
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zi t t ing 1978-1979 

15 463 Nota over de vraag of een bepaling over het recht op 
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam in de 
Grondwet zou moeten worden opgenomen 

Nr. 2 NOTA 

1. Inleiding 

Bij de behandel ing in de Tweede Kamer van het on twerp van wet , houden-
de verklar ing dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 
verander ing in de Grondwet van bepal ingen inzake grondrechten is het 
voorstel naar voren gekomen in de Grondwet het recht op onaantastbaar-
heid van het mensel i jk l ichaam op te nemen (Kamerstuk 13 872, nr. 10). Ti j -
dens de beraadslagingen over het in het we tson twerp opgenomen artikel 
1.10 (recht op eerbiediging van de persoonl i jke levenssfeer) diende het lid 
der Kamer mev rouw Kappeyne van de Coppel lo een amendement van deze 
strekking in (Kamerstuk 13872, nr. 17). Het recht op onaantastbaarheid van 
het l ichaam zou bli jkens dit amendement in een afzonderli jk tweede lid van 
het voorgestelde artikel 1.10 dienen te worden opgenomen. 

In bij lage A bij deze nota is een overzicht gegeven van de gang van zaken 
bij de behandel ing in de Tweede Kamer van vorengenoemd voorste l . Ver-
meld zijn de relevante passages uit het eindverslag bij het wetsontwerp 
grondrechten, de nota naar aanleiding van het eindverslag en de Handel in-
gen alsmede de tekst van het amendement , de tekst van artikel 1.10 en van 
de voorgestelde bepal ingen inzake sociale grondrechten 1.20 en 1.21 (Ka-
merstuk 13873). 

Het amendement werd , na van de zijde van de regering te zijn ont raden, 
uiteindeli jk door de Kamer verworpen. Voordat tot s temming over het 
amendement werd overgegaan verzocht het toenmal ige lid der Kamer de 
heer Van Mier lo de regering een studie te ondernemen ten einde na te gaan 
welke consequenties opneming van het recht op onaantastbaarheid van het 
l ichaam in de Grondwet met zich zou brengen. De toenmal ige staatssecre-
taris van Just i t ie de heer Zeevalking verklaarde hierop dat de regering be-
reid was aan dit verzoek te vo ldoen. Deze nota bevat de resultaten van deze 
studie. Voorts kwam de problematiek van het recht op onaantastbaarheid 
van het l ichaam nog aan de orde t i jdens de interpellat ie van de heer Wolff , 
gericht tot de Minister van Onderwi js en Wetenschappen en van Just i t ie, 
over een te verwachten benoeming van een hoogleraar in de cr imino log ie te 
Leiden (Handel ingen Tweede Kamer, zitt ing 1977-1978, 26 apri l 1978, blz. 
2199 e.v.) en bij de mondel inge behandel ing van het on twerp van wet tot 
goedkeur ingvan de VN-verdragen over mensenrechten (Kamerstuk 13932, 
Hand. II, zitt ing 1978-1979, blz. 100,129 en 149). 

Verschil lende leden herinnerden bij deze gelegenheden aan het amende-
ment van mev rouw Kappeyne van de Coppel lo en de hierboven genoemde 
toezegging van de regering van een nadere studie (zie bij lage B). 
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Wij hebben nagegaan welke voorzienbare consequenties opneming van 
het recht op onaantastbaarheid het lichaam als afzonderlijk grondrecht met 
zich brengt en of zodanige opneming, bezien in het licht van deze consequen-
ties, bij nadere overweging aanbeveling verdient. De bevindingen van de 
ondernomen studie leggen wij hierbij aan u voor. Tevens wordt uiteengezet 
welk standpunt wij thans innemen alsmede de overwegingen die tot dit 
standpunt hebben geleid. 

2. Het begrip «onaantastbaarheid van het menselijk lichaam» 

Ten einde een beeld te kunnen vormen van de betekenis van een recht op 
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en van de juridische proble-
men die met zodanig recht verband houden, is een globaal onderzoek inge-
steld naar bepalingen, die een met dit recht vergelijkbare inhoud bevatten. 
Bezien is welke voor ons land meest relevante internationale documenten 
en Europese grondwetten bepalingen bevatten die verwantschap vertonen 
met het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. De teksten 
van deze bepalingen zijn opgenomen in de bij deze nota gevoegde bijlage C. 

Alvorens te trachten een omschrijving van het begrip onaantastbaarheid 
van het lichaam te geven, is nagegaan op welke gebieden zodanig begrip 
betrekking zou kunnen hebben. Hiervoor is vooral de Westduitse literatuur 
en jurisprudentie onderzocht. Dit lag het meest voor de hand, aangezien in 
de Westduitse grondwet in artikel 2 het recht op onaantastbaarheid met zo-
veel woorden is gewaarborgd en over de uitleg van dit begrip het Bundes-
verfassungsgericht uiteindelijk is geroepen te oordelen. 

In de geraadpleegde literatuur is geen begripsomschrijving aangetroffen. 
Wel wordt hierin aangegeven op welke terreinen het begrip een rol speelt. 
Als zodanige terreinen kunnen genoemd1: 

1 De genoemde terreinen zijn ontleend aan H. 
Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, blz. 222 
e.v.; E. Kern, Schutz des Lebens, der Freiheit 
und des Heims in Neumann-Nipperdey-Scheu-
ner. Die Grundrechte (Zweiter Band), blz. 51 
e.v.; K. Hesse, Grundzuge des Verfassungs-
rechts der Bundesrepublik Deutschland blz. 
150 (1974); T. Maunz, Deutsches Staatsrecht 
blz. 121; Von Mangoldt-Klein - Das Bonner 
Grundgesetz (Band I) (1975) blz. 187 e.v. en aan 
enkele uitspraken van het Bundesverfassungs-
gericht. 
2 Beslissing van het Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) van 25 juli 1963, opgenomen in 
Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richt(Band17). 
3 Beslissing van het BVerfG van 25 mei 1956 
(Band 5). 
4 Beslissing van het BVerfG van 25 juli 1963 
(Band 17). 
5 Beslissing van het BVerfG van 10 juni 1963 
(Band 16). 
6 Idem. 
7 Opgenomen in Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts - Band 1 blz. 97 e.v. 
8 Hoge Raad 26 juni 1962, NJ 62.470 
9 Hoge Raad 14 juni 1974, NJ 74.436. 

- foltering 
- lijfstraffen 
- lichamelijke en geestelijke mishandeling 
- gedwongen medische experimenten 
- toedienen van elektroshocks aan psychisch gestoorden 
- gedwongen behandeling van lijders aan venerische ziekten 
- gedwongen toediening van voedsel tijdens een hongerstaking 
- toedienen van waarheidsserum aan verdachten 
- leegpompen van de maag 
- encefalografie2 

- bloedafname3 

- inenting 
- röntgenologisch onderzoek4 

- verwondingen 
- operaties5 

- behandeling door een arts6 

- knippen van de haren 

Voor de vraag naar de betekenis van een recht op onaantastbaarheid van 
het menselijk lichaam is vooral van belang de uitspraak van het Bundesver-
fassungsgericht van 19 december 19517 waarin werd uitgesproken dat het 
recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, zoals neergelegd in 
artikel 2, tweede lid, Westduitse grondwet, een negatief geformuleerd recht 
is. Het recht strekt er met name toe het opzettelijk doden van staatswege en 
gedwongen medische experimenten uit te sluiten. Het individu kan blijkens 
deze uitspraak aan dit artikel geen recht op verzorging door de staat (recht 
op voedsel of kleding) ontlenen. 

Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is in de Neder-
landse rechtspraak enkele malen ter sprake gekomen. Zo beschouwde de 
Hoge Raad8 het afnemen van bloed, bij gebreke van toestemming van de be-
trokkene, als een onrechtmatige aantasting van diens lichamelijke integri-
teit. In 1974 sprak de Hoge Raad9 uit, dat een arts als regel niet gerechtigd is 
een patiënt een door deze niet gewenste behandeling te doen ondergaan. (In 
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,0 Hoge Raad 15 april 1975, NJ 75.288. 
" Publikaties waarin direct of indirect het 
recht op onaantastbaarheid van het lichaam ter 
sprake komt, zijn: C.F. Wery, Beschikken over 
eigen lichaam en lichaamsdelen in Ars Aequi 
1976 blz. 205 e.v.; E. Emmering, Lijfsvisitatie 
op luchthaven; op welke wet berust dit? in NJB 
1973 blz. 854 e.v. Een kwestie die tijdens de 
mondelinge en schriftelijke behandeling van 
het voorgestelde artikel 1.10 in verband is ge-
bracht met de onaantastbaarheid van het li-
chaam, betreft de fluoridering van drinkwater. 
Publikaties hierover zijn onder meer: J.G. 
Steenbeek-Fluoridering. NJB 1973 blz. 1021 
e.v.; F.H. van der Burg, Annotatie bij KB 14 au-
gustus 1970 nr. 173 in Ars Aequi 1971 blz. 
31-40; G.J.M. Cartigny-Psternalisme in het 
recht - de fluorideringszaak in Beleid en Maat-
schappij 1977/7-8 blz. 198-207; J. Leyten - Het 
fluorideringsarrest in 't Exempel dwinght 
(Kisch-bundel) blz. 289-315; A.R. Bloembergen 
- Wetsontwerp tot tijdelijke fluoridering van 
drinkwater; een lekke noodvulling - NJB 1974 
blz. 209-212. 

deze zaak betrof het een neuro-chirurchische ingreep bij iemand die ter 
beschikking van de regering was gesteld). Een jaar later herhaalde hetzelfde 
rechtscollege dezelfde opvatting in een min of meer vergelijkbare zaak10. 
(Toen betrof het een psychotherapeutische behandeling van iemand die ter 
beschikking van de regering was gesteld). 

Uit bovenstaande uitspraken valt af te leiden dat in de rechtspraak van de 
Hoge Raad belangrijke aspecten van het recht op lichamelijke integriteit als 
geldend recht zijn erkend. Ook de huidige wetgeving kent bepalingen die be-
ogen de onaantastbaarheid van het lichaam te beschermen. Zo bevat het 
Wetboek van Strafrecht (Titels XX en XXI) bepalingen, die mishandeling 
strafbaar stellen. Verder bevat het Wetboek van Strafrecht de bepaling dat 
degene, die «een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging 
van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke we-
derrechtelijke aanranding» niet strafbaar is (artikel 41, eerste lid). In dit ver-
band valt ook te wijzen op de wet van 26 juni 1975, Stb. 382, houdende voorlo-
pige regeling schadefonds geweldsmisdrijven. Personen aan wie ten gevol-
ge van een geweldsmisdrijf zwaar lichamelijk letsel is toegebracht kunnen 
een uitkering uit dit fonds krijgen. Deze regeling duidt erop dat het recht op 
een ongeschonden lichaam een zo groot beschermenswaard goed is, dat bij 
aantasting ervan de staat de plicht op zich neemt het slachtoffer van een ern-
stige inbreuk op zijn fysieke integriteit op diens verzoek een vergoeding hier-
voor toe te kennen. Een terrein, waarop de bescherming van de onaantast-
baarheid van het lichaam ontegenzeggelijk een rol speelt, is de fouillering, 
zeker voor zover deze betreft onderzoek aan het lichaam. Relevante wetsbe-
palingen zijn hieronder meerde artikelen 56,124 en 195 Wetboek van Straf-
vordering, artikel 29 Gevangenismaatregel, artikel 9, vijfde lid, Opiumwet, 
artikel 19, vierde lid, Vreemdelingenwet en artikel 87 Algemene wet inzake 
douane en accijnzen. 

In de Nederlandse rechtsliteratuur is slechts incidenteel aandacht besteed 
aan het recht op onaantastbaarheid van het lichaam11. 

Hierboven is het begrip onaantastbaarheid van het menselijk lichaam nog 
niet gedefinieerd, maar aan de hand van voorbeelden uit jurisprudentie en 
literatuur toegelicht. Aan de hand van hetgeen over de reikwijdte van het be-
grip is opgemerkt wordt hieronder getracht een begripsomschrijving te ge-
ven. Wij menen, dat het bij het recht op onaantastbaarheid van het lichaam 
gaat om het recht op arvveervan invloeden van buitenaf op het lichaam. Het 
recht op onaantastbaarheid van het lichaam betreft, aldus opgevat, twee ter-
reinen: 

- het recht te worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuken op 
het lichaam door anderen; 

- het recht zelf over het lichaam te beschikken. 
Dit recht strekt er niet toe de overheid te verplichten te zorgen voor een 

schoon milieu, voor de verkeersveiligheid of voor bestrijding van de mis-
daad. In zoverre op de overheid de plicht rust haar zorg te richten op be-
scherming en verbetering van het leefmilieu, en maatregelen te treffen ter 
bevordering van de volksgezondheid, valt zodanige plicht af te leiden uit het 
voorgestelde artikel 1.21, eerste lid en het laatste gedeelte van het voorge-
stelde artikel 1.20 (deze bepalingen zijn opgenomen in wetsvoorstel 13 873; 
de tekst is ook opgenomen in de bij deze nota gevoegde bijlage A). Het ele-
ment «zorg» valt derhalve buiten de door ons gegeven begripsomschrijving. 
Met deze opvatting sluiten wij aan bij de opvatting van het Bundesverfas-
sungsgericht over de bepaling over de onaantastbaarheid in de Westduitse 
Grondwet, zoals neergelegd in de hierboven onder 2 reeds vermelde uit-
spraak van 19 december 1951. 

Een vraag die verband houdt met de begripsbepaling van het recht op on-
aantastbaarheid van het lichaam is of dit recht ook na iemands overlijden 
blijft voortbestaan. Naar onze mening eindigt het recht op onaantastbaar-
heid van het lichaam - opgevat als het recht op afweer van inbreuken van 
buitenaf op het lichaam - niet op het moment van iemands overlijden, maar 
blijft het ook daarna in beginsel voortbestaan. Dit betekent dat na iemands 
overlijden de staat of derden niet zonder meer over het stoffelijk overschot 
of bepaalde organen van het lichaam kunnen beschikken. Indien men dit wel 
mogelijk zou willen maken, zou daartoe een wettelijke regeling nodig zijn. 
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Uitgangspunt ook van zowel de huidige als de voorgestelde wettelijke rege-
ling van de lijkbezorging is dat de overledene zelf of zijn nabestaande beslis-
sen wat er na zijn overlijden met zijn lichaam zal dienen te geschieden. Voor 
zover op dit uitgangspunt beperkingen bestaan, berusten deze op een wette-
lijke grondslag12. 

3. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid van 
het lichaam 

12 Ingevolge artikel 1c Wet op de lijkbezorging 
van 10 april 1869, Stb. 65, welke regeling is 
overgenomen in artikel 18 van het momenteel 
bij de Staten-Generaal aanhangige ontwerp 
van Wet Nieuwe bepalingen inzake de lijkbe-
zorging (kamerstuk 11 256, nr. 8), geschiedt de 
lijkbezorging zoveel mogelijk overeenkomstig 
de wens van de overledene. 

Het verrichten van sectie en de ontleding vin-
den ingevolge artikel Ie Wet op de lijkbezor-
ging slechts plaats indien de overledene of zijn 
nabestaanden daarvoor toestemming hebben 
verleend. Deze regeling is met enige wijzigin-
gen overgenomen in de artikelen 72 en 77 van het 
ontwerp van Wet Nieuwe bepalingen inzake de 
lijkbezorging. Zo heeft het voorgestelde artikel 
77, dit in tegenstelling tot het huidige artikel Ie, 
ook betrekking op transplantatie van organen. 
Het voorgestelde artikel 79 staat afwijking toe 
van het uitgangspunt, dat de overledene zelf of 
zijn nabestaanden beslissen wat er na zijn 
overlijden met zijn lichaam dient te geschie-
den, ingeval van een gerechtelijk onderzoek en 
in het belang van de volksgezondheid. Het hui-
dige artikel 1e noemt deze laatste uitzonderings-
grond niet. 
13 Eindrapport blz. 20 e.v. 
14 Rapport voor het derde internationale collo-
quium over het Europese mensenrechtenver-
drag te Brussel 30 september-3 oktober 1970. 
15 Een ruime uitleg van het begrip privacy is 
eveneens door de Europese Commissie voor 
de Rechten van de Mens gegeven in een beslis-
sing van 18 mei 1976 (D&R 5 blz.87). 
'6 Eindrapport blz. 21 

Bij de parlementaire behandeling van wetsontwerp 13 872 is er reeds op 
gewezen dat het begrip persoonlijke levenssfeer tal van terreinen betreft, 
welke zeer uiteenlopend van aard en problematiek zijn en waarvan sommige 
nog volop in ontwikkeling zijn. Daarom valt niet met zekerheid aan te geven 
welke concrete toepassingsmogelijkheden dit recht heeft. Volstaan werd 
met enkele globale opmerkingen, waarvan wij er enkele hieronder nogmaals 
laten volgen. 

«De termen «persoonlijke levenssfeer» en «privacy» wekken de indruk een 
gebied aan te duiden waarbinnen elk individu vrij is en geen inmenging van 
anderen behoeft te dulden». Voorts werd een resolutie van de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa aangehaald waarin het recht op priva-
cy wordt aangeduid als «het recht zijn eigen leven te leiden met zo weinig 
mogelijk inmenging van buitenaf.» 

Verder werd nog opgemerkt dat onder persoonlijke levenssfeer kan wor-
den verstaan «de reeks van situaties waarin de mens onbevangen zich 
zelf wil zijn.» 

De aard van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
brengt mee, dat niet een uitputtende opsomming van de toepassingsgebie-
den van artikel 1.10 is te geven. Een uiteenzetting over de mate waarin het 
begrip privacy in de loop der tijd is geëvolueerd wordt gegeven in het eind-
rapport van de Staatscommissie Bescherming persoonlijke levenssfeer in 
verband met persoonsregistraties (commissie-Koopmans)13. Hier wordt aan-
gegeven dat het oorspronkelijke privacybegrip inhield: het recht om zich on-
bespied in eigen huis en gezin te bewegen. Bood het aldus geponeerde recht 
aanvankelijk een garantie tegen al te opdringerige publiciteitsmedia, nader-
hand heeft het recht op privacy ook andere doeleinden gediend. Voorlopig 
eindpunt van deze ontwikkeling lijkt te zijn dat het individu aan het recht op 
privacy de aanspraak kan ontlenen tegen een onjuiste of ongeoorloofde 
beeldvorming door de registratie van zijn persoonsgegevens. In het licht van 
deze ontwikkeling dient te worden beschouwd de aandrang om tot een in-
ventarisatie van terreinen te komen waarop het recht op privacy betrekking 
zou kunnen hebben. 

Zodanige inventarisaties treft men in de rechtsliteratuur aan in onder 
meer Stig Strömholm - Right of privacy and rights of the personality en bij J. 
Velu - La Convention Européenne des droits de l'homme et Ie droit au res-
pect de la vie privée, du domicile et des Communications14. Beide auteurs 
sommen een aantal elementen op die onder het begrip privacy vallen. Ge-
noemd worden bescherming tegen onder meer het onrechtmatig betreden 
van iemands huis, het onrechtmatig nagaan van iemands gangen, gedwon-
gen medisch onderzoek, inbreuken op de fysieke en morele integriteit en de 
aantasting van iemands eer en goede naam. Een soortgelijke opsomming 
wordt gegeven in de ruime begripsomschrijving in de resolutie van januari 
1970 van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa15. In deze 
resolutie wordt de fysieke integriteit onder het begrip privacy begrepen ge-
acht. Ook de staatscommissie-Koopmans beschouwt de bescherming van 
de fysieke persoon als een element van het begrip privacy16. 

Van de zijde van de Regering is bij de schriftelijke en mondelinge behande-
ling van grondwetswijzigingsvoorstel grondrechten het standpunt ingeno-
men, dat bij terreinen waarop het begrip persoonlijke levenssfeer betrekking 
kan hebben ook aan de fysieke integriteit kan worden gedacht. Dit standpunt 
is uiteengezet in de nota naar aanleiding van het eindverslag (kamerstuk 
13 872, nr. 11; opgenomen in bijlage A bij deze nota). De opvatting dat in-
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breuken op de fysieke integriteit als inbreuken op de persoonlijke levens-
sfeer dienen te worden beschouwd, blijkt evenzeer uit het Nader rapport aan 
de Koningin (kamerstuk 13872, blz. 85). Hierin wordt als voorbeeld van een 
regeling, die een beperking kan inhouden van de persoonlijke levenssfeer 
genoemd de keuring in verband met het vervullen van de militaire dienst-
plicht. Bij de mondelinge behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel 
werd van verschillende zijden het standpunt van de Regering onderschreven, 
dat de gevallen waar de fysieke integriteit een rol speelt onder de bescher-
ming van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vallen. 
Nadere bestudering van de aangelegenheid heeft er niet toe geleid dat thans 
een ander standpunt zou moeten worden ingenomen. Ook hetgeen hierbo-
ven over de begripsomschrijving is gesteld alsmede de onder 2 gegeven op-
somming van terreinen waarop een recht op onaantastbaarheid van het li-
chaam betrekking lijkt te kunnen hebben geven ons geen reden het eerder 
ingenomen standpunt te verlaten. 

Samenvattend menen wij te kunnen stellen, dat vanuit het uitgangspunt 
dat de privacy is gericht op de onbevangenheid van de mens in een reeks si-
tuaties, het afweren van inmenging van buitenaf, het standpunt dient te wor-
den ingenomen, dat de bescherming van de lichamelijke integriteit een we-
zenlijk onderdeel vormt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

4. Conclusies 

Wij komen nu tot het trekken van conclusies voor wat betreft de vraag of 
een bepaling over het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam 
in de Grondwet dient te worden opgenomen. 

Hiervoor hebben wij aangeduid dat het recht op onaantastbaarheid van 
het lichaam in de jurisprudentie en wetgeving erkenning heeft gekregen. Het 
beginsel van de fysieke integriteit is derhalve in de Nederlandse rechtsorde 
erkend. Voor de vraag of zodanig recht als grondrecht in de Grondwet dient 
te worden opgenomen, moet worden onderzocht, of met vastlegging van 
een zodanig grondrecht garanties (kunnen) worden toegevoegd aan reeds 
bestaande of voorgestelde grondrechten en of deze uitbreiding van garan-
ties mogelijk en wenselijk is. Het amendement gaat uit van een afzonderlijke 
vermelding van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam naast ver-
melding van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 
sluit delegatie ten aanzien van inbreuken op het recht op onaantastbaarheid 
van het lichaam uit. 

De bezwaren, op grond waarvan wij ons uitspreken tegen een afzonderlij-
ke vermelding van het recht op onaantastbaarheid, zijn tweeërlei. Ten eerste 
verdient zodanige vermelding vanuit een oogpunt van systematiek geen 
aanbeveling. Een afzonderlijke vermelding van één element van de persoon-
lijke levenssfeer, bij voorbeeld het huisrecht (artikel 1.11), heeft slechts zin 
voorzover deze bijzondere rechtsbescherming biedt. Bij het voorgestelde 
artikel 1.11 is dit het geval. Is de rechtsbescherming dezelfde, dan heeft een 
afzonderlijke bepaling over het recht op onaantastbaarheid van het lichaam 
slechts weinig meer dan een explicatieve betekenis. Een enge uitleg van het 
begrip persoonlijke levenssfeer in wetgeving en rechtspraak zou met zich 
kunnen brengen dat bepaalde gevallen, waarbij de fysieke integriteit in het 
geding is, geacht worden buiten het begrip persoonlijke levenssfeer te val-
len. Afzonderlijke vermelding van het recht op onaantastbaarheid van het li-
chaam zou dan aan een dergelijke ontwikkeling het hoofd bieden. Voor de 
vrees, dat aspecten van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam niet 
zullen worden beschermd door het recht op eerbiediging van de persoonlij-
ke levenssfeer bestaat evenwel naar ons oordeel weinig reden. Het begrip 
persoonlijke levenssfeer is in de hierboven genoemde rechtsliteratuur en 
door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in de hiervoor 
onder 3 in een noot vermelde uitspraak ruim uitgelegd. Ook tijdens de mon-
delinge behandeling van artikel 1.10 werd van verschillende zijden inge-
stemd met een ruime uitleg van het begrip persoonlijke levenssfeer. Juist 
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het eigen lichaam vormt naar ons oordeel een kernelement van de persoon-
lijke levenssfeer. Het recht zich zelf te zijn, met rust te worden gelaten, vindt 
in het recht op afweer van handelingen gericht op een inbreuk op de ver-
trouwdheid, de integriteit van het eigen lichaam een fundamentele uitwer-
king. Ook bij een ontwikkeling naar een minder ruime uitleg van het begrip 
persoonlijke levenssfeer valt daarom niet aan te nemen dat, (ter zake doende 
aspecten van) het recht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam in het 
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geen waarborg zou-
den vinden. 

Een tweede bezwaar een afzonderlijke bepaling over het recht op onaan-
tastbaarheid van het lichaam is het volgende. Denkbaar is dat een zodanige 
bepaling het gevaar inhoudt dat het begrip persoonlijke levenssfeer ver-
schraalt, hetgeen wij een ongelukkige ontwikkeling zouden achten. Uit de 
noodzaak van een afzonderlijke bepaling over de onaantastbaarheid van het 
lichaam naast een bepaling over de persoonlijke levenssfeer kan immers 
worden afgeleid dat de grondwetgever een beperkte uitleg aannemelijk 
acht, een beperkte uitleg die op andere terreinen kan doorwerken. Een af-
zonderlijke bepaling over het recht op onaantastbaarheid van het lichaam 
heeft daarom naar ons oordeel alleen zin indien deze zou beogen aan de on-
aantastbaarheid van het lichaam als bijzonder aspect van de persoonlijke le-
venssfeer op een bijzondere wijze bescherming te verlenen. Deze bijzondere 
rechtsbescherming zou volgens het amendement daarin moeten worden 
gezocht, dat ten aanzien van inbreuken op de onaantastbaarheid van het li-
chaam regeling geheel bij formele wet zou moeten geschieden en elke dele-
gatie zou worden uitgesloten. Het recht op onaantastbaarheid van het li-
chaam kan uiteraard niet onbeperkt gelden. Inbreuken op dit recht zijn soms 
nodig met het oog op de gezondheid en andere belangen, onder meer het 
voorkomen en opsporen van strafbare feiten. De verscheidenheid aan belan-
gen, op grond waarvan het recht op onaantastbaarheid van het lichaam 
dient te worden beperkt, heeft consequenties ten aanzien van de redigering 
van de beperkingsclausule. Bij de aanwijzing van het orgaan dat tot het ma-
ken van een inbreuk bevoegd wordt verklaard heeft men de keuze tussen het 
al dan niet toestaan van delegatie. Ten einde het indivivu een verhoogde 
rechtsbescherming te bieden beoogt het amendement alle gedelegeerde 
voorschriften op het terrein van de onaantastbaarheid van het lichaam naar 
de wet in formele zin over te brengen. Dit betekent dat de wet zelf de beper-
kingen geheel vast moet leggen. 

Voor zover doenlijk is nagegaan welke gedelegeerde voorschriften, uit-
gaande van de hiervoor onder 2 gegeven begripsomschrijving, naar de for-
mele wet zouden moeten worden overgebracht indien delegatie ten aanzien 
van inbreuken op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam zou zijn 
uitgesloten. In een bij deze nota gevoegde bijlage D is een overzicht van de-
ze voorschriften gegeven. Wij tekenen hierbij aan, dat dit overzicht geens-
zins pretendeert volledig te zijn. Gezien de uiteenlopende terreinen waarop 
dit recht betrekking kan hebben, is een uitputtende opsomming moeilijk te 
geven. Uit dit overzicht blijkt dat lagere organen in vele gevallen in wezen 
bepalen wanneer tot een inbreuk op de onaantastbaarheid van het lichaam 
wordt overgegaan. Ten aanzien van de vraag in hoeverre het (praktisch) mo-
gelijk dan wel zinvol is delegatie uit te sluiten wijzen wij op het volgende. Bij 
de in voorbereiding zijnde wetgeving met betrekking tot de uitoefening van 
grondrechten door ambtenaren zal onder meer in de Ambtenarenwet 1929 
een formeel-wettelijke basis worden gelegd voor medisch onderzoek. De 
mogelijkheid van regelgeving door lagere organen op dit terrein krachtens 
de wet is in de huidige opzet van de wijzigingsvoorstellen onverlet gelaten. 
Dit komt ons juist voor. Het lijkt ons onevenredig aan de te dienen belangen 
te eisen dat lichte inbreuken op de onaantastbaarheid van het lichaam zoals 
medisch onderzoek of inenting, handelingen waaraan velen zich terwille van 
hun eigen en een anders gezondheid zonder bezwaar onderwerpen, steeds 
volledig in de formele wet dienen te worden geregeld en voor de aangedui-
de gevallen geen regelgeving aan lagere organen toe te staan. Anderzijds 
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menen wij wel dat bepaald niet in alle gevallen waarin een inbreuk op de on-
aantastbaarheid van het lichaam mogelijk moet zijn de formele wetgever 
hiertoe lagere organen bevoegd zou moeten verklaren. 

Wij menen op grond van het voorgaande het standpunt van onze ambts-
voorgangers, dat het uitsluiten van delegatie ten aanzien van inbreuken op 
de onaantastbaarheid van het lichaam niet verstandig zou zijn, te moeten 
blijven huldigen. Onze voorkeur gaat ernaar uit aan de wetgever over te la-
ten te bepalen welke gevallen volledig in de wet dienen te worden vastge-
legd. 

