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Blijkens de mededeling van de 
directeur van Uw kