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35 366 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
ter verruiming van de mogelijkheden tot het 
verbieden van rechtspersonen 

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
JUSTITIE EN VEILIGHEID1 

Vastgesteld 16 februari 2021 

De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het 
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. 

1. Inleiding  

De fractieleden van de PVV hebben kennisgenomen van de memorie van 
antwoord. Zij hebben naar aanleiding daarvan nog een vraag. 

2. Nationale veiligheid  

De PVV-fractieleden merken op dat middels het gewijzigde voorstel van 
wet artikel 20, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als volgt 
komt te luiden: 

«In ieder geval in strijd met de openbare orde is het doel dat of de 
werkzaamheid die leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot een bedreiging 
van de nationale veiligheid of de internationale rechtsorde of tot de 
ontwrichting van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag.» 

Het begrip «nationale veiligheid» lijkt niet te zijn omschreven in Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek. In de memorie van toelichting staat wel op 
bladzijde 19 het volgende: 

«In het nieuwe tweede lid wordt voor een aantal begrippen geëxpliciteerd 
dat, als hiervan sprake is, er zonder meer strijd is met de openbare orde. 
Het gaat hierbij om de volgende activiteiten en doelstellingen: 

1 Samenstelling:
Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), 
Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), 
Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Doornhof (CDA), Frentrop (FVD), 
Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten) (ondervoorzitter), 
Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen (GL), Van Wely (Fractie-Nanninga), Raven (OSF).
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• «de bedreiging van de «nationale veiligheid» – dit begrip sluit als notie 
aan bij de term zoals gebruikt in de Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten 2017 en het beperkingsdoel opgenomen in het tweede lid van 
artikel 11 EVRM. De regering meent dat ook de in artikel 18 IVBPR 
verankerde godsdienst- en gewetensvrijheid optreden in het belang van 
de nationale veiligheid toestaat, als zijnde een species van het ruimere 
begrip «openbare veiligheid» (lid 3). Concreet kan hierbij gedacht worden 
aan het voorbereiden van aanslagen, terrorisme, vormen van spionage en 
de ontregeling van vitale infrastructuur.»2 

Kan de regering, in het kader van de zinsnede «bedreiging van de 
nationale veiligheid», aangeven of daar ook zaken onder vallen of kunnen 
gaan vallen die te maken hebben met klimaatveranderingen en pande-
mieën? De leden van de PVV-fractie ontvangen graag een gemotiveerd 
antwoord. 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien de 
reactie van de regering – bij voorkeur binnen vier weken – met belang-
stelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
De Boer 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren

2 Kamerstukken II 2019/20, 35 366, nr. 3, p. 19.
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