Intussen brengt onze opvatting dat de persoonlijke levenssfeer de fysieke 
integriteit mede omvat, welke opvatting zowel tijdens de schriftelijke en 
mondelinge behandeling van het voorgestelde grondwetsartikel 1.10 als 
hiervoor is verdedigd, mee dat tal van voorschriften van lagere regelge-
vende organen waar de onaantastbaarheid van het lichaam in het geding is 
een formeel-wettelijke basis dienen te krijgen. In een bij deze nota gevoegde 
bijlage E is een overzicht gegeven van verschillende voorschriften op het ter-
rein van de onaantastbaarheid van het lichaam welke - voor zover thans valt 
na te gaan - ingevolge het voorgestelde artikel 1.10 een formeel-wettelijke 
grondslag dienen te krijgen dan wel dienen te vervallen. Wij komen hierme-
de ten dele tegemoet aan het door mevrouw Kappeyne van de Coppello ge-
dane verzoek (Handelingen 1976-1977, blz. 2201 m.k) nu reeds een inzicht te 
geven in het wetgevingsprogramma waartoe artikel 1.10 de komende jaren 
noopt. 

Ingevolge additioneel artikel A 1.10 treedt artikel 1.10 eerst na vijfjaren of 
op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze ter-
mijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. 

De tijd die voor de wetgever beschikbaar is om de aangeduide wetswijzi-
gingen tot stand te brengen, is aldus gebonden aan een maximum. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
A. A. M. van Agt 

De Ministervan Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 

De Staatssecretaris van Justitie, 
E. A. Haars 
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BIJLAGEN A. Overzicht van de gang van zaken bij de behandeling in de Tweede Ka-
mer van het voorstel in de Grondwet het recht op onaantastbaarheid van het 
menselijk lichaam op te nemen. 

B. Overzicht van opmerkingen met betrekking tot het recht op onaantast-
baarheid van het menselijk lichaam van leden van de Tweede Kamer tijdens 
de behandeling van de interpellatie van de heer Wolff (Handelingen Tweede 
Kamer, zitting 1977-1978, 26 april 1978 blz. 2199 e.v.) en tijdens de monde-
linge behandeling van het ontwerp van wet tot goedkeuring van de VN-ver-
dragen over mensenrechten (kamerstuk 13932, hand.II,zitting 1978-1979, 
blz. 100,129 en 149). 

C. Overzicht van bepalingen in enkele Europese grondwetten en internati-
onale documenten die verwantschap vertonen met het recht op onaantast-
baarheid van het menselijk lichaam. 

D. Overzicht van wettelijke voorschriften op het terrein van het recht op 
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, welke - voor zover thans valt 
na te gaan - bij opneming in de Grondwet van een bepaling over het recht 
op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam zonder de mogelijkheid tot 
delegatie, naar de wet in formele zin dienen te worden overgebracht dan wel 
dienen te vervallen1. 

E. Overzicht van wettelijke voorschriften op het terrein van het recht op 
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, welke - voor zover thans valt 
na te gaan - op grond van het in artikel 1.10, eerste lid, van wetsontwerp nr. 
13 872 geregelde rechtop eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer een 
formeel-wettelijke basis dienen te krijgen dan wel dienen te vervallen2. 

' 2 Onder 4 is reeds aangegeven, dat het 
recht op onaantastbaarheid van het menselijk 
lichaam op uiteenlopende terreinen betrekking 
kan hebben. Dit brengt mee, dat beide over-
zichten niet pretenderen volledig te zijn. 
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Bijlage A Overzicht van de gang van zaken bij de behandeling in de Tweede Kamer 
van het voorstel in de Grondwet het recht op onaantastbaarheid van het 
menselijk lichaam op te nemen 

In het h iernavolgende overzicht zijn slechts die passages en gedeelten uit 
de gewisselde stukken (13872) respectieveli jk de Handel ingen weergegeven 
die direct op het hiervoor aangeduide voorstel betrekking hebben. 

I 

Nr. 10 

De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zit t ing 1975-1976 

EINDVERSLAG 
Vastgesteld 9 november 1976 

De bi jzondere commiss ie voor het beleid inzake grondwet en kieswet ' 
nam met belangstel l ing kennis van de memor ie van an twoord en van de 
daarbi j behorende nota van wi jz ig ingen. Slechts in de fractie van de V.V.D. 
bestond nog behoefte aan het maken van nadere opmerk ingen. Indien de 
drie bewinds l ieden tevoren op dit verslag zullen hebben gean twoord , acht 
de commiss ie de openbare behandel ing van dit wetsontwerp vo ldoende 
voorbere id . 

1 Samenstelling. Franssen (PvdA), Bakker 
(CPN), Jongeling (GPV), Tüanus (CHU), Koe-
koek (BP), Abma (SGP), Groensmit-van der Kal-
len (KVP), Van Mierlo (D'66), Van Thijn (PvdA), 
voorzitter, Wiegel (VVD), Geurtsen (VVD), Veer-
man (ARP), Van der Lek (PSP), Kappeyne van 
de Coppello (VVD), Stoffelen (PvdA), Van der 
Sanden (KVP), Waltmans (PPR), De Kwaadste-
niet (ARP), De Vries (PvdA), Lückers-Bergmans 
(KVP) en Staneke (DS'70). 

Niet-voorgestelde grondrechten 

Wat betreft de niet door de Regering voorgestelde grondrechten was de 
aandacht van leden van de V.V.D.-f ractie gevest igd op een belangwekkende 
materie op een t i jdst ip nadat het voor lop ig verslag was uitgebracht. In de 
grondwet van de Bondsrepubl iek Duitsland komt in het tweede lid van arti-
kel 2 een «Recht auf körperl iche Unverschertheit»» voor. Het pr incipe van de 
onaantastbaarheid van het menseli jk l ichaam vindt op dit moment in Neder-
land reeds zijn begrenzing in een aantal wettel i jke bepal ingen, onder meer in 
het Wetboek van Strafrecht, de Besmettel i jke-Ziektenwet, de Inent ingswet 
1939, de Wet immunisat ie mi l i ta i ren, de Wegenverkeerswet (de bloedproef 
in artikel 26), dat ingrepen in het menseli jk l ichaam onder bepaalde omstan-
digheden mogel i jk maakt ook indien de betrokkene zelf de ingreep minder 
wensel i jk acht. 

Sinds de Hoge Raad in een arrest van 22 juni 1973 overwoog «dat de toe-
voeg ing van stoffen aan het dr inkwater ten einde daarmee een geheel bui -
ten de eigenl i jke dr inkwatervoorz iening gelegen doel te dienen .... een maat-
regel is van zó ingr i jpende aard dat, zonder wettel i jke gronds lag, niet kan 
worden aangenomen dat een water le id ingbedr i j f daartoe bij de vervul l ing 
van de hem in artikel 4, lid 1, van de (Waterleiding)Wet opgedragen taak de 
vr i jheid heeft» en een poging van de Regering o m aan de f luor ider ingsprak-
tijk alsnog een voor lop ige wettel i jke basis te geven strandde, laat zich de 
vraag stel len in hoeverre f luor ider ing van dr inkwater een toelaatbare, wet te-
lijk te regelen inbreuk op de onaantastbaarheid van het menseli jk l ichaam 
vormt . Ongeacht toekomst ige ontwikkel ingen die in een dichtbevolkt land als 
Nederland kunnen optreden, kwam het de aan het woord zijnde leden ge-
wenst voor , nu reeds af te wegen of naast de n ieuwe instruct ienorm aan de 
overheid tot het nemen van maatregelen ter bevorder ing van de volksge-
zondheid (artikel 1.21.1 in wetsontwerp 13 873) niet tevens een «klassiek» 
grondrecht met betrekking tot de onaantastbaarheid van het menseli jk l i -
chaam afzonderl i jk moet worden geformuleerd. Het wi lde deze leden voorko-
men dat in dat opzicht de voorgestelde bepal ingen ter eerbiediging van de 
persoonl i jke levenssfeer te wein ig concrete bescherming bieden. 

II 

Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
Ontvangen 18 november 1976 

In het eindverslag is een aantal vragen en opmerk ingen naar voren ge-
bracht, waarop wi j in deze nota zullen ingaan. Aangezien deze vragen en op-
merk ingen alle van leden van de V.V.D. fractie afkomst ig zi jn, hebben w i j dat 
in het h iernavolgende niet telkens weer vermeld. 
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Niet voorgestelde grondrechten 

Allereerst word t de vraag opgeworpen of het niet gewenst is naast de op-
dracht aan de overheid maatregelen te nemen ter bevorder ing van de volks-
gezondheid (artikel 1.21 van wetsontwerp 13 873) een recht op te nemen 
waardoor de onaantastbaarheid van het mensel i jk l ichaam afzonderl i jk 
word t gewaarborgd. De voorgestelde bepalingen ter eerbiedig ing van de 
persoonli jke levenssfeer zouden in dat opzicht te we in ig concrete bescher-
m ing bieden. Verwezen wo rd t onder meer naar artikel 2, l id 2, van de Grond-
wet van de Bondsrepubl iek Duitsland en naar hetgeen zich met betrekking 
tot de f luor ider ing van dr inkwater heeft afgespeeld. 

Wi j menen, dat de door ons voorgestelde bepal ing over de persoonl i jke le-
venssfeer in vo ldoende mate de gewenste bescherming zal bieden. In de 
memor ie van toel icht ing hebben w i j reeds naar voren gebracht, dat naast 
het ruimtel i jke aspect van de persoonl i jke levenssfeer ook andere terreinen 
zijn aan te wi jzen, waarop de bescherming van de persoonl i jke levenssfeer 
betrekking kan hebben. Zo hebben w i j ter aanduid ing van het begrip per-
soonli jke levenssfeer erop gewezen, dat onder dat begr ip wel word t ver-
staan: de onbevangenheid van de mens in een reeks situaties, het afwe-
ren van inmenging van buitenaf. Daarbij kan ook gedacht worden aan de fy-
sieke integriteit . Wi j wi jzen hierbi j op een resolutie van januar i 1970 van de 
Raadgevende Vergader ing van de Raad van Europa over het recht op priva-
cy (Res. 428 (1970) Council of Europe, Collected Texts 1974 blz. 906-909; de-
ze verklar ing is opgenomen in kamerstuk 10 373, nr. 3, zi t t ing 1969-1970). 
Daarin word t verklaard dat het recht op privacy mede de fysieke integriteit 
betreft. 

Naast het recht op de persoonl i jke levenssfeer, is naar ons oordeel geen 
behoefte aan een recht op de integriteit van het mensel i jk l ichaam. De jur i -
dische betekenis van een dergel i jke bepal ing lijkt immers naast een bepaling 
over de bescherming van de persoonl i jke levenssfeer moei l i jk aan te geven. 

Bovendien zou de fo rmu ler ing van de beperkingsbevoegdheid waarschi jn-
lijk even ru im moeten zijn als het geval is bij de bepal ing over de persoonl i j -
ke levenssfeer, gezien reeds de in het eindverslag vermelde voorbeelden 
van wettel i jke bepal ingen, die ingrepen in het menseli jk l ichaam onder be-
paalde omstandigheden mogel i jk maken. 

III 

REDACTIES VAN ARTIKELEN 

Artikel 1.10 van wetsvoorste l 13872 luidt: 

Artikel 1.10 

1. leder heeft, behoudens bij of krachtens de w e t t e stellen beperkingen, 
recht op eerbiediging van zijn persoonli jke levenssfeer. 

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonl i jke levenssfeer in 
verband met het vast leggen en verstrekken van persoonsgegevens. 

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisne-
ming over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan word t 
gemaakt, alsmede op verbeter ing van zodanige gegevens. 

Artikel 1.20 en 1.21 van wetsvoorste l 13873 (Verklaring dat er g rond be-
staat een voorstel in overweg ing te nemen tot verander ing in de Grondwet , 
strekkende tot opneming van bepal ingen inzake sociale grondrechten) lui-
den : 

Artikel 1.20 

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarhe id van het land en 
de bescherming en verbeter ing van het leefmi l ieu. 
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Artikel 1.21 

1. De overheid treft maatregelen ter bevorder ing van de volksgezondheid. 
2. Bevorder ing van vo ldoende woonge legenhe id is voo rwerp van zorg 

der overheid. 
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappel i jke en cul turele ontp loo i ing 

en voor vr i jet i jdsbesteding. 

IV 

AMENDEMENTEN VAN HET LID KAPPEYNE VAN DE COPPELLO C S . 
Ontvangen 14 december 1976 

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor : 

Artikel II word t gewi jz igd als vo lgt : 

In artikel 1.10 word t na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, lu idende: 
2. leder heeft, behoudens bij de wet te stellen beperk ingen, recht op on-

aantastbaarheid van zijn l ichaam. 

II 

Artikel IV wo rd t gewi jz igd als vo lg t : 

In artikel A 1.10 worden de vo lgende wi jz ig ingen aangebracht: 
a. In de eerste volzin word t in plaats van «Artikel 1.10, eerste lid» gelezen: 

Art ikel 1.10, eerste en tweede l id. 
b. In de laatste volzin word t in plaats van «artikel 1.10, eerste lid» gelezen: 

artikel 1.10, eerste en tweede l id. 

Toellichting 

Het is onvoldoende wanneer slechts door interpretat ie het beginsel van 
onaantastbaarheid van het menseli jk l ichaam begrepen word t onder de te 
beschermen persoonli jke levenssfeer. De indieners van het amendement 
menen, dat het menseli jk l ichaam extra bescherming verdient en dat inbreu-
ken daarop zonder ins temming van de betrokkene in pr incipe slechts bij in 
de wet geregelde geval len mogen plaatsvinden. Daar een aantal a lgemene 
maatregelen van bestuur d ienovereenkomst ig moeten worden gewi jz igd, is 
het zinvol de overgangsregel ing van artikel A 1.10 van toepassing te doen 
zi jn. 

Kappeyne van de Coppel lo 
Rietkerk 
Koning 
Evenhuis 
Dees 
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V 

BERAADSLAGING OVER HET AMENDEMENT 

De beraadslaging over dit amendement vond plaats op 16 december 1976 
bij de behandel ing vanar t ike l 1.10. (Hand. II blz. 2201). 

Beraadslaging over artikel 1.10, waar-
op is voorgesteld een amendement-
Kappeyne van de Coppello c.s. (stuk 
nr. 17,1). 

D 
Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het 
recht op eerbiediging van de persoon-
lijke levenssfeer vindt mijn fractie een 
zeer belangrijke nieuwe verworven-
heid. Het is als het ware een koepel 
over enkele bestaande vrijheidsrech-
ten zoals het huisrecht en het briefge-
heim en het laat ruimte voor de ont-
wikkeling van nieuwe vrijheidsrech-
ten. In de bundel opstellen, aangebo-
den bij het afscheid van prof. Prins, 
heeft de regeringscommissaris prof. 
Simons een bijdrage gewijd aan de 
'mens in de Grondwet'. Dat voerde 
hem in het bijzonder tot beschouwin-
gen over de sociale grondrechten, heel 
begrijpelijk als men nieuwe ontwikke-
lingen wi l analyseren. Tegenwoordig 
is echter de situatie ondenkbaar dat 
een individu buiten de gemeenschap 
leeft. Integendeel, hij wordt in die ge-
meenschap meegesleurd door de vele 
beroepen, die op hem worden gedaan. 
In die stroom is het soms moeilijk de 
rust en het evenwicht te vinden om 
zichzelf te kunnen kennen en om het 
eigen bewustzijn te verruimen. Het is 
nodig, dat mensen zich tijdelijk kunnen 
terugtrekken in een eigen sfeer: de 
persoonlijke levenssfeer, die tegen 
aantasting van buiten moet worden 
beschermd. Daarom typeert artikel 
1.10 in het bijzonder de mens in de 
Grondwet. 

De Regering heeft gekozen voor een 
direct werkend recht en niet voor een 
instructienorm. Dat juich ik toe. Ik heb 
er begrip voor, dat voor de inwerking-
treding een overgangsregeling is ge-
schapen. Het kan zo uitkomen dat het 
nog vijf jaren of langer zal duren voor-
dat het artikel 1.10 in volle kracht zal 
werken. Dat geeft een regering natuur-
lijk respijt, maar dat betekent niet dat 
er geen aansporing moet zijn dat de 
wetgever het beginsel van de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer 
zo snel mogelijk nader uitwerkt en vei-
I ig stelt. 

Een begin van terreinverkenning is 
bij de schriftelijke behandeling aange-
geven. Ik had geen uitputtende op-
somming verwacht, maar ik vind de 
benadering van de Regering toch wel 
erg globaal. Daarom vraag ik nog-
maals of de Regering al enig inzicht 
kan geven in het wetgevingsprogram-
ma waartoe artikel 1.10 noopt in de ko-
mende jaren. 

Terzijde merk ik op, dat het stand-
punt van de Regering omtrent horizon-
tale werking van grondrechten ook 
hier weinig uitsluitsel geeft. In de 
schriftelijke behandeling is opgemerkt 
dat horizontale werking geen bezwaar 
zou zijn voor het direct werkende 
recht. Betekent dat dat horizontale 
werking ook door de Regering wordt 
beoogd? 

Ook bij het tweede en derde lid, dat 
handelt over de registratie van per-
soonsgegevens, wordt gezinspeeld op 
een mogelijke horizontale werking. Ik 
wi l graag weten hoe de Regering daar-
over denkt. 

De speciale sectoren van de be-
scherming van de persoonlijke le-
venssfeer, die expliciet in de Grondwet 
worden genoemd, ontkomen niet aan 
een zekere willekeur in keuze. Dat is 
onvermijdelijk, want een uitputtende 
opsomming lijkt op dit moment niet 
wel mogelijk. Toch heb ik mij ver-
baasd, dat de onaantastbaarheid van 
het menselijk lichaam er eigenlijk zo'n 
beetje achteraf met het aanhalen van 
een resolutie van de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa 
is bijgehaald. Uit het algemene deel 
van de memorie van toelichting dacht 
ik begrepen te hebben, dat de Grond-
wet nu juist op haar zelfstandige wer-
king moet worden bezien. Dan doet 
het vreemd aan dat voor interpretatie 
van de Grondwet gegrepen moet wor-
den naar een resolutie - geen rechtsre-
gel - van een internationaal orgaan. 

Als er inbreuken op de persoonlijke 
levenssfeer toelaatbaar geacht wor-
den, dan kan er nog een verschil in 
gradatie van de toelaatbaarheid zijn. 
Mijn fractie vindt, dat het menselijk li-
chaam een sfeer vormt waarvan aan-
tasting nog minder mogelijk moet zijn 
dan met betrekking tot het ruimere ge-
bied van de persoonlijke levenssfeer. 

Zij vindt, dat dat principe uitgedrukt 
moet worden in een apart lid van arti-
kel 1.10. Bovendien wi l zij de rechtsbe-
scherming iets sterker garanderen 
door inbreuken slechts in bij de wet 
aangegeven gevallen toe te staan. 
Daarvoor zou aanpassing van enkele 
algemene maatregelen van bestuur 
nodig zijn. Bij de algemene beraadsla 
ging heb ik al naar voren gebracht dat 
een dergelijke aanpassing ook op an-
dere punten kan plaatsvinden. Het 
werk dat daarvoor nodig is neemt on-
getwijfeld tijd in beslag. Daarom be-
ogen wi j dan ook in ons amendement, 
de overgangsregeling van artikel 1.10 
op deze nieuwe bepaling, zo zij wordt 
aangenomen, van toepassing te doen 
zijn. 

D 
Staatssecretaris Zeevalking: Mijnheer 
de Voorzitter! Terecht heeft mevrouw 
Kappeyne van de Coppello aange-
voerd dat dit voorstel in artikel 1.10 
ruimte biedt voor een nieuwe ontwik-
keling van de vrijheidsrechten. Wei-
licht is dit artikel daarom een van de 
principieelste artikelen van dit wets-
voorstel. Zij heeft gereleveerd dat w i j 
hebben gekozen voor een direct wer-
kend recht en niet voor de instructie-
norm. Als zij echter vraagt, of nu al 
enig inzicht kan worden gegeven in 
het wetgevende programma, moet ik 
verwijzen naar de stukken. Ik heb daar-
aan op dit moment verder niets toe te 
voegen. Wel ben ik het er geheel mee 
eens, als zij spoed in de realisatie van 
deze wetgeving bepleit. Zij heeft zelf al 
onderkend, dat dit nog wel de nodige 
moeilijkheden zal opleveren. Ik ben er 
erkentelijk voor, dat zij begrip heeft 
voor de problemen, waarvoor met na-
me het ministerie van Justitie zich ziet 
geplaatst met betrekking tot de gevol 
gen voor de wetgeving, die deze 
grondwetswijziging met zich mee-
brengt. 

De geachte afgevaardigde heeft ge-
vraagd, of met dit recht van bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer 
ook een horizontale werking wordt be-
oogd. Door ons wordt daar in ieder ge-
val niet onwelwil lend tegenover ge-
staan. Ik vind de kwestie van de hori-
zontale werking van de grondrechten 
erg moeilijk, maar wil met mijn woor-
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den tot uitdrukking brengen, dat wij 
deze niet bij voorbaat uitsluiten. 

Ik wil wat langer blijven stil staan bij 
het amendement van mevrouw Kap-
peyne, omdat dit naar mijn gevoel 
principieel is. Ik begrijp het amende-
ment natuurlijk opperbest. Zij wi l nog 
eens met nadruk aandacht vragen 
voor de integriteit van het menselijk li-
chaam, omdat zij meent dat een en an-
der in de schriftelijke gedachtenwisse-
ling niet voldoende uit de verf is geko-
men. Dat betreur ik, omdat het wel de-
gelijk de bedoeling van de Regering is 
geweest, ook de onaantastbaarheid 
van het menselijk lichaam in deze 
sfeer te betrekken. Of het nu juist is, 
daarvoor een aparte bepaling in de 
grondwet op te nemen, vraag ik mij af. 
Ik zie ernstige problemen, als zij alleen 
de formele wetgever hier een rol wil 
laten spelen. 

Ik geloof dan ook dat wi j met aanne-
ming van dit amendement - hoezeer ik 
het ook begrijp - niet op de juiste weg 
zijn. Dat standpunt baseer ik dan op 
twee argumenten. Het eerste is van ju-
ridische betekenis van een afzonderlij-
ke bepaling over de onaantastbaar-
heid van het menselijk lichaam naast 
een algemene bepaling over de be-
scherming van de persoonlijke le-
venssfeer. Het tweede betreft de be-
zwaren, die een verbod van delegatie 
naar onze mening zou opleveren. Wat 
valt al zo niet onder het begrip 'onaan-
tastbaarheid van het lichaam'? Moge-
lijk valt daaronder een onderzoek aan 
het lichaam, zoals medisch en politi-
oneel onderzoek. Zeker ook medische 
ingrepen vallen er onder. Verder kan 
men denken aan het brengen van stof-
fen in het lichaam. Dit laatste kan ge-
schieden om medische redenen, zoals 
bij voorbeeld bij inenting. Een voor-
beeld dat duidelijk maakt dat de bepa-
ling interpretatieve complicaties op zal 
roepen, is de fluoridering. Zou men de 
opzettelijke toevoeging van fluor aan 
het drinkwater als een aantasting van 
het lichaam aanmerken, dan zouden 
terstond vragen rijzen over de relatie 
van de door de geachte afgevaardigde 
voorgestelde bepaling en de talrijke 
voorschriften over de toevoeging van 
stoffen in voedsel en drank in de wa-
renwetgeving. 

Wat betreft de werkingssfeer van de 
voorgestelde bepaling, rijzen hier 
eveneens vragen ten aanzien van ge-
vaarlijke stoffen in de werkomgeving 
en zelfs ten aanzien van ernstige vor-
men van milieuverontreiniging. Kort-
o m : de persoonlijke levenssfeer om-
vat vele gebieden, welke zeer uiteenlo-
pend van aard en problematiek zijn en 
waarvan sommige volop in ontwikke-

ling zijn. Daarom is ook hier weer de 
beweeglijkheid alom vertegenwoor-
digd. Ook al vat men het begrip per-
soonlijke levenssfeer aldus op dat het 
mede de onaantastbaarheid van het li-
chaam omvat - deze opvatting is die 
van de Regering - dan nog heeft men 
tot op zekere hoogte de mogelijkheid 
om bepaalde handelingen die betrek-
king hebben op de fysieke persoon 
buiten het begrip te houden. 

De heer Van Mierlo (D'66): De Staats-
secretaris zegt dat de onaantastbaar-
heid van het lichaam al in het alge-
meen artikel is vervat. Hij staat dan 
voor dezelfde problemen die hij zojuist 
heeft genoemd. Dat is uitstekend, als 
direct het antwoord er maar bij komt. 

Staatssecretaris Zeevalking: Jazeker, 
en daarom zal ik nu ingaan op de 
kwestie van de delegatie, waarvan 
men zich moet afvragen of het wel ver-
standig is. De geachte afgevaardigde 
meent van wel. Bij een onderwerp als 
de onaantastbaarheid van het mense-
lijk lichaam dient de formele wetgever 
volledig te beslissen overtoelaatbaar-
heid van een inbreuk. Waar dat in het 
verleden niet is gedaan, moet maar op 
de schreden worden teruggekeerd, is 
kennelijk de gedachtengang van de 
geachte afgevaardigde. De geachte af-
gevaardigde sprak in dit verband bij de 
algemene beraadslaging over de 
noodzaak van een opwaartse bewe-
ging. Op de door mij aangegeven ge-
bieden waarop de onaantastbaarheid 
van het lichaam betrekking zou kun-
nen hebben, treft men duidelijke voor-
beelden van delegatie aan. Ik wijs op 
de regeling van het medisch onder-
zoek van ambtenaren, het medisch on-
derzoek van burgemeesters in het 
rechtspositiebesluit vervat, het me-
disch onderzoek van onderwijzers, 
vervat in het besluit-bescherming leer-
lingen tegen besmettingsgevaar, de 
vaccinatie van militairen, waarbij aan 
de Minister van Defensie materiële re-
gelgeving is overgedragen en het be-
kende geval van artikel 33, lid 4 en 33a 
van de Wegenverkeerswet, waarin de 
regeling is vervat betreffende het afne-
men van bloed bij een persoon die niet 
in staat is, zijn w i l kenbaar te maken. 

Over al deze gedelegeerde voor-
schriften zal destijds bij de parlemen-
taire behandeling uitvoerig zijn ge-
sproken. Binnen het raam van de wet 
zijn allerlei belangrijke verplichtingen 
van betrokkenen vastgelegd. Verder 
lijkt het aannemelijk dat allerlei hande-
lingen die thans niet op een wettelijke 
basis berusten, in de wet in formele zin 
zullen moeten worden omschreven. 
Het zal dus nogal wat werk geven om 
het allemaal te regelen. De geachte af-

gevaardigde wi l ten aanzien van de 
onaantastbaarheid van het lichaam 
slechts bij de wet inbreuken toestaan. 
Naar ons oordeel moet men die weg 
niet inslaan. Hiervoor wil len wi j twee 
argumenten naar voren brengen, een 
principieel en een praktisch. Wij vra-
gen ons af, of overbrenging van de ge-
noemde gevallen naar de formele wet 
nodig is om de verhoogde rechtsbe-
scherming te bereiken die de geachte 
afgevaardigde met haar voorstel be-
oogt. Kan men dan niet veel beter de 
beslissing aan de wetgever laten en 
aan de hand van de zich voordoende 
gevallen de daarvoor in aanmerking 
komende volledig in de wet vastleg-
gen? Het tweede argument betreft de 
vraag, of het praktisch mogelijk is, in 
alle gevallen die de onaantastbaarheid 
van het lichaam betreffen, de beper-
kingen volledig bij de formele wet vast 
te leggen. 

Indien men de hierboven gestelde 
vraag, of aan een bepaling, zoals in het 
amendement wordt voorgesteld, een 
aanspraak kan worden ontleend om 
ernstige vormen van mil ieuverontrei-
niging tegen te gaan of de vragen ten 
aanzien van gevaarlijke stoffen in de 
werkomgeving positief beantwoord-
de, zouden grote problemen rijzen bij 
het vastleggen van allerlei gedelegeer-
de vormen van wetgeving op de terrei-
nen in de wet in formele zin. Het bij de 
ti jd houden van die wetgeving zou mo-
gefijk een nog zwaardere last op de 
wetgever leggen. 

Als ik alle argumenten vóór en tegen 
overzie - ik erken zeker dat er argu-
menten vóór het amendement te vin-
den zijn; ik heb ook wel sympathie 
voor het amendement - geloof ik toch 
dat het niet verstandig zou zijn, dit 
amendement aan te nemen. Daarbij 
komt dat ik mij afvraag, waar deze de-
legatie door de grondwetgever wordt 
toegestaan en waar men streeft naar 
het terugdringen van deze delegatie, 
of men niet op een weg is die zeker de-
ze Regering ook niet wenst, namelijk 
toch in zekere zin het terugdringen van 
de gedachte van de decentralisatie. 

D 
Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! De 
Staatssecretaris heeft de kwestie van 
de fluoridering genoemd als argu-
ment, waarom het moeilijk zou zijn om 
een scheiding aan te brengen in wet-
geving en algemene maatregel van 
bestuur op het stuk van aantasting van 
het menselijk lichaam. Nu geloof ik dat 
dat althans voor de redenering van de 
Staatssecretaris een bijzonder onge-
lukkig argument is, omdat de Hoge 
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Raad nu juist heeft uitgesproken, dat 
dat een materie was die stellig bij wet 
moest worden geregeld. Ik meen dat 
de Regering aan de hand daarvan 
heeft getracht, een wetsvoorstel in de 
Kamer aanvaard te krijgen, waardoor 
fluoridering door de wet mogelijk ge-
maakt zou worden. Daarmee heeft de 
Regering impliciet erkend dat dit een 
dermate belangrijke beslissing is, dat 
die ook de instemming van de Staten-
Generaal moet hebben verworven. 
Dus zou ik het noemen van de fluoride-
ring eerder zien als een argument ten 
gunste van mijn amendement dan een 
argument ten gunste van het afwijzen 
ervan. Ik ben de Staatssecretaris er 
dan ook erg erkentelijk voor, dat hij het 
heeft genoemd. 

Natuurlijk is het niet eenvoudig om 
uit te maken, wat aantasting van het 
menselijk lichaam is. De heer Van 
Mierlo heeft in een interruptie al ge-
zegd dat die onderscheidingsarbeid 
toch al moet worden uitgevoerd door 
de Regering om na te gaan, wat de 
werkingssfeer is van het gehele artikel 
1.10. Dan blijft alleen de moeili jkheid 
over, in hoeverre iets in een wet dan 
wel in een algemene maatregel van 
bestuur behoort te worden geregeld. 
Dat is in zekere zin een technisch pro-
bleem. Dat geef ik toe. Daartoe be-
hoort ook de vraag, of voor een over-
heidsdaad een regeling moet worden 
gemaakt, hetzij door de wetgever, het-
zij door de Kroon. Dus het formuleren 
van regels op zichzelf zal toch al moe-
ten plaatsvinden. De Regering houdt 
zich althans met dit probleem bezig. 
Dat de wetgever niet ernstig moet 
worden bezwaard en lastig gevallen 
met wetsontwerpen op dit punt, is een 
argument waar ik niet zwaar aan t i l . Ik 
geloof dat bij dergelijke belangrijke za-
ken in principe de instemming van de 
wetgever hoort te worden gevraagd 
en dat de wetgever dan zelf de energie 
en de moeite zal opbrengen om wets-
voorstellen van de Regering, mits hij 
daarvoor voldoende tijd krijgt, gewe-
tensvol te proeven en te beoordelen. Ik 
geloof dus niet dat juist in deze hele 
belangrijke materie, waarin het gaat 
om de onaantastbaarheid van het l i -

chaam van de mens, een argument 
kan worden gevonden in het feit dat de 
Kamer toch al zoveel te doen heeft en 
dat zij dan verder geen zin heeft om dit 
soort wetsontwerpen te bekijken. 

Bovendien komt daarbij dat er een 
verschil is in situatie. Ik kan mij voor-
stellen dat mensen die gedetineerd 
zijn eigenlijk nauwelijks een eigen per 
soonlijke levenssfeer hebben omdat 
daarop inbreuk wordt gemaakt door 
het regime van de inrichting zelf. Dat 
betekent dus dat een buitenste ring 
van hun privé-levenssfeer is ontno-
men. Het betekent echter wel dat de 
binnenste ring, de onaantastbaarheid 
van het lichaam, in acht moet worden 
genomen. Dat zal dus bijvoorbeeld 
een argument kunnen zijn om toch die 
onaantastbaarheid bij wet te regelen. 

Dit waren nog enkele opmerkingen 
over mijn amendement. 

D 
Staatssecretaris Zeevalking: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Kappeyne 
van de Coppello is mij ervoor erkente-
lijk geweest dat ik het voorbeeld van 
de fluoridering heb genoemd. Zij vond 
dat niet zo gelukkig. Ik kan die erkente-
lijkheid terugspelen. Zij heeft de an-
dere voorbeelden niet genoemd. Ik 
neem dus aan dat zij het wat dat be-
treft met mij eens is geweest. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Neen! 

Staatssecretaris Zeevalking: Dat heb ik 
dan niet uit haar woorden kunnen be-
grijpen. 

Ik meen echter dat zij geen gelijk 
had. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppello 
(VVD): Een aantal van die voorbeelden 
wordt reeds door wetgeving begre-
pen. U stond u ongerust te maken over 
regelingen die allang door de wetge-
ver gemaakt zijn, gevaarlijke stoffen, 
inenting en dergelijke, hoewel de Re-
gering wel eens nalatig is om een 
wetsontwerp te vernieuwen op dat 
punt, zoals bij de inenting van militai-
ren het geval is geweest. 

Staatssecretaris Zeevalking: Dat ben ik 
natuurlijk helemaal met u eens. Het 

ging mij erom aan te tonen dat wi j ken-
nelijk - u zelf ook als wetgever - die 
delegatie nodig hebben geoordeeld in 
het verleden. Anders had u het wel an-
ders gedaan. Daarom verzet ik mij met 
name tegen uw argument. Mijn hoofd-
bezwaar ligt hierin dat u de delegatie 
uitsluit bij uw amendement voor dit 
gebied. Dat acht ik niet wel in overeen-
stemming met de hele geest van deze 
grondwetswijziging. Nogmaals: dat is 
mijn hoofdargument. Ik zou er, gesteld 
dat u die delegatie erin zou brengen, 
nog eens over moeten denken of de 
zaak dan bijvoorbeeld voor de Rege-
ring aanvaardbaar zou zijn geworden. 
Als u echter de delegatie eruit haalt, 
staan onze standpunten lijnrecht 
tegenover elkaar. 

Wat u over de fluoridering hebt ge-
zegd, was naar mijn gevoelen niet he-
lemaal juist. Inderdaad heeft de Hoge 
Raad gezegd dat er een wettelijke 
grondslag moet zijn, maar de Hoge 
Raad heeft wel degelijk delegatie toe-
gestaan in dezen. Misschien hadden 
wi j beiden een stukje gelijk. 

U hebt de positie van de gedetineer-
den aangevoerd. Ik ben het met u 
eens, maar u zult het met mij eens zijn 
als ik stel dat wi j wat onze Nederland-
se strafrechtelijke inrichting betreft 
niet zo bang hoeven te zijn dat men, 
wanneer deze bepaling niet in de 
Grondwet zal worden opgenomen, an-
ders zou handelen met onze gedeti-
neerden dan nu het geval is. Ik wi l er 
nog op wijzen dat in artikel 1.14, lid 4, 
aan deze situatie de nodige aandacht 
wordt besteed waar het om het pro-
bleem gaat dat degene die rechtmatig 
zijn vrijheid is ontnomen, kan worden 
beperkt in de uitoefening van grond-
rechten, voor zover deze zich niet met 
de vri jheidsbeneming verdraagt. Zelfs 
kan het zich, zoals u ook weet, daar-
mee verdragen, dat inderdaad op een 
gegeven ogenblik het recht, dat ieder-
een naar mijn mening heeft op onaan-
tastelijkheid van het menselijk l i -
chaam, in een bepaalde situatie, ge 
weid moet worden aangedaan, helaas, 
omdat dit dan in het belang van be-
trokkenezelf is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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Bij de s temmingen over de afzonderl i jke artikelen van wetsvoorste l 13 872 
en het amendement van mev rouw Kappeyne kwam het vo lgende aan de or-
de (Hand. II blz. 2426, 22 december 1976): 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Verklaring dat er grond bestaat een 
voorstel in overweging te nemen tot 
verandering in de Grondwet van bepa-
lingen inzake grondrechten (13 872). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat 
er behoefte aan heropening van de be-
raadslaging over de artikelen. Ik stel 
voor daartoe de gelegenheid te bie-
den. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Kappeyne van 
de Coppello heeft een amendement in-
gediend, dat mij aanleiding geeft tot 
het stellen van een nader aanvullende 
vraag aan de Regering. Het amende-

ment handelt over de onaantastbaar-
heid van het lichaam. Op zichzelf is die 
aangelegenheid mijn fractie zeer dier-
baar. Wij zien ons echter voor enige 
moeilijkheden gesteld. De gedachte 
deze onaantastbaarheid als grond-
recht in te voeren, is in het laatste 
deel van de schriftelijke gedachtenwis-
seling tot nadere uitwerking en tot een 
eerste bespiegeling gekomen. Naar 
ons gevoel is dat zo summier gebeurd 
dat het voor ons buitengewoon moei-
lijk is om te overzien welke de conse-
quenties zijn voor bij voorbeeld de be-
staande wetgeving, laat staan de ko-
mende wetgeving, wanneer dit grond-
recht wordt aangenomen zoals het 
hier staat. Wij vinden de kwestie 
belangrijk en een diepgaande studie 
waard. Wij vinden dat moet worden 
overwogen haar wellicht in een vol-
gende 'rit' in de Kamer als een moge-

lijk grondrecht te behandelen. Is de Re-
gering bereid een diepgaande studie 
in de komende periode te beginnen 
om ons te berichten over de conse-
quenties, wanneer de volgende Kamer 
zou wil len besluiten dit reeds op zich 
zelf bestaande recht tot een grond-
recht te verheffen? 

D 
Staatssecretaris Zeevalking: Mijnheer 
de Voorzitter! De Regering is graag be-
reid aan het verzoek van de heer Van 
Mierlo te voldoen. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

Hand. II 22 december blz. 2427: 

D 
De heer Van Mierlo (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Uit de zojuist afgelegde 
verklaring van de Staatssecretaris mag 
worden afgeleid, dat dit mogelijke 
grondrecht zal meelopen in de volgen-
de rit van grondwetsherzieningen. 
Daarom zal mijn fractie tegen dit 
amendement stemmen. 

D 
De heer Roethof (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook wij zullen tegen dit 
amendement stemmen. De bescher-
ming van de onaantastbaarheid van 
het menselijk lichaam zit op zich zelf al 
in de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Zeker na de toezegging 
van de Staatssecretaris zien wij geen 
reden om thans vóór dit amendement 
te stemmen. 

D 
De heer Van der Sanden (KVP): Mijn-
heer de Voorzitter! Hoewel onze frac-
ties reeds in grote mate overtuigd wa-
ren door het antwoord van de Rege-
ring, zien wij nu des te meer reden om 
tegen het amendement te stemmen na 
de toezegging die de Staatssecretaris 
zojuist aan de heer Van Mierlo heeft 
gedaan. 

Lid 1 van artikel 1.10 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Kappeyne van de 
Coppello c.s. (stuk nr. 17,1) tot invoe-
ging van een nieuw lid 2 wordt bij zit-
ten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de RKPN, de BP, de SGP, het 

GPV en de CPN, alsmede de leden 
Huijsen en Nooteboom vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Ik neem aan aan, dat als gevolg van 
de verwerping van dit amendement, 
ook het andere op stuk nr. 17 voorko-
mende amendement als verworpen 
kan worden beschouwd. 

De leden 2 en 3 van artikel 1.10 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 1.10 wordt zonder stemming 
aangenomen. 
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Bijlage B Interpellatie-Wolff 

Tijdens de behandel ing van de interpel lat ie-WoIff , gericht tot de Ministers 
van Onderwi js en Wetenschappen en van Just i t ie , over een te verwachten 
benoeming van een hoogleraar in de c r im ino log ie te Leiden, welke is ver-
bonden met de introduct ie van socio-bio logische cr imino log ie , dat w i l zeg-
gen met het verr ichten van bio-medisch onderzoek, zoals hersenonderzoek 
van del inquenten en over de bescherming van del inquenten en oud-del in-
quenten tegen biologische exper imenten, in de Tweede Kamer op 26 apri l 
1978 kwam onder meer het recht op onaantastbaarheid van het mensel i jk l i -
chaam aan de orde (zitt ing 1977-1978 blz. 2199 e.v.). 

De heer Wol f f (CPN) merkte ter toel icht ing op de door hem gestelde vra-
gen het vo lgende op (blz. 2200 r.k.): 

Voor ons weegt het zwaarst de be-
scherming van mensen tegen een der-
gelijk onderzoek, de bescherming van 
delinquenten en van oud-delinquen-
ten in het bijzonder. Zij verkeren in de 
positie, dat zij gemakkelijk voorhanden 
zijn, in een situatie waarin zij snel en 
zonder al te veel weerstand tot proef-
personen kunnen worden gepromo-
veerd. Zij zijn de meest kwetsbaren. 
Op hun levenssfeer kan het gemakke-
lijkst inbreuk worden gemaakt. 

Dit probleem speelt reeds langer. De 
Beginselenwet gevangeniswezen 
noch de Wet op de terbeschikkingstel-
ling lijkt ons afdoende waarborgen te 
geven. 

Bij de behandeling van de jongste 
grondwetswijziging in deze Kamer 
heeft onze fractie steun gegeven aan 
een amendement van mevrouw Kap-
peyne van de Coppello dat ertoe strek-
te, de onaantastbaarheid van het l i-
chaam als grondrecht vast te leggen. 

De indienster van het amendement zei 
toen: 

'Ik kan mij voorstellen, dat mensen 
die gedetineerd zijn eigenlijk nauwe-
lijks een eigen persoonlijke levens-
sfeer hebben, omdat hierop inbreuk 
wordt gemaakt door het regime van de 
inrichting zelf. Dit betekent, dat hun 
een buitenste ring van hun privélevens-
sfeer is ontnomen. Het betekent 
echter wel , dat de binnenste ring - de 
onaantastbaarheid van het lichaam -
in acht moet worden genomen. Dit zal 
dus bij voorbeeld een argument kun-
nen zijn om toch deze onaantastbaar-
heid bij wet te regelen'. 

Het is nodig, mijnheer de Voorzitter, 
deze gedachte thans opnieuw naar vo-
ren te halen. Het gaat om twee grond-
rechten: vrije - zij het, niet waarde-
v r i j e " wetenschapsbeoefening en be-
scherming van de persoon. Die beide 
grondrechten moeten in het oog wor-
den gehouden. 

De heer Wol f f (CPN) zei na de an twoorden van de Minister van Onderwi js 
en Wetenschappen en van Just i t ie, de heren Pais en De Ruiter (blz. 2205 
m.k.): 

Er is nog de kwestie van de grond-
rechten. Ik heb herinnerd aan het 
amendement van mevrouw Kappeyne 
van de Coppello. Wij hebben dat 
amendement gesteund. Hoewel het 
amendement werd afgewezen, bleek 
er toch duidelijk sprake te zijn van een 
algemeen gelijkgezind gevoelen in de 
Kamer. Iedereen zei dat de gedachte 
van de onschenbaarheid van het l i-
chaam en de onaantastbaarheid ervan 
eigenlijk al inbegrepen is in de huidige 
formulering in de Grondwet. Er is toen 
ook een interruptiedebat geweest aan 
het slot. Ik heb het helaas niet bij mi j . 

maar de ex-staatssecretaris, de heer 
Zeevalking, zei toen dat een precieze 
bepaling in de Grondwet bij een vol-
gende rit was mee te nemen. Hij heeft 
niet lang meer gereden en meenemen 
kon hij het ook niet. Hij zei echter dat 
het kabinet wel bereid zou zijn er een 
studie aan te wijden. 

Ik wil in het bijzonder aan de Minis-
ter van Justitie vragen, hoewel ik de 
opvatting van de heer Pais in dezen 
ook wel graag hoor, omdat het een al-
gemeen vraagstuk is, of de Regering 
niet bereid is, de mogelijkheid en de 
wenselijkheid ervan nader te onder-
zoeken. 
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De heer Dees (VVD) maakte de vo lgende opmerk ingen (blz. 2207 r.k.-blz. 
2208 l.k.): 

Voor onze fractie staat voorop dat 
proeven op mensen op volstrekt vri j-
wil l ige basis dienen te geschieden. De 
lichamelijke en geestelijke integriteit 
van de mens vereist, dat het toestenv 
mingsprincipe centraal moet staan. 
Het individu behoeft dan ook in onze 
opvatting niet te gedogen, dat hij voor 
handelingen buiten zijn wil en toe-
stemming wordt gebruikt. 

