoeld
in lid 1, onder g door Onze Minister voor Rechtsbescherming.
3. Aan het vierde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij een ontbinding als bedoeld
in lid 1, onder g, wordt de opgaaf gedaan door Onze Minister voor Rechtsbescherming.
Artikel 9
In artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt na “van rechtswege is
verboden” ingevoegd: of is verboden op grond van artikel 2, eerste lid, of artikel 5, eerste lid,
van de Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen.
§ 6. Slotbepalingen
Artikel 10
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 11
Deze wet wordt aangehaald als: Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven

De Minister voor Rechtsbescherming
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