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VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17
Ontvangen 19 mei 2016
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:
ARTIKEL IA
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 64, tweede lid,
onderdeel d, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. het toezicht op de toepassing van de bevoegdheid van artikel 14,
vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap door Onze Minister
van Veiligheid en Justitie, waarbij in het bijzonder aandacht wordt
geschonken aan de doelmatigheid en proportionaliteit van de toepassing
van deze bevoegdheid.
Toelichting
In dit amendement wordt voorzien in onafhankelijk toezicht op de
toepassing van de bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap
in het belang van de nationale veiligheid door de commissie van toezicht
betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De commissie hoeft
geen bindend advies op individueel niveau te geven over de nieuwe
bevoegdheid voor de Minister van Veiligheid en Justitie om het Nederlanderschap te ontnemen. Het toezicht op individuele toepassing is immers
bij de bestuursrechter geborgd. De commissie zal wel in zijn
algemeenheid rapporteren over de toepassing van deze bevoegdheid
door de Minister van Veiligheid en Justitie. Daarbij wordt in het bijzonder
aandacht geschonken aan de doelmatigheid en proportionaliteit van de
genomen maatregelen tot ontneming van het Nederlanderschap. Op deze
wijze kan de Kamer zich een beeld vormen over de inzet van deze
bevoegdheid.
De commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikt op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
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diensten 2002 reeds over adequate bevoegdheden om dit toezicht te
kunnen uitoefenen. Zo kan de commissie onder meer de beschikking
krijgen over de stukken die door de Minister van Veiligheid en Justitie zijn
betrokken bij zijn beslissing tot ontneming van het Nederlanderschap.
Recourt
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