35 646 Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door
maatschappelijke

organisaties

en

tot

wijziging

van

het

Burgerlijk

Wetboek,

de

Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het
deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet
transparantie maatschappelijke organisaties)
-CONCEPTNota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een
punt, onderdeel d.

B
In artikel 2 vervalt “afkomstig van buiten een lidstaat”.

C
In artikel 3, eerste lid, vervalt “afkomstig van buiten een lidstaat”.

D
In artikel 3, vierde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. het openbaar ministerie met het oog op een verzoek als bedoeld in artikel 4a.

E
In artikel 4, eerste lid, vervalt “afkomstig van buiten een lidstaat”.

F
Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a
1. Op verzoek van het openbaar ministerie kan de rechtbank een of meerdere maatregelen gelasten
indien aannemelijk is dat een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten
ontplooit die er op gericht zijn de Nederlandse democratische rechtsstaat te ondermijnen of
klaarblijkelijk dreigen te ondermijnen en deze maatregelen noodzakelijk zijn om deze ondermijning
in voldoende mate af te wenden.
2. De in het eerste lid bedoelde tot de betreffende maatschappelijke organisatie gerichte
maatregelen betreffen:
a. een bevel om gedurende een door de rechtbank te bepalen termijn van maximaal drie jaar
periodiek alle of nader gespecificeerde categorieën van donaties aan het openbaar ministerie te
melden;
b. het maximaal gedurende een jaar bevriezen van een of meer goederen, welke bevriezing na
ommekomst van deze termijn van rechtswege vervalt, tenzij voordien een hernieuwd verzoek tot
verlenging is toegewezen;
c. een verbod van maximaal twee jaar tot het ontvangen van bepaalde donaties of bepaalde nader
gespecifieerde categorieën van donaties; of
d.

het

terugstorten

van

donaties,

het

storten

op

een

door

de

rechter

aangewezen

derdengeldrekening of het verval aan de staat van bepaalde donaties of goederen van de
maatschappelijke organisatie.
3. De beschikking van de rechtbank is uitvoerbaar bij voorraad, met uitzondering van de in het
tweede lid, onderdeel d, genoemde maatregel.
4. Het openbaar ministerie kan voorafgaand aan of hangende het verzoek bij de rechter de volgende
tot

de

betreffende

maatschappelijke

organisatie

gerichte

maatregelen

verzoeken

bij

de

voorzieningenrechter van de rechtbank waar het verzoek is of zal worden ingediend:
a. een bevel aan de betrokken maatschappelijke organisatie om inzicht te geven in de volledige
administratie en bijbehorende bescheiden; of
b. conservatoir beslag overeenkomstig titel vier van het derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 700 van dit Wetboek als eis
in de hoofdzaak wordt aangemerkt: een verzoek bedoeld in het tweede lid, onderdelen b of d.
5. Bij niet-nakoming van de maatregelen, is artikel 3, zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

G
In artikel 5 vervalt “die zijn woonplaats of, ingeval van een rechtspersoon, zijn zetel buiten een
lidstaat heeft,”.

H
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
In onderdeel 1 wordt na artikel 3, derde lid, ingevoegd: artikel 4a, tweede lid, onderdeel a, alsmede
het vierde lid, onderdeel a.