Wat dit betreft betreuren wij het nog 

Een gedetineerde is even uniek als 
ieder ander mens, al heeft hij op een 
bepaald moment gefaald. Dat kan een 
ieder onzer ook overkomen. Ik onder-
schrijf hetgeen de heren Wolff en Dees 
hierover hebben gezegd, namelijk dat 
hier sprake is van het recht van de ge-
detineerde op zijn soevereiniteit en 
zijn integriteit - dat geldt ook voor ie-
der ander - dat wi l zeggen dat er spra-
ke is van een grondrecht. De heer 
Wolff heeft terecht herinnerd aan de 
discussie van het vorige jaar en aan de 

Mijnheer de Voorzitter! In arti-
kel 7 wi l ik vooral aandacht vragen 
voor de tweede volzin, die luidt: 'Nie-
mand mag vooral ook, zonder zijn in 
vri jheid gegeven toestemming, wor-
den onderworpen aan medische of 
wetenschappelijke proefnemingen'. In 
deze Kamer heeft de heer Wolff een in-
terpellatie gehouden over het voorne-
men in wetenschappelijke kring om 
een onderzoek, zowel medisch als we-
tenschappelijk, te houden onder delin-
quenten. Ik maak mij los van de kans 
of zo'n onderzoek in feite wordt ge-

steeds - wi j zijn blij dat de heer Wolff 
daarop nog eens heeft gewezen - dat 
de Kamer bij de discussie over de 
grondwetsherziening in 1976 geen 
steun heeft willen geven aan een 
amendement van mijn fractiegenote 
mevrouw Kappeyne van de Coppello 
dat beoogde de onaantastbaarheid 
van het lichaam in de grondwet te ver-
ankeren, zodat slechts bij wet inbreu-
ken zouden zijn toegestaan. 

toezegging, daarbij gedaan, dat dit na-
der zou worden bezien. Gevoelsmatig 
waren wij het allen met het amende-
ment van mevrouw Kappeyne van 
de Coppello eens. Alleen, bij een grond-
wetswijziging moeten dergelijke zaken 
grondig worden onderzocht. Dat was 
de enige reden waarom toen die zaak 
niet kon worden meegenomen. In be-
ginsel hadden wij allen dezelfde over-
tuiging. Er is al gewezen op de bloed-
proef. Dat bewijst hoe moeilijk een 
zaak als deze ligt. 

houden. Het feit dat er in de weten-
schappelijke vakbladen intensief over 
wordt gediscussieerd betekent ten 
minste dat de gedachte aan een derge-
lijk onderzoek bestaat. Mijn vraag aan 
de Regering is of zo'n onderzoek in 
strijd is met artikel 7 van dit Verdrag. 
Enerzijds beperkt de memorie van toe-
lichting de werkingssfeer door de in-
terpretatie dat het verbod van medi-
sche of wetenschappelijke proefne-
mingen gekoppeld is aan de aandui-
dingen 'foltering', 'onmenselijk' en 
'vernederend'. Anderzijds stelt de 

De heer Zeevalking (D'66) stelde (blz. 2210 m.k.-r.k.): 

a. goedkeuring van 
(1) Het op 19 december 1966 te New York tot stand gekomen internationa-
le verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Trb. 1969, 99,1970, 52, 
1975, 60); 
(2) Het bij het onder (1) genoemde verdrag behorende tezelfder tijd en 
plaatse tot stand gekomen facultatieve protocol (Trb. 1969,99,1970, 52, 
1975, 60); 
(3) Het terzelfder tijd en plaatse tot stand gekomen internationale verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969,100,1975, 61); 
b. voorzieningen betreffende de oplegging en tenuitvoerlegging van de 
doodstraf 

Ti jdens de behandel ing van de bovengenoemde ontwerpen van r i jkswet 
(13932, R 1037) in de Tweede Kamer op 21 september 1978 kwam onder 
meer het recht op onaantastbaarheid van het mensel i jk l ichaam aan de orde 
(zitt ing 1978-1979, blz. 89 e.v.): 

Mev rouw Kappeyne van de Coppel lo (VVD) merkte het volgende op (blz. 
100l .k . -m.k. ) : 
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tweede zin van artikel 7 de voorwaarde 
dat de toestemming in vrijheid gege-
ven moet zijn. Gaarna verneem ik de 
opvatting van de Regering hierover. 

Ik moge nog eens in herinnering 
roepen dat ik - tot mijn spijt tevergeefs 
- bij de behandeling van de klassieke 
grondrechten heb gepleit voor een be-
paling in de nieuwe grondwet met be-
trekking tot de onschendbaarheid van 
het menselijk lichaam, met dien ver-
stande dat inbreuken op die onschend-
baarheid bij wet zouden moeten wor-
den geregeld. Mijn amendement is 
verworpen omdat het juridisch-tech-
nisch niet uitvoerbaar zou zijn. 

De discussie over proefnemingen op 
delinquenten toont niettemin aan dat 
de problematiek intussen niet is ver-
dwenen. Mede in verband met artikel 
17 van het Verdrag - in de toelichting 

waarvan wordt opgemerkt: 'Is het bij 
verschillende artikelen van het Verdrag 
geen eenvoudige zaak de inhoud van 
het beschermde recht nauwkeurig te 
omschrijven, bij het onderhavige arti-
kel is dit des te moeilijker doordat de 
betekenis van het begrip privacy nog 
volop in ontwikkeling is en een steeds 
groter gebied lijkt te bestrijken' - wil ik 
vermelden dat een bewindsman uit 
het vorige kabinet, staatssecretaris 
Zeevalking, de toezegging heeft ge-
daan een diepgaande studie te enta-
meren of de integriteit van het mense-
lijk lichaam toch als beginsel in de 
grondwet overwogen moet worden. Ik 
ben blij dat de Regering die toezeg-
ging heeft overgenomen en gaat con-
cretiseren in een nota die volgend jaar 
aan de Kamer zal worden aangebo-
den. 

De heer Wolf f (CPN) zei (blz. 129 m.k.): 

Het zal, na onze interpellatie inzake 
bio-medisch onderzoek en na de ver-
antwoordingsvolle discussie, zowel 
van de kant van de Minister van Justi-
tie en van de Ministervan Onderwijs 
en Wetenschappen als van deze Ka-
mer, niemand verrassen als ook wi j de 
Regering vragen, welke conclusie zij 
trekt uit de zinsnede in artikel 7 van het 
verdrag waarin wordt verklaard: Nie-
mand mag vooral ook zonder zijn in 

vrijheid gegeven toestemming wor-
den onderworpen aan medische of 
wetenschappelijke proefnemingen. 

Mevrouw Kappeyne van de Coppel-
lo, die bij de grondwetswijziging de 
fundamentele kwestie van de on-
schendbaarheid van het menselijk 
lichaam aan de orde heeft gesteld, 
heeft reeds uitvoerig over deze kwestie 
gesproken. Zij heeft een aantal vragen 
geformuleerd waarbij wi j ons gaarne 
aansluiten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Wiegel , an twoordde als 
volgt (blz. 149 r.k.): 

In dit verband wijs ik erop, dat aan 
de nota over de onschendbaarheid 

van het menselijke lichaam, die is toe-
gezegd, in interdepartementaal over-
leg ook hard wordt gewerkt. 
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Bijlage C Overzicht van bepalingen in enkele Europese grondwetten1 en intemationa 
Ie documenten die verwantschap vertonen met het recht op onaantastbaar 
heid van het menselijk lichaam 

Grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland 

Artikel 2, tweede lid, eerste zin 

Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit2. 

Grondwet van Cyprus 

Artikel 7, eerste lid 
Every person has the right to life and corporal integrity. 
Artikel 8 
No person shall be subjected te torture or to inhuman or degrading punish-
ment or treatment. 

Artikel 10, eerste lid 
No person shall be held in slavery or servitude. 

Artikel 10, tweede lid 
No person shall be subjected to torture or to inhuman or degrading punish-

Grondwet van Griekenland 

Artikel 5, tweede lid 
All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their 
life, honour and freedom, irrespective of nationality, race or language and of 
religious or political beliefs 

Grondwet van Ierland 

Artikel 40, derde lid, sub 2° 
The State shall, in particular, by its laws protect as best it may form unjust at-
tack and, in the case of injustice done, vindicate the life, person, good name, 
and property rights of every citizen. 

Grondwet van Malta 

Artikel 34, eerste lid 
No person shall intentionally be deprived of his life save in execution of the 
sentence of a court in respect of a criminal offence underthe law of Malta of 
which he has been convicted. 

Artikel 36, eerste lid 
No person shall be required to perform forced labour. 

Artikel 37, eerste lid 
No person shall be subjected to inhuman or degrading punishment ortreat-
ment. 

Grondwet van Turkije 

Artikel 14, derde lid 
No individual shall be subjected to ill-treatment or torture. 

Artikel 14, vierde lid 
No punishment incompatible with human dignity shall be inflicted. 
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Zweden 

Artikel 3 van paragraaf 2 
Every citizen shall be protected against being subjected by any public autho-
rity to bodily search or other forced encroachment on his body, to any search 
of his home, or to any encroachment on his correspondence or on his 
postal or tele-communications, or to eavesdropping. 

Universele Verklaring van de rechten van de mens 

Artikel 3 
Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn per-
soon. 

Artikel 4 
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slaven-
handel in iedere vorm zijn verboden. 

Artikel 5 
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing. 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

Artikel 6, eerste lid 
leder heeft het recht op leven. Dit recht wordt door de wet beschermd. Nie-
mand mag naar willekeur van zijn leven worden beroofd. 

Artikel 7 
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmen-
selijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag nie-
mand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen 
aan medische of wetenschappelijke experimenten. 

Artikel 8 
1. Niemand mag in slavernij worden gehouden; slavernij en slavenhandel 
in iedere vorm zijn verboden. 
2. Niemand mag in horigheid worden gehouden. 
3. (a) Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid 
te verrichten. 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden 

Artikel 2 
1. Het recht van een ieder op het leven wordt beschermd door de wet. Nie-
mand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, tenzij bij wege van ten-
uitvoerlegging van een vonnis, dat is uitgesproken door een rechtbank, we-
gens een misdrijf, waarop de wet de doodstraf heeft gesteld. 

Artikel 3 
Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke 
of vernederende behandelingen of straffen. 

Artikel 4 
1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden. 
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te 
verrichten. 
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Bijlage D Overzicht van wettelijke voorschriften op het terrein van het recht op on-
aantastbaarheid van het menselijk lichaam, die, bij opneming in de grond-
wet van een afzonderlijke bepaling over de onaantastbaarheid van het men-
selijk lichaam zonder de mogelijkheid tot delegatie, naar de wet in formele 
zin dienen te worden overgebracht dan wel dienen te vervallen. 

I. Over te brengen naar wet in formele zin 

Algemeen Ambtenarenreglement- Art ikel 9 

1. Behoudens in door Onze Min is te rvan Binnenlandse Zaken te bepalen 
geval len van aanstel l ing voor de t i jd van niet langer dan drie maanden, 
word t een aanstel l ing slechts ver leend, nadat de belanghebbende op grond 
van de uitslag van een geneeskundige keuring geschikt is verklaard voor de 
aan het desbetreffende ambt verbonden werkzaamheden. 

Arbeidsovereenkomstenbesluit- Art ikel 8 

1. Behoudens in door Onze Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen 
geval len, geschiedt indienstneming slechts, nadat bij door l icht ing is geble-
ken, dat de belanghebbende geen gevaar oplevert voor besmett ing van tu -
berculose. 

Ingevolge artikel 1, lid 1, sub c, Besluit benoemingseisen politieambtena-
ren 795Skomt voor benoeming tot adspirant van gemeentepol i t ie of tot ad-
spirant der r i jkspolit ie ui tslui tend in aanmerking hi j , die 

c. vo ldoet aan door Onze Ministers van Just i t ie en van Binnenlandse Za-
ken gezamenli jk te stellen eisen, zowel bij de geneeskundige, psychologi -
sche en psychotechnische keuring als bij het antecedentenonderzoek. 

Rechtspositiebesluit burgemeesters- Art ikel 2, eerste lid 

Een kandidaat voor het ambt van burgemeester word t door Onze Minister 
niet voor benoeming voorgedragen dan nadat hij op grond van een van 
r i jkswege verr ichte geneeskundige keuring geschikt is verklaard voor de 
aan het ambt verbonden werkzaamheden. 

Reglement betreffende de Krijgstucht- Art ikel 25, derde en vierde lid 

3. Hij die behept is met enige onreine ziekte, is verpl icht zich onverwi j ld 
daarvoor onder behandel ing te stellen van de officier van gezondheid. 

4. De mi l i ta i r is verpl icht, in geval van ziekte of l ichameli jke gebreken, zich 
te onderwerpen aan de genees- of heelkundige behandel ing welke door 
de officier van gezondheid tot zijn herstel of geschiktmaking voor de mi l i ta i -
re dienst word t nodig geoordeeld, voor zover die behandel ing niet betreft het 
ondergaan van enige kunstbewerking. Zodanige kunstbewerking mag zon-
der voorafgaande toestemming van de lijder niet plaats hebben. 

Voorschrift inwendige dienst zeemacht - Punt 1560 

In het a lgemeen belang is iedere mil i tair der zeemacht, die zich aan het ge-
vaar heeft blootgesteld om met een geslachtsziekte te worden geïnfecteerd, 
verpl icht de vereiste gezondheidsmaatregelen op zich te doen toepassen zo-
dra hij daartoe in de gelegenheid is. Nalat igheid in deze is in str i jd met de 
kri jgstucht. 

In artikel 3 van het Voorschrift dienstverbintenissen landmacht(V.D.L. 1931) 
is bepaald dat slechts zij tot een verbintenis worden toegelaten die bij 
mil i tair geneeskundig onderzoek voor de dienst geschikt zijn bevonden. 
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Artikel 5,1 e lid, Besluit verbintenissen reservepersoneel beneden de rang 
van tweede luitenant mannelijke militairen landmacht/luchtmacht bepaalt 
dat tot het sluiten van een verbintenis kunnen worden toegelaten zij, die 

voldoen aan de gestelde eisen van lichamelijke en geestelijke ge-
schiktheid voor de militaire dienst. 

Reglement voor de militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht en der 
Koninklijke Luchtmacht- Artikel 75, eerste lid 

1. Een militair die ziekteverlof heeft, kan ter beantwoording van de vraag 
of diensthervatting al dan niet is uitgesloten, telkenmale wanneer zulks no-
dig wordt geoordeeld, aan een militair geneeskundig onderzoek worden on-
derworpen als bedoeld in het Besluit procedure militair geneeskundig on-
derzoek. 

