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Bij kabinetsmissive van 10 januari 
1984, nr. 53, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Justitie, mede namens de Minister 
van Binnenlandse Zaken, bij de Raad 
van State ter overweging aanhangig 
gemaakt een ontwerp-Algemene wet 
op het binnentreden, met memorie 
van toelichting. 

1. Blijkens de memorie van toelich-
ting strekt de voorgestelde regeling 
tot een systematisering en, waar 
mogelijk, eenmaking van de wettelijke 
bepalingen inzake het binnentreden in 
woningen. De Raad van State acht 
deze met het wetsontwerp beoogde 
doeleinden van groot belang, niet 
alleen omdat daarmede een bijdrage 
wordt geleverd tot vereenvoudiging 
en harmonisatie van wetgeving, maar 
ook omdat daardoor aan het huisrecht 
de betekenis wordt toegekend, die het 
als fundamenteel vrijheidsrecht 
toekomt. 

De Raad heeft er kennis van 
genomen, dat het wetsontwerp zal 
worden gevolgd door een ontwerp 
van Wet tot wijziging van binnentre-
dingsbepalingen in afzonderlijke 
wetten. In paragraaf 2 van de memorie 
van toelichting is de afbakening van 
het onderhavige en het komende 
wetsontwerp geschetst. De aanwijzing 
van de gevallen waarin binnentreden 
is toegelaten zal in de afzonderlijke 

wetten worden geregeld. Dit geldt ook 
voor de aanwijzing van de tot binnen-
treden bevoegde personen. Alle 
andere voorschriften inzake het 
binnentreden kunnen echter, aldus de 
toelichting, in beginsel vervallen op 
het ogenblik waarop de Algemene 
wet in werking treedt, tenzij handha-
ving daarvan ter aanvulling op of in 
afwijking van de Algemene wet met 
het oog op de bijzondere aard van de 
desbetreffende wet noodzakelijk is. 

Blijkens de toelichting op artikel 13 
van het onderhavige ontwerp zal de 
inwerkingtreding van de Algemene 
wet moeten wachten tot het ogenblik 
waarop ook de Wet tot wijziging van 
de binnentredingsbepalingen in 
werking kan treden. De Raad acht dit 
geen gelukkige gang van zaken. Voor 
de totstandkoming van de Wet tot 
wijziging van binnentredingsbepalin-
gen zullen tamelijk omvangrijke 
werkzaamheden moeten worden 
verricht, zodat de gereedkoming van 
het ontwerp, zo veronderstelt de 
Raad, nog wel geruime tijd in beslag 
zal nemen. De grote onzekerheid, 
welke bestaat over de vraag of reeds 
nu aan de in artikel 12, tweede lid, van 
de Grondwet gestelde vormvereisten 
voor het binnentreden van woningen 
tegen de wil van de bewoner moet 
worden voldaan ook al geschiedt dat 
binnentreden overeenkomstig de in 
afzonderlijke wetten bestaande 

voorschriften, zal nog geruime tijd 
voortduren. De Raad acht dat een 
belangrijk bezwaar. 

De Raad acht het daarom niet 
geboden dat de Algemene wet aan de 
Wet tot wijziging van binnentredings-
bepalingen gekoppeld wordt. 

2. Artikel 1 van het ontwerp, dat de 
legitimatie en mededeling van het 
doel van het binnentreden betreft, 
geeft een uitwerking van het gestelde 
in artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet. Uit de geschiedenis van de 
totstandkoming van genoemd 
grondwetsartikel blijkt evenwel, dat 
dit rechtstreekse werking heeft in die 
zin, dat het artikel voor onmiddellijke 
toepassing vatbaar is. In het tweede 
lid van artikel 1 van het ontwerp 
wordt een uitzondering op de in 
artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 
gestelde vormvereisten voor een 
binnentreden - wanneer zulks 
geschiedt tegen de wil van de bewo-
ner - gemaakt. Voorts staan Uw 
ministers nog andere in afzonderlijke 
wetten op te nemen uitzonderingen 
voor ogen, zoals blijkt uit de volgende 
passage in paragraaf 4 van de 
memorie van toelichting: «Het is 
echter, mede in het licht van hetgeen 
bij de totstandkoming van de nieuwe 
Grondwet ten aanzien van het geval 
van afwezigheid van de bewoner is 
overwogen, niet aannemelijk dat de 
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grondwetgever met het stellen van 
vormvoorschriften voor het binnentre-
den tegen de wil van de bewoner, aan 
deze een zo vergaande bescherming 
heeft willen bieden dat de opsporing 
van misdrijven die een ernstig gevaar 
opleveren voor het leven of de 
gezondheid van personen, belet zou 
worden». 

