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Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet 
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 
Wbbbg) 
 

VOORSTEL VAN WET 

 
 
 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
 
 Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
 Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter uitvoering 
van artikel 1, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag een 
regeling te treffen omtrent het voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde 
lid, van die wet; 
 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: 
 
 
 
Artikel 1  

De werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden 
burgerlijk gezag duurt voort tot 10 februari 2021, 04.30 uur.   

 

Artikel 2  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.  

 

Artikel 3 

Deze wet wordt aangehaald als: Voortduringswet artikel 8 Wbbbg. 

 
 
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 van Justitie en Veiligheid, 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

1. Inleiding 

Dit wetsvoorstel strekt er toe uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting om, na 
een koninklijk besluit tot inwerkingstelling van bepaalde artikelen van de Wet 
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (hierna: Wbbbg), onverwijld een voorstel 
van wet aan de Tweede Kamer te zenden omtrent het voortduren van de werking van de 
in werking gestelde bepalingen. 

2. Strekking van het wetsvoorstel  

Bij koninklijk besluit van 22 januari 2021 (Stb. 2021, 24) is artikel 8, eerste en derde lid, 
van de Wbbbg in werking gesteld. Deze bepalingen vormen de basis voor de op dezelfde 
datum vastgestelde Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 (Stcrt. 2021, 4191; 
hierna: de regeling). Over het besluit tot invoering van een tijdelijke avondklok en de 
daaraan ten grondslag liggende overwegingen heeft voorafgaand overleg met de Tweede 
Kamer plaatsgevonden op 21 januari 2021.1 
Het besluit tot inwerkingstelling van de genoemde bepalingen berust op artikel 1, eerste 
lid, Wbbbg. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat onverwijld een voorstel van wet 
aan de Tweede Kamer wordt gezonden omtrent het voortduren van de werking van de 
bij het in het eerste lid bedoelde besluit in werking gestelde bepalingen. Inhoudelijk 
bezien heeft dit voorstel de strekking dat deze bepalingen werking hebben tot het 
moment dat de avondklok komt te vervallen. De regeling zelf bevat reeds een tijdstip 
van verval, te weten 10 februari 2021 om 04.30 uur.   
Verwerping van dit wetsvoorstel door één der Kamers van de Staten-Generaal verplicht 
de regering er krachtens artikel 1, derde lid, Wbbbg toe om onverwijld over te gaan tot 
het bij koninklijk besluit buiten werking stellen van artikel 8, eerste en derde lid, van die 
wet. Omdat met zo’n buitenwerkingstelling de wettelijke basis aan de regeling komt te 
ontvallen, is het gevolg daarvan dat ook de regeling op dat moment ophoudt te gelden.  

3. Verhouding tussen de inwerkingstelling van de Wbbbg en de regeling 

De Wbbbg kent de systematiek dat artikelen die buitengewone bevoegdheden toekennen 
aan de daarin aangewezen autoriteiten, niet alleen in werking getreden maar ook bij 
koninklijk besluit in werking gesteld moeten zijn. Deze eis geeft een waarborg dat de 
bevoegdheden slechts met nadrukkelijke instemming van de regering als geheel 
toegepast kunnen worden door de aangewezen autoriteit. Wanneer niet langer behoefte 
bestaat aan de buitengewone bevoegdheid, worden de grondslagbepalingen weer buiten 
werking gesteld, en houden op dat moment dus ook de buitengewone bevoegdheid en 
de daarop gebaseerde regelingen en besluiten op te gelden. Dit wetsvoorstel heeft de 
strekking dat aan de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wbbbg een einde 
komt indien dat niet al op een eerder moment is geschied middels een koninklijk besluit 
op initiatief van de regering of ter uitvoering van de verwerping van dit wetsvoorstel.   

4. Regeldruk 

Uit dit wetsvoorstel vloeien op zichzelf geen gevolgen voort op het gebied van regeldruk.  

5. Financiële gevolgen  

Dit wetsvoorstel heeft op zichzelf geen financiële gevolgen.  

 
1 Handelingen II 2020/21, nr. [PM]   
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6. Consultatie en advies 

Over dit wetsvoorstel heeft geen consultatie plaatsgevonden vanwege het spoedeisende 
karakter alsmede het feit dat (onverwijlde) indiening hiervan een wettelijke verplichting 
is krachtens artikel 1, tweede lid, Wbbbg en de strekking van het voorstel in het 
verlengde ligt van de eerdere besluitvorming over de invoering van een avondklok.  
 
 
De Minister van Justitie en Veiligheid, 
 
 
 
 
 
F.B.J. Grapperhaus 
 
 
 
 
 