Dienstplichtbesluit- Artikel 10 en 11 

Artikel 10 

1. Ongeschikt voor de dienst worden geacht: 
a. zij, die de eerste maal, dat zij voor de dienst worden gemeten, kleiner 

dan 1,60 m of langer dan 2 m zijn; 
b. zij, bij wie ziekten of gebreken bestaan, waardoor zij niet voldoen aan 

de vereisten, bij een door Ons vast te stellen keuringsreglement te bepalen. 
2. Zij, die de eerste maal, dat omtrent hun geschiktheid uitspraak moet 

worden gedaan, kleiner zijn dan 1,60 m of verkeren in het geval, bedoeld in 
het eerste lid onder b, worden geacht slechts tijdelijk ongeschikt te zijn, in-
dien onderscheidenlijk: 

a. de lengte meer dan 1,57 m bedraagt; 
b. de ziekte of het gebrek naar alle waarschijnlijkheid binnen een jaar zal 

hebben opgehouden te bestaan. 
3. In alle andere gevallen worden de in het eerste lid bedoelde personen 

geacht voorgoed ongeschikt te zijn. Degene, die bij het einde van de keuring 
der lichting, waarvoor hij is ingeschreven, als vrijwilliger tot de landmacht of 
de zeemacht behoort en niet voor de dienstplicht werd gekeurd, wordt ten 
aanzien van zijn lengte voor de dienst als dienstplichtige geacht voor altijd 
geschikt te zijn. 

Artikel 11 

1. Het onderzoek omtrent de geschiktheid van personen, die nog niet zijn 
ingelijfd, omvat een onderzoek naar de lichaamslengte en naar het al of niet 
bestaan van ziekten of gebreken. 

2. Het onderzoek tot het verkrijgen van gegevens voor hun nadere be-
stemming wordt gehouden naar regelen, door de minister vast te stellen. 

3. Zij, die op grond van hun lichaamslengte voorgoed ongeschikt moeten 
worden verklaard, ondergaan geen verder onderzoek. 

4. Het onderzoek blijft geheel of ten dele achterwege, voor zover blijkt, dat 
de lichaamstoestand van de te keuren persoon het onderzoek niet gedoogt 
of overbodig maakt. 

Besluit van 1 oktober 1929 ter uitvoering van de Besmettelijke Ziektenwet-
Artikel9 

1. Het onderzoek, bedoeld in artikel 5, 1e lid, van de wet, vindt plaats al of 
niet gedurende afzondering. 

2. De burgemeester bepaalt in zijne beschikking op advies van den in-
specteur, hoever het onderzoek zich uitstrekt, waar, wanneer en door wien 
het moet worden verricht. 
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Algemeen Rijksambtenarenreglement- Art ikel 77, derde lid 

3. Hij is verpl icht zich aldaar te onderwerpen aan een, door het bevoegd 
gezag gelast, onderzoek aan zijn l ichaam of aan zijne kleeding of van zijne al-
daar aanwezige goederen. Degene, op wiens last het onderzoek plaats heeft, 
neemt de nodige maatregelen, ten einde daarbi j niet redeli jke en niet be-
hoorl i jke bejegening te voorkomen. (Dezelfde bepal ing is vervat in artikel 49, 
derde l id , Arbeidsovereenkomstenbeslu i t ) . 

Beschikking van de M in is te rvan Oor log en Marine van 14 december 1954 
(Stcrt. 1954 nr. 243) 

De Minister van Oor log, 

Besluit : 
aan de mil i ta iren van de Koninkl i jke landmacht en de Koninkli jke lucht-

macht de verpl icht ing op te leggen zich te onderwerpen aan inent ing en her-
inent ing tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, d iphter ie en tetanus. 

Beschikking van de Staatssecreta ris van DefGnsie van 17 ÏT\G\ 1977 (Stcrt. 
1977, nr. 107) 

Art ikel 1 

Aan de in werkel i jke dienst zijnde mil i ta iren die ingedeeld zijn bij dan wel 
behoren tot 

- het Korps mariniers, 
- eenheden, bestemd om ingezet te worden voor vredesoperat ies uit-

gaande van de Verenigde Naties, 
- eenheden, die door de daartoe bevoegde autor i tei ten worden aangewe-

zen voor hulpver lening terzake van rampen die in het bui tenland hebben 
p laatsgevonden, 

- de bemanning van schepen van de Koninkl i jke mar ine of van mil i taire 
luchtvaartuigen van wie aangenomen kan worden dat zij zich in verband met 
de ui toefening van hun mil i taire dienst zullen begeven binnen het terr i toir 
van staten die voor toelat ing tot hun terr i toir een geldig pokkencertif icaat ei-
sen, 
wo rd t de verpl icht ing opgelegd zich aan vaccinatie voor de eerste maal te-
gen pokken te onderwerpen. 

Art ikel 2 

Aan de in werkeli jke dienst zijnde mil i ta iren als bedoeld in artikel 1 word t 
de verpl icht ing opgelegd zich aan revaccinatie tegen pokken te onderwer-
pen. 

Beschikking van de Minister van Oorlog en van Marine van 13 april 1956 
(Stcrt. 1956, nr. 74) 

De Minister van Oorlog en Marine, 

Besluit: 
aan de mil i ta iren van de Zeemacht de verpl icht ing op te leggen zich te 

onderwerpen aan inent ing en her inent ing tegen vlektyfus en aan de mi l i ta i -
ren van de Koninkli jke landmacht en de Koninkl i jke luchtmacht de verpl ich-
t ing op te leggen zich te onderwerpen aan inent ing en her inent ing tegen ge-
Ie koorts en vlektyfus. 

Beschikking wan de M in is te rvan Oorlog van 9 mei 1956 (Stcrt. 1956, nr. 92) 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979,15463, nrs. 1-2 25 



De Ministervan Oorlog, 

Besluit: 
aan militairen der Koninklijke landmacht en der Koninklijke lucht-

macht, die behoren tot of hun opleiding krijgen bij: 
a 
b 
de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en herinen-
ting tegen tuberculose. 

Beschikking van de Ministervan Defensie van 11 februari 1963- Landmacht-
order nr. 63009. 

Immunisatie beroepsmilitairen 

1. ledere militair, behorende tot het beroepspersoneel der Koninklijke 
landmacht moet, voor zover hem geen vrijstelling van de volgende immuni-
satiemaatregelen is verleend, worden onderworpen: 

a. aan revaccinatie tegen pokken in de maand februari 1963; 
b. aan herinenting tegen tyfus, paratyfus A + B en cholera in de tweede 

helft van de maand maart 1963; 
c. aan herinenting tegen tetanus in de maand april 1963; 
2. Deze immunisaties zullen steeds na drie jaren worden herhaald in de 

hiervoor genoemde maanden van het betreffende jaar. 
3. De inspecteur van de militair geneeskundige dienst is belast met de uit-

voering van deze beschikking en is bevoegd van vorenstaand schema af te 
wijken. 

4. Deze beschikking is mede van toepassing op de militairen, behorende 
tot het reservepersoneel der Koninklijke landmacht die drie jaren of langer 
doorlopend in werkelijke dienst zijn, dan wel bestemd zijn om drie jaren of 
langer doorlopend in werkelijke dienst te blijven. 

5. De korpscommandanten zien er op toe c.q. doen er op toezien, dat de 
desbetreffende onder hun bevelen staande militairen in de onder de punten 
1 en 2 aangegeven tijdvakken aan de voorgeschreven immunisatieregelen 
worden onderworpen. Ten aanzien van de militairen, die in de onmogelijk-
heid verkeren deze tijdig te ondergaan, treffen de korpscommandanten in 
overleg met de commandant van het geneeskundig detachement maatrege-
len, dat deze militairen alsnog zo spoedig mogelijk worden geïmmuniseerd. 

6. De ministeriële beschikking van 9 februari 1957, directie militair perso-
neel, afdeling pensioenen, bezoldigingen en geneeskundige voorzieningen, 
nr. P 111.472 B, opgenomen in LaO 57023 codenummer 55.5/28, komt hier-
mede te vervallen. 

Besluit gewetensbezwaren militaire dienst- artikel 24, eerste lid 

In geval van de erkende gewetensbezwaarde de geschikheid tot het vervul-
len van de vervangende dienst moet worden vastgesteld, geschiedt zulks 
overeenkomstig de regelen welke voor dienstplichtigen gelden. 

Beschikking wan de Ministervan Sociale Zaken van 6 januari 1975 (Stcrt. 
1975, nr. 21). 

Artikel 27 

1. De tewerkgestelden die verhinderd zijn op het vastgestelde tijdstip de 
tewerkstelling aan te vangen of voort te zetten dan wel terug te keren van 
verlof of bewegingsvrijheid als gevolg van eigen ziekte of een hun overko-
mend ongeval, zijn verplicht: 

1.1. zich onverwijld onder geneeskundige behandeling te stellen van een 
huisarts, ter plaatse van het achterblijven, verbonden aan een ziekenfonds; 
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1.1.1. de tewerkgestelde is gehouden de behandelende arts er op te w i j -
zen dat eventuele special ist ische behandel ing dient plaats te v inden in de 
gemeente alwaar de tewerkstel l ing word t vervu ld . Slechts indien de behan-
delende arts van oordeel is dat directe specialistische hu lp ter plaatse van het 
achterbl i jven geboden is, dan we l de patiënt niet in staat is o m te reizen naar 
de gemeente alwaar de tewerkstel l ing word t vervu ld, zal deze behandel ing 
ter plaatse van het achterbl i jven kunnen plaatsvinden. 

1.2. ten einde de wet t ighe id van de afwezigheid vas t te ste l len: 
1.2.1. een door of vanwege de Minister aangewezen lekencontroleur op 

ieder t i jdst ip in de gelegenheid te stellen de aanwezigheid van de zieke op 
het aangegeven adres vast te stel len; 

1.2.2. zich op ieder t i jdst ip te onderwerpen aan elk geneeskundig onder-
zoek dat word t ingesteld door een door of vanwege de Minister aangewezen 
arts; 

1.3. maatregelen te treffen dat de lekencontroleur of de contro lerend arts, 
op ieder t i jdst ip toegang heeft tot de plaats waar zij verbl i jven. 

1.4. aan de lekencontroleur of de contro lerend arts desgevraagd alle in-
l icht ingen te verstrekken welke nodig zijn tot het vaststellen van de wet t ig -
heid van de afwezigheid; 

1.5. te vo ldoen aan een oproep ing o m voor de contro lerend arts te ver-
schijnen en, indien daaraan geen gevolg kan worden gegeven, zulks onm id -
dell i jk mede te (doen) de len; 

1.6. zich te onderwerpen aan alle voorschr i f ten die door de contro lerend 
geneesheer worden gegeven in het belang van een spoedige beëindig ing 
van de omstand igheden welke de afwezigheid hebben veroorzaakt. 

2. De tewerkgestelden wier aanwezigheid als gevolg van levensgevaarl i j -
ke toestand door ziekte of ongeval van de hierna te noemen personen ter 
plaatse noodzakeli jk is, zijn eerst gerecht igd niet op het voor hen vastgestel-
de t i jdst ip terug te keren bij de tak van dienst waarb i j zij zijn tewerkgeste ld , 
indien een vo ldoende mate van zekerheid bestaat dat aan de onder 3 gestel-
de voorwaarden is of zal worden vo ldaan ; bedoelde personen z i jn : 

2.1. echtgenote; 
2.2. ouders, pleeg-, stief- of schoonouders ; 
2.3. k inderen, pleeg-, of st iefk inderen, c.q. de echtgenoot of echtgenote 

van die k inderen; 
2.4. broers, zusters, pleeg- of st iefbroers of -zusters, c.q. de echtgenote 

van die broers of de echtgenoot van die zusters. 
3. De onder 2 bedoelde voorwaarden zijn dat: 
3.1. de patiënt(e) onder geneeskundige behandel ing is geste ld; 
3.2. de patiënt(e) zich, ten einde, de wet t ighe id van de afwezigheid vast te 

stel len, aan elk geneeskundig onderzoek onderwerp t dat wo rd t ingesteld 
door een door of vanwege het minister ie aangewezen arts; 

3.3. een door of vanwege de Minister aangewezen lekencontroleur of de 
contro lerend arts desgevraagd alle in l icht ingen worden verstrekt welke no-
dig zijn tot het vaststel len van de wet t ighe id van de afwezigheid van de te-
werkgestelde; 

3.5. de patiënt(e) zich onderwerp t aan alle voorschr i f ten die door de con-
tro lerend arts worden gegeven in het belang van een spoedige beëindig ing 
van de omstand igheden, welke de afwezigheid van de tewerkgestelde heb-
ben veroorzaakt. 

4 

Art ikel 34 

1. Overeenkomst ig de voor mi l i ta i ren geldende r icht l i jnen worden alle te-
werkgestelden op gezette t i jden middels een schermbeeldfoto aan een rönt-
genologisch borstonderzoek onderworpen door de zorg van : 

1.1. het Minister ie; op de dag van het persoonl i jk onderhoud ten departe-
mente in verband met de komende verpl icht ing tot tewerkste l l ing; 

1.2. het hoofd van dienst; 
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1.2.1. jaarlijks in de maand juli, tenzij het onder 1.1 bedoelde onderzoek 
heeft plaatsgevonden binnen drie maanden vóór de voor het jaarlijkse on-
derzoek vastgestelde datum; 

1.2.2. bij vertrek, indien de tewerkstelling gedurende een periode van ten 
minste zes maanden wordt onderbroken, tenzij het onder 1.1 en 1.2.1 be-
doelde onderzoek heeft plaatsgevonden binnen drie maanden vóór de voor 
het vertrek vastgestelde datum; 

1.2.3. bij terugkeer na de onder 1.2.2 bedoelde onderbreking; 
1.2.4. binnen zes dagen vóór de datum van het verlof als bedoeld in de ar-

tikelen41,42en43; 
1.2.5. in de gevallen waarin de Minister dit nodig oordeelt. 
2 
Besluit vormingswerk voor jeugdigen - artikel 21, tweede lid 

Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven om-
trent geneeskundig onderzoek bij benoeming, 

Verlofbesluit lager onderwijs - artikel 12 

1. Het bevoegd gezag of in bijzondere omstandigheden Onze minister kan 
de onderwijzer doen onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek ter be-
oordeling van de vraag: 

a. of er sprake is van verhindering tot dienstverrichting; 
b. of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 9 of in artikel 

10, eerste lid onder e; 
c. of verdere maatregelen in het belang van het herstel nodig zijn; 
d. wanneer en in welke mate de dienst kan worden hervat; 
e. of er termen bestaan een geneeskundige verklaring van geen bezwaar 

af te geven als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder d. 
2 

Artikel 13, eerste lid 

Het bevoegd gezag of in bijzondere omstandigheden Onze minister kan 
eveneens aan een geneeskundig onderzoek doen onderwerpen de onderwij-
zer die niet reeds ziekteverlof geniet, indien daartoe naar het oordeel van het 
bevoegd gezag respectievelijk Onze minister gegronde, zowel aan de onder-
wijzer als aan de geneeskundige schriftelijk mede te delen, redenen be-
staan. 