De Raad merkt op dat beperking 
van in de Grondwet gestelde voor-
schriften - kort gezegd - alleen 
mogelijk is op grond van in de 
Grondwet zelf opgenomen clausules 
dan wel op grond van het proces van 
rechtsvinding in niet voorziene 
gevallen. 

Een beperkingsclausule is ten 
aanzien van het in artikel 12, tweede 
lid, van de Grondwet gestelde niet in 
de Grondwet opgenomen. De wetsge-
schiedenis geeft evenmin een aankno-
pingspunt voor de veronderstelling 
dat bij de totstandkoming van artikel 
12, tweede lid, van de Grondwet aan 
de noodzaak van een mogelijke 
uitzondering op de in dit artikel 
gestelde vormvoorschriften voor het 
binnentreden is gedacht. Aangezien 
evenwel in de praktijk is gebleken, dat 
de opsporing of beëindiging van juist 
de meest ernstige misdrijven bij 
strikte naleving van de plicht tot 
voorafgaande legitimatie en medede-
ling van het doel van het binnentreden 
feitelijk onmogelijk kunnen zijn, is in 
de literatuur dan ook reeds herziening 
van artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet bepleit in die zin dat een bij 
wette stellen uitzondering op genoenv 
de voorschriften wordt mogelijk 
gemaakt. Hoewel - als gezegd -
artikel 12 van de Grondwet geen 
aanknopingspunt geeft voor een 
uitzondering op het aldaar gestelde 
en zelfs niet voor een oordeel over de 
vraag of aan de wetgever ruimte is 
gelaten de modaliteiten voor het 
voldoen aan de in het tweede lid 
opgenomen vormvereisten nader af te 
bakenen, gaan Uw ministers er 
kennelijk van uit dat die ruimte 
bestaat. Zo merken zij in paragraaf 4 
van de memorie van toelichting ten 
aanzien van het tweede lid van artikel 
1 van het ontwerp van de Algemene 
wet op dat zij het «uit een oogpunt 
van rechtszekerheid» gewenst achten 
«dat in de wet een rechtvaardigings-
grond wordt opgenomen» (bladzijde 
12). Hoe beperkt de werking daarvan 
ook moge zijn, er kan, naar het 
oordeel van de Raad, niet aan worden 
voorbijgegaan dat met het opnemen 
van een dergelijke «rechtvaardigings-
grond» in de wet een clausulering ten 
aanzien van het bepaalde in artikel 12, 

tweede lid, van de Grondwet is 
aangebracht. Aan Uw ministers staat 
overigens, blijkens de vermelde 
passage verderop in paragraaf 4, een 
verdergaande clausulering in een 
aantal afzonderlijke wetten voor ogen. 

De Raad is van oordeel dat in de 
memorie van toelichting uitdrukkelijk 
dient te worden ingegaan op de vraag 
of aan de wetgever ruimte is gelaten 
clausuleringen als hiervoor bedoeld 
op te nemen. Het college acht het zijn 
taak reeds thans zijn oordeel over die 
vraag te geven. 

3. Uit de toelichting op artikel 12 bij 
wetsontwerp 13 872 blijkt dat gedacht 
is aan een «enigszins gewijzigde 
redactie» van het vroegere artikel 172 
van de Grondwet in zover daarin aan 
de wetgever was opgedragen de 
vorm te regelen waaraan de uitoefe-
ning van de binnentredingsbevoegd-
heid gebonden is. Aldus de staatsconv 
missie aan wier voorstel de bepaling 
is ontleend. De regering sprak als 
haar mening uit dat «hoewel dit tot 
verschillende aanvullingen in de 
wetgeving en andere regelingen zal 
nopen, door een grotere specificering 
aan deze bepaling meer inhoud ware 
te geven». Zij wees vervolgens op het 
verband met het eerste lid van het 
ontworpen artikel 1.11, tekende aan 
dat de wetgever de verplichting om 
verslag uit te brengen zal dienen uit te 
werken en concludeerde: 

«In het voorgaande ligt besloten dat 
het tweede lid niet beoogt een 
opdracht aan de wetgever te formule-
ren, doch rechtstreeks een verplichting 
oplegt aan hen die tegen de wil van 
de bewoner een woning binnentreden. 
Wel is het de wetgever toegestaan 
- soms kan dit wenselijk zijn - de 
voorschriften van het tweede lid 
nader uit te werken en aan te vullen». 

Naar aanleiding van opmerkingen 
van de Raad is in het nader rapport 
opgemerkt: «De in het voorgestelde 
tweede lid van artikel 1.11 vermelde 
verplichtingen spruiten rechtstreeks 
voort uit de Grondwet. Inderdaad is 
nadere uitwerking van deze verplich-
ting op zich niet noodzakelijk. Het kan 
evenwel zijn dat de wetgever het 
wenselijk oordeelt tot een zekere 
uniforme praktijk te komen. Aan 
nadere uitwerking van de genoemde 
verplichtingen staat het voorgestelde 
artikel niet in de weg». 

Deze geschiedenis wijst erop, dat 
artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 
aan de wetgever slechts de vrijheid 
laat nadere uitwerking te geven ten 
aanzien van de wijze van legitimatie, 
van het doen van mededeling van het 

doel en van het opmaken van het 
verslag. De gevallen waarin vooraf-
gaande legitimatie en mededeling van 
het doel van het binnentreden zijn 
vereist zijn evenwel in de Grondwet 
bepaald. Dit zijn alle gevallen waarin 
het binnentreden geschiedt tegen de 
wil van de bewoner. 

Anderzijds valt uit de geschiedenis 
van de totstandkoming op te maken 
dat niet gedacht is aan situaties 
waarin het voldoen aan de gestelde 
vereisten ernstig gevaar kan opleveren 
voor de binnentredende ambtenaren 
of voor anderen, zoals bij voorbeeld 
gegijzelden, die in de woning zijn 
vastgehouden. Het is echter niet 
aannemelijk dat de grondwetgever 
gewild heeft dat zelfs in dergelijke 
situaties aan de vereisten zou worden 
voldaan. Evenmin is het aannemelijk 
dat de bedoeling heeft voorgezeten 
aan de eerbiediging van het huisrecht 
een zo overheersende betekenis toe te 
kennen, dat huiszoeking achterwege 
kan blijven, indien de met het binnen-
treden belaste ambtenaren moeten 
duchten dat het leven of de gezondheid 
van henzelf of van derden ernstig 
gevaar loopt. Het tegendeel is eerder 
het geval: het vastleggen van andere 
grondrechten, zoals het recht op 
persoonlijke integriteit en vrijheid (de 
artikelen 11 en 15) die als gevolg van 
het onder alle omstandigheden 
vasthouden aan de vereisten van 
artikel 12, tweede lid, in het gedrang 
kunnen komen, moet wel tot de 
gevolgtrekking leiden dat de grondwet-
gever, was hij op de gestelde proble-
matiek gestuit, een beperkingsmoge-
lijkheid zou hebben opgenomen. 

In het licht van het voorgaande is 
de Raad van oordeel dat het voorge-
stelde artikel 1, tweede lid, niet 
behoeft te worden beschouwd als een 
niet door de grondwetgever gewilde 
beperking van artikel 12, tweede lid. 
Het in de Wet opnemen van een 
dergelijke bepaling neemt niet weg 
dat artikel 12, tweede lid, rechtstreekse 
werking blijft behouden, althans voor 
zover het tot gelding komen daarvan 
niet is beperkt door de krachtens 
artikel 140 van de Grondwet vereiste 
eerbiediging van voorheen bestaande 
wetten. 

Naar het oordeel van de Raad is 
het, met het oog op de toekomst, in 
het belang van de rechtszekerheid 
onontkoombaar dat de ontstane 
spanning tussen de strikte vereisten 
die in artikel 12, tweede lid, zijn 
gesteld en de in andere bepalingen 
vereiste bescherming van de mense-
lijke integriteit wordt weggenomen 
door enige clausulering aan de 
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wetgever toe te staan door middel 
van een wijziging van artikel 12 van 
de Grondwet. Het vaststellen van de 
ruimte die aan de wetgever dient toe 
te komen biedt ook de juiste gelegen-
heid tot het in beschouwing nemen 
van de hiervoor onder 2 reeds 
vermelde, de minister voor ogen 
staande beperkingen die ten aanzien 
van bepaalde misdrijven verder 
zouden moeten gaan dan die van 
artikel 1, tweede lid van het onderha-
vige ontwerp. 

Daarbij is ook van belang, dat bij 
toetsing van de in artikel 1, tweede 
lid, van het ontwerp gemaakte 
uitzonderingen aan het Europees 
Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden (Trb. 1951, 154) en het 
Internationale Verdrag inzake burger-
rechten en politieke rechten (Trb. 
1969, 99) blijkt, dat de uitzonderingen 
vallen binnen de grenzen die deze 
verdragen aan beperkingsmogelijkhe-
den stellen. 

4. Artikel 12 van de Grondwet heeft 
uitsluitend betrekking op het binnen-
treden van woningen tegen de wil van 
de bewoner. De in het ontwerp 
opgenomen en de voor afzonderlijke 
wetten voorziene clausuleringen 
betreffen evenwel het binnentreden in 
het algemeen. Aangezien de wetgever 
niet bij machte is elke twijfel omtrent 
de vraag of aan de wetgever ruimte is 
gelaten enige clausulering aan te 
brengen voor zover het gaat om het 
binnentreden van woningen tegen de 
wil van de bewoner weg te nemen, 
acht de Raad het uit een oogpunt van 
rechtszekerheid geraden dat een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
gevallen, waarin het binnentreden 
geschiedttegen de wil van de bewoner 
en alle andere gevallen. Op die laatste 
heeft artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet immers geen betrekking. 

5. In de hierboven bedoelde 
uitzonderingssituaties van artikel 1, 
tweede lid, moeten de opsporingsamb-
tenaren in eerste instantie zelf 
beoordelen of zich een ernstig en 
onmiddellijk gevaar voor de veiligheid 
van personen voordoet op grond 
waarvan zij mogen «binnenstormen». 
Het komt de Raad belangrijk voor, dat 
uit het oogpunt van rechtsbescher-
ming van de burger en van de 
bescherming van het huisrecht de 
kring van personen, die aldus een 
woning mag binnentreden, beperkt 
wordt. Het wetsontwerp stelt ten 
aanzien van een minder verstrekkende 
bevoegdheid wel een beperking voor, 

want in artikel 4 wordt bepaald, dat 
machtigingen alleen mogen worden 
verleend aan hen die bij of krachtens 
de wet bevoegd zijn verklaard om 
zonder toestemming van de bewoner 
binnen te treden. Des te meer lijkt het 
nodig om de groep van hen, die 
zonder legitimatie en mededeling van 
het doel op eigen gezag mogen 
binnentreden, te beperken. In de 
situaties waarin een binnentreden 
zonder inachtneming van de genoem-
de voorschriften moet plaatsvinden, 
zal dit veelal door de politie geschie-
den. Gezien de voorbeelden die in de 
toelichting worden genoemd, wordt 
ook aan politie-optreden gedacht. Het 
verdient dan ook overweging om de 
kringen van personen, die gerechtigd 
zijn om op grond van artikel 1, tweede 
lid, binnen te treden, beperkt te 
houden en deze kringen nauwkeurig 
bij of krachtens de wet aan te duiden. 

Een zelfde redenering en conclusie 
gelden voor de personen, die krachtens 
artikel 2, derde lid, zonder schriftelijke 
machtiging mogen binnentreden. 

6. De bevoegdheid tot het geven 
van een machtiging tot binnentreden 
zonder toestemming van de bewoner 
is ten behoeve van een consistent 
beleid geconcentreerd bij enkele 
justitiële functionarissen en de 
burgemeester. Dit heeft als gevolg dat 
deze functionarissen over veel 
verzoeken om machtiging zullen 
moeten beslissen. In het wetsontwerp 
wordt hen daartoe slechts één vage 
norm als richtsnoer gegeven (artikel 
3, derde lid). Deze norm dient hetzij in 
het wetsontwerp, hetzij in de memorie 
van toelichting nader te worden 
uitgewerkt. Bij gebreke daarvan zal de 
versterking van de waarborgen voor 
de bewoner (paragraaf 2, memorie 
van toelichting) niet als doelstelling 
van het ontwerp kunnen worden 
gehandhaafd. In dat geval zou de 
facto alleen het in paragraaf 3 van de 
memorie van toelichting vermelde 
voordeel, waarin de zekerheid 
omtrent de rechtmatigheid van het 
binnentreden voor de ambtenaar 
wordt gekoppeld aan de rechtmatig-
heid van het aldus verkregen, in een 
strafproces te hanteren, bewijs als 
doelstelling overblijven. 

De Raad ziet in dat bij de grote 
verscheidenheid van gevallen, waarin 
binnentreden van een woning zonder 
toestemming van de bewoner vereist 
kan zijn, een strak geformuleerde 
norm moeilijk te geven zal zijn. Toch 
vraagt het college zich af of niet in 
zoverre enige nadere omlijning kan 
worden gegeven, dat als norm wordt 

gesteld dat een machtiging slechts 
wordt afgegeven indien redelijkerwijs 
vaststaat dat de ernst van het strafbare 
feit dan wel, indien het gaat om het 
uitoefenen van toezicht, de op het 
spel staande bestuurlijke belangen 
het achterwege laten van binnentreden 
zonder toestemming van de bewoner 
niet gedogen. 

7. Voor het binnentreden zonder 
toestemming van de bewoner is 
volgens het wetsontwerp een machti-
ging vereist. De Raad merkt op dat, 
anders dan in artikel 12 van de 
Grondwet, niet gesproken wordt van 
«tegen de wil van de bewoner». Het in 
het wetsontwerp gekozen criterium 
biedt meer bescherming van het 
huisrecht. In de memorie van toelich-
ting is in dat verband mede gewezen 
op het scheppen van «zekerheid 
omtrent de rechtmatigheid van het 
binnentreden van de ambtenaar». Het 
college betwijfelt evenwel of dat doel 
met de voorgestelde regeling wordt 
bereikt. Weliswaar zal als regel wel 
zijn vast te stellen of toestemming is 
verleend, maar er kan, naar de Raad 
meent, licht twijfel rijzen over de 
vraag wie als bewoner moet worden 
aangemerkt. In het wetsontwerp 
ontbreekt daarover elke bepaling. De 
memorie van toelichting biedt, naar 
het oordeel van de Raad, weinig 
houvast. «In beginsel» wordt de 
toestemming van één bewoner 
voldoende geacht. «Elke bewoner» 
heeft evenwel het recht om de 
ambtenaar de aanwezigheid te 
ontzeggen. Als regel zal de ambtenaar 
die binnentreedt ervan mogen 
uitgaan dat degene die hem te woord 
staat hetzij bewoner is of namens 
deze kan spreken. Bij twijfel hierover 
zal hij er zich echter van moeten 
vergewissen dat deze persoon 
bevoegd is hem binnen te laten 
(paragraaf 3 memorie van toelichting). 
Gebruiken meer personen een 
woning dan geniet ieder van hen «in 
beginsel de bescherming van het 
huisrecht» (paragraaf 12). Bij dit alles 
komt nog dat Uw bewindslieden 
ervan uitgaan, dat volgens het 
huidige recht degene die toestemming 
heeft gegeven, deze te allen tijde kan 
intrekken, zodat de ambtenaar, die 
niet over een machtiging beschikt, de 
woning dan weer dient te verlaten. De 
nieuwe regeling brengt hierin geen 
verandering. 