Verlofbesluit kleuteronderwijs - artikel 12 

Het bevoegd gezag of in bijzondere omstandigheden Onze minister kan de 
leidster doen onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek ter beoorde-
ling van de vraag: 

a. of er sprake is van verhindering tot dienstverrichting; 
b. of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 9 of in artikel 

10, eerste lid onder e; 
c. of verdere maatregelen in het belang van het herstel nodig zijn; 
d. wanneer en in welke mate de dienst kan worden hervat; 
e. of er termen bestaan een geneeskundige verklaring van geen bezwaar 

af te geven als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder d. 
2 

Artikel 13, eerste lid 

Het bevoegd gezag of in bijzondere omstandigheden Onze minister kan 
eveneens aan een geneeskundig onderzoek doen onderwerpen de leidster 
die niet reeds ziekteverlof geniet, indien daartoe naar het oordeel van het be-
voegd gezag respectievelijk Onze minister gegronde, zowel aan de leidster 
als aan de geneeskundige schriftelijk mede te delen, redenen bestaan. 
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Rechtspositiebesluit W.V.O. - artikel I - B1 

1. Voor benoeming bij het voortgezet onderwijs komt slechts in aanmer-
king hij, van wie uit een geneeskundige keuring of herkeuring, ingesteld 
door een vanwege het bevoegd gezag aangewezen geneeskundige, niet zijn-
de de behandelend geneeskundige van de belanghebbende, is gebleken, dat 
hij geen ziekten of gebreken heeft, die hem voor de vervulling van de betrek-
king ongeschikt maken. 

2 

Rechtspositiebesluit W.L.W. - artikel B1 

1. Onverminderd artikel B6 komt voor benoeming bij het orgaan slechts 
in aanmerking hij, van wie uit een geneeskundige keuring of herkeuring, in-
gesteld dooreen vanwege het bestuur aangewezen geneeskundige, niet 
zijnde de behandelend geneeskundige van de belanghebbende, is gebleken 
dat hij geen ziekten of gebreken heeft, die hem voor de vervulling van de be-
trekking ongeschikt maken. 

2 

Artikel E14 

1. Het bestuur of in bijzondere omstandigheden Onze minister kan de be-
langhebbende doen onderworpen aan een geneeskundig onderzoek ter be-
oordeling van de vraag: 

a. of er sprake is van verhindering tot dienstverrichting; 
b. of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel E11 of in arti-

kel E12, eerste lid onder e; 
c. of verdere maatregelen in het belang van het herstel nodig zijn; 
d. wanneer en in welke mate de dienst kan worden hervat; 
e. of er termen bestaan een geneeskundige verklaring van geen bezwaar 

af te geven als bedoeld in artikel E12, eerste lid onder d; 
2 

Artikel E15 

1. Het bestuur of in bijzondere omstandigheden Onze minister kan even-
eens aan een geneeskundig onderzoek doen onderwerpen de belangheb-
bende die niet reeds ziekteverlof geniet, indien daartoe naar het oordeel van 
het bestuur gegronde, zowel aan de belanghebbende als aan de geneeskun-
dige schriftelijk mede te delen, redenen bestaan. 

2. Het bestuur kan aan een periodiek geneeskundig onderzoek onderwer-
pen de belanghebbende die in verband met de uitoefening van zijn werk-
zaamheden aan bijzonder gevaar voor zijn gezondheid blootstaat, dan wel 
aan bijzondere gezondheidseisen moet voldoen; 

3 

Besluit Sociale Werkvoorziening 1969- Artikel 11 

1. Onverminderd hetgeen omtrent de taak van de bedrijfsarts is gesteld in 
artikel 8, eerste en tweede lid, van het Besluit organisatie werkvoorziening, 
zijn op deze taak de volgende leden van dit artikel van toepassing. 

2. Voor de indienstneming van een persoon verschaft het gemeentebe-
stuur de bedrijfsarts de reeds verkregen en mogelijk voor zijn taakvervulling 
van belang zijnde gegevens als bedoeld in artikel 2 van het Besluit dienstbe-
trekking sociale werkvoorziening. 

3. De bedrijfsarts wint nadere informaties in omtrent de lichamelijke en 
geestelijke gesteldheid van de betrokken persoon, welke hij naast de in het 
vorige lid bedoelde gegevens nog nodig acht. 

4. Tenzij de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens en informaties 
dit naar zijn oordeel overbodig maken onderzoekt de bedrijfsarts de betrok-
ken persoon alvorens advies uit te brengen omtrent de indienstneming. 

5 
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II. Bij opneming van een rechtop onaantastbaarheid van het menselijk li-
chaam in de Grondwet zonder delegatiemogelijkheid zullen de volgende for-
meel-wettelijke bepalingen, die delegatie toestaan, dienen te worden gewij-
zigd. 

Dienstplichtwet- artikel 5 

De bepalingen, nodig ter uitvoering van deze wet, worden door Ons vast-
gesteld. 

Wet op het wetenschappelijk onderwijs- Artikel 77, vijfde lid 

In het bestuursreglement kan worden bepaald, dat, behoudens afwijking 
in bijzondere gevallen niet tot de inschrijving wordt overgegaan, voordat 
een schriftelijke verklaring van een door Onze met de aangelegenheden be-
treffende de volksgezondheid belaste minister erkend consultatiebureau is 
overgelegd, waaruit blijkt dat de betrokkene ten hoogste drie maanden vóór 
de inschrijving geneeskundig is onderzocht door middel van een röntgen-
onderzoek der ademhalingsorganen. 

Wet immunisatie militairen — artikel 3 

1. Onze Minister is bevoegd militairen de verplichting op te leggen zich, 
ter voorkoming van optreden of verspreiding van ziekten in de strijdkrach-
ten, aan revaccinatie tegen pokken en aan iedere door hem nodig geoordeel-
de inenting en herinenting tegen andere ziekten, te onderwerpen. 

Wet gewetensbezwaren militaire dienst- artikel 57, eerste lid 

De voor de uitvoering van deze wet nodige regelen worden bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur vastgesteld, tenzij de wet anders be-
paalt. 

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering - artikel 23 

De bedrijfsvereniging en de Gemeenschappelijke Medische Dienst zijn be-
voegd, zo dikwijls zij zulks nodig oordelen, degene, die de wachttijd van 52 
weken, bedoeld in artikel 19, doormaakt, degene, die aanspraak maakt op of 
in het genot is van arbeidsongeschiktheidsuitkering, alsmede degene, ten 
aanzien van wie voorzieningen als bedoeld in artikel 57 van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet worden getroffen of overwogen, op te roepen of te 
doen oproepen en hem ter plaatse door of vanwege de bedrijfsvereniging, 
onderscheidenlijk de Dienst, te bepalen, te ondervragen of te doen ondervra-
gen. De Gemeenschappelijke Medische Dienst is voorts bevoegd de vorenbe-
doelde personen ter plaatse door of vanwege die Dienst te bepalen door een 
of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen onderzoeken. De daartoe 
door de Dienst aangewezen deskundige is bevoegd, ook zonder opdracht van 
de Dienst, de vorenbedoelde personen op te roepn, te ondervragen, te onder-
zoeken en te doen onderzoeken door een of meer door hem daartoe aange-
wezen deskundigen. 

Artikel 24 

De bedrijfsvereniging en, met algemene of bijzondere machtiging van de 
bedrijfsvereniging, de Gemeenschappelijke Medische Dienst en de door de 
Dienst daartoe aangewezen deskundige zijn bevoegd - overeenkomstig 
door Onze Minister, in overleg met de algemene beroepsorganisatie van de 
artsen, te stellen regelen - de in het vorige artikel bedoelde personen voor-
schriften te geven in het belang van een behandeling of genezing of tot be-
houd, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, dan wel tot in-
schrijving bij het orgaan der openbare arbeidsbemiddeling. 
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Artikel 99 

Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet nodig is, wordt door Onze Minis-
ter geregeld. 

Wet Sociale Werkvoorziening - Artikel 17 

Een persoon, als bedoeld in artikel 7, komt slechts voor indienstneming in 
aanmerking, indien 

a. hij bij het arbeidsbureau als werkzoekende staat ingeschreven, tenzij 
het gemeentebestuur hem in overleg met dat bureau hiervan heeft vrijge-
steld; 

b. het arbeidsbureau niet aan het gemeentebestuur heeft doen weten, dat 
die persoon op korte termijn in passende arbeid onder normale omstandig-
heden kan worden geplaatst of kan gaan deelnemen aan een passende 
scholing; 

c. hij bereid is zo nodig mede te werken aan een onderzoek naar zijn ar-
beidsongeschiktheid. 

Artikel 21 

De werknemer is verplicht 
a. de hem opgedragen werkzaamheden onder leiding van de daartoe aan-

gewezen personen naar beste vermogen te verrichten; 
b. gedurende zijn werktijd mede te werken aan het behouden, herstellen 

of bevorderen van zijn arbeidsgeschiktheid; 
c. zo nodig mede te werken aan een onderzoek naar zijn arbeidsgeschikt-

heid; 
d. mede te werken aan het verkrijgen van passende arbeid onder normale 

omstandigheden. 

Artikel 30 

1. Ten aanzien van de werknemers worden bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur regelen of nadere regelen gesteld betreffende: 

a. het loon en andere financiële aanspraken; 
b. de werktijden; 
c. de aanspraken op vakantie en verzuim wegens bijzondere omstandig-

heden; 
d. het opleggen van disciplinaire maatregelen. 
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen of na-

dere regelen worden gesteld betreffende: 
a. het in dienst nemen van werknemers, het indelen in categorieën, het 

plaatsen in een werkverband en bij een werkobject, alsmede het daarvoor 
benodigde onderzoek; 

b. het beëindigen van de dienstbetrekking ingevolge artikel 28; 
c. het bepaalde in de artikelen 24, 25 en 26; 
d. premiespaarregelen ten behoeve van de werknemers; 
e. andere rechten en verplichtingen van de werknemers. 
3. De regelen, bedoeld in de voorgaande leden, dienen zo veel mogelijk 

afgestemd te zijn op hetgeen met betrekking tot arbeid onder normale om-
standigheden rechtens geldt of gebruikelijk is, voorzover de lichamelijke of 
geestelijke gesteldheid van de werknemers geen afwijking daarvan recht-
vaardigt. 

4. Bij de in het eerste en tweede lid bedoelde regelen wordt tevens be-
paald, in welke bijzondere gevallen Onze Minister dan wel de rijksconsulent 
afwijking hiervan kan toestaan. 
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Kernenergiewet- Artikel 32 

1. Onverminderd het in artikel 29 bepaalde kunnen bij algemene maatre-
gel van bestuur met het oog op de bescherming van mensen, dieren, en 
planten en goederen regelen worden gesteld betreffende radioactieve stof-
fen. 

2. Hiertoe kunnen behoren: 
a. regelen, welke voorwaarden inhouden, waaraan degene, die bij de 

maatregel aangewezen radioactieve stoffen bereidt, vervoert, voorhanden 
heeft of toepast, dan wel zich daarvan ontdoet, moet voldoen; 

b 

In artikel 37 is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur regelen 
kunnen worden gesteld betreffende het meten van doses ioniserende stra-
len en het bepalen van radioactieve besmetting, zomede betreffende de 
registratie daarvan. Tot zulke regelen kunnen onder meer behoren (lid 2 sub 
d) regelen, die de verplichting inhouden tot het zich onderwerpen aan een 
geneeskundig onderzoek in verband met stralingsgevaar. 

Lager-onderwijswet- Artikel 36bis, eerste lid 

Bij elke benoeming van een onderwijzer moet, alvorens hij tot de school 
mag worden toegelaten, aan burgemeester en wethouders uit een genees-
kundige verklaring gebleken zijn, dat hij geen ziekten of gebreken heeft, die 
hem voor het ambt van onderwijzer ongeschikt maken. Bij algemene maat-
regel van bestuur worden voorschriften gegeven omtrent deze geneeskun-
dige verklaring en voor het afgeven daarvan in te stellen onderzoek. Deze al-
gemene maatregel van bestuur geeft tevens voorschriften omtrent herkeu-
ring indien de onderwijzer blijkens het geneeskundig onderzoek niet ge-
schikt is bevonden. 

Kleuteronderwijswet- Artikel 37, eerste lid 

Bij elke benoeming van een leidster moet, alvorens zij tot de school mag 
worden toegelaten, aan burgemeester en wethouders uit een geneeskundi-
ge verklaring gebleken zijn, dat zij geen ziekten of gebreken heeft, die haar 
voor het ambt van leidster ongeschikt maken. Bij algemene maatregel van 
bestuur worden voorschriften gegeven omtrent deze geneeskundige verkla-
ring en voor het afgeven daarvan in te stellen onderzoek. Deze algemene 
maatregel van bestuur geeft tevens voorschriften omtrent herkeuring indien 
de leidster blijkens het geneeskundig onderzoek niet geschikt is bevonden. 

Wet op het voortgezet onderwijs - Artikel 39, tweede lid 

Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven om-
trent geneeskundig onderzoek bij benoeming, 

Wet bescherming leerlingen tegen besmettingsgevaar - Artikel 3 

1. leder, die aan een inrichting van onderwijs is verbonden, moet, om tot 
die inrichting te worden toegelaten, in het bezit zijn van een geldige verkla-
ring, dat hij niet lijdt aan tuberculose van de ademhalingsorganen. 

2 
6. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur regelen vast omtrent de 

wijze van afgifte van de in het eerste lid genoemde verklaring, het genees-
kundig onderzoek nodig voor die afgifte en de medewerking, die de ge-
meentebesturen, de besturen van de inrichtingen van onderwijs, die niet 
van het Rijk uitgaan, de hoofden van de inrichtingen van onderwijs, alsmede 
de in het eerste en het tweede lid bedoelde personen moeten verlenen om 
de juiste naleving van deze wet te bevorderen. 
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Wet op het leerlingwezen - Artikel 23, derde lid 

Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven om-
trent geneeskundig onderzoek bij benoeming, 
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Bijlage E Overzicht van voorschriften op het terrein van het recht op onaantastbaar 
heid van het menselijk lichaam, welke op grond van het in artikel 1.10, eer-
ste lid, van wetsontwerp nr. 13 872 geregelde recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer een formeel-wettelijke basis dienen te krijgen dan 
wel dienen te vervallen 

Art ikel 9 
Art ikel 8 
Art ikel 1, eerste l id, sub c 

Art ikel 2, eerste l id 
Art ikel 25, derde en vierde lid 
Punt 1 560 
Art ikel 3 

Art ikel 5, eerste lid 

Art ikel 75 

Art ikel 77 
Art ikel 49 

Algemeen Rijksambtenarenreglement 
Arbeidsovereenkomsten besluit 
Besluit benoemingseisen politieambtenaren 
1958 
Rechtspositiebesluit burgemeesters 
Reglement betreffende de Krijgstucht 
Voorschrift inwendige dienst zeemacht 
Voorschrift dienstverbintenissen landmacht 
(V.D.U. 1931) 
Besluit verbintenissen reservepersoneel 
beneden de rang van tweede luitenant manne-
lijke militairen landmacht/luchtmacht 
Reglement voor de militaire ambtenaren der 
Koninkl i jke Landmacht en der Koninkl i jke 
Luchtmacht 
Algemeen Rijksambtenarenreglement 
Arbeidsovereenkomstenbesluit 
Autonoom gegeven voorschriften van lagere 
lichamen 

(Zie voor de tekst van bovenstaande bepalingen bijlage D) 
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