Een en ander leidt er naar het 
oordeel van de Raad toe, dat de 
ambtenaar, die meent te moeten 
binnentreden, zich als regel van een 
machtiging dient te voorzien. Anders 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 073, A-C 7 



loopt hij een grote kans het slachtoffer 
te worden van een spel van kat en 
muis. De vraag rijst dan ook of het 
niet de voorkeur verdient de regeling 
aldus op te stellen dat binnentreden 
zonder machtiging alleen wordt 
toegestaan met toestemming van 
iemand van wie vaststaat dat hij als 
bewoner dient te worden aangemerkt, 
terwijl voor dat geval tevens wordt 
bepaald dat zulk een toestemming 
niet, tijdens de huiszoeking, kan 
worden ingetrokken door enige 
andere bewoner. 

Ook de inhoud van het begrip 
«woning» levert vele onzekerheden 
op. Kamerbewoners worden geacht 
een eigen woning te hebben. Onder 
omstandigheden kan ook een hotelka-
mer als woning worden beschouwd 
(paragraaf 12 van de memorie van 
toelichting). De Raad acht het minder 
vanzelfsprekend dan Uw ministers dat 
een nadere aanduiding in de wet kan 
worden gemist. In elk geval is er in 
combinatie met de onzekerheid met 
betrekking tot het begrip «bewoner» 
wel veel aan het oordeel in eerste 
instantie van de ambtenaar en 
vervolgens aan dat van de rechter 
overgelaten. 

Artikel 5 vraagt ook een nadere 
omlijning van het begrip woning. In 
een perceel met veel kamerbewoners 
zou een machtiging als bedoeld in het 
eerste lid veelal ontoereikend zijn 
indien er aanleiding zou bestaan alle 
kamers te doorzoeken. De Raad krijgt 
uit de toelichting op het artikel de 
indruk dat bij het formuleren daarvan 
meer gedacht is aan «percelen» dan 
aan afzonderlijke woningen. 

8. De onzekerheden waarvoor de 
ambtenaar, die niet over een machti-
ging beschikt, wordt gesteld zullen 
meebrengen dat onder de werking 
van de nieuwe wet veel meer machti-
gingen zullen worden gevraagd dan 
thans het geval is. De Raad van State 
mist in de memorie van toelichting 
beschouwingen over de gevolgen 
hiervan voor de belasting van degenen 
die tot het afgeven van machtigingen 
bevoegd zijn. 

De Raad vraagt zich voorts af of de 
beperkingen in artikel 5 een nog wel 
aanvaardbaar niveau van wetshandha-
ving toelaat. De Raad denkt als 
voorbeeld aan de controle op clandes-
tiene zenders. Het kan voorkomen dat 
de peiling wijst naar een flatgebouw, 
zonder dat nauwkeurig vaststaat in 
welke woning de zender vermoedelijk 
is te vinden. Toch zou volgens artikel 
5 een machtiging tot binnentreden 

slechts kunnen gelden voor ten 
hoogste vier woningen. 

De Raad acht heroverweging van de 
in artikel 5 gestelde beperkingen dan 
ook gewenst. Het college wijst er nog 
op dat, naarmate het systeem van 
machtigingen meer gebreken heeft, 
zowel door te zware belemmeringen 
als door overbelasting van de tot 
afgifte belaste autoriteiten, de kans 
dat een beroep wordt gedaan op de 
algemene uitzondering van artikel 2, 
derde lid, van het ontwerp toeneemt. 
Een ontwikkeling in die zin zou meer 
afbreuk doen aan de eerbied voor de 
wet dan een ruimer gestelde regeling 
van machtigingen. 

9. In artikel 9, tweede lid, wordt aan 
de binnentredende persoon een 
zelfstandige bevoegdheid gegeven 
om, eenmaal binnen, kasten, laden en 
andere bergplaatsen die niet zijn 
afgesloten te openen of door degenen 
die hem vergezellen te doen openen. 
In de memorie van toelichting bij 
artikel 9 is sprake van onderzoek van 
een kast, lade of andere bergplaats. In 
verband met de bewoordingen van 
dat artikel, waarin slechts sprake is 
van «openen», neemt de Raad aan dat 
«openen» mede inhoudt onderzoeken. 
Dit is een vergaande bevoegdheid. 
Het theoretische verschil met huiszoe-
king is, dat bij het laatste ook afgeslo-
ten kasten enz. mogen worden 
opengebroken. Aangezien veel 
mensen de kasten enz. in hun 
huis niet op slot doen, kan de bevoegd-
heid van artikel 9, tweede lid, in de 
praktijk in vele gevallen neerkomen 
op hetzelfde als een huiszoeking. Dit 
is opmerkelijk, aangezien voor 
huiszoeking in het Wetboek van 
Strafvordering stringente voorwaar-
den zijn gesteld, terwijl de bevoegd-
heid daartoe slechts aan de officier 
van justitie of een hulpofficier van 
justitie toekomt. Het ontwerp gaat ten 
aanzien van dit punt dan ook zeer ver. 
Er hoeft in het onderhavige ontwerp 
immers aan geen der voorwaarden 
van artikel 97 Sv. te zijn voldaan, zelfs 
hoeft er geen sprake te zijn van een 
redelijk vermoeden van schuld aan 
het plegen van een strafbaar feit, 
terwijl ieder die bij of krachtens de 
wet belast is met «enig» onderzoek 
(artikel 1) en bevoegd is verklaard 
zonder toestemming van de bewoner 
binnen te treden (artikel 4) de bevoegd-
heid van artikel 9, tweede lid, mag 
uitoefenen. Daarbij is van belang dat 
- naar in de praktijk is gebleken - de 
(gedelegeerde) wetgever in de 
bijzondere wetten dikwijls aan zeer 

veel personen het recht toekent tegen 
de wil van de bewoner binnen te 
treden. In paragraaf 8 van de memorie 
van toelichting wordt de bevoegdheid 
van artikel 9, tweede lid, gemotiveerd 
met slechts de mededeling dat het 
omwille van de rechtszekerheid 
gewenst is te regelen welke bevoegd-
heden tot het doel van onderzoek 
tenminste kunnen worden uitgeoe-
fend. Echter, het aan zoveel personen 
toekennen van een bevoegdheid, die 
zo diep ingrijpt in het huisrecht, kan, 
naar het oordeel van de Raad, niet 
door een zo summiere motivering 
worden gedragen. 

10. Artikel 9, tweede lid, van het 
ontwerp is opgenomen in het deel 
van het wetsontwerp dat alleen gaat 
over binnentreden zonder toestenv 
ming. Dit houdt in dat niet vaststaat of 
de ambtenaar, die met toestemming 
van de bewoner is binnengetreden, 
ook bevoegd wordt om kasten, laden 
en andere bergplaatsen die niet zijn 
afgesloten, te (doen) openen, zoals 
geldt voor de functionaris die zonder 
toestemming van de bewoner is 
binnengetreden. Een dergelijk verschil 
dient - indien door de wetgever 
beoogd - in de toelichting te worden 
verklaard. 

11. In artikel 12 mist de Raad een 
bescherming van de vergaderingen 
van de andere Hoge Colleges van 
Staat. Het college beveelt aan het 
artikel aan te vullen. 

De Raad van State geeft U in 
overweging de ontwerp-Algemene 
wet niet te zenden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal dan nadat 
met het vorenstaande rekening zal 
zijn gehouden. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 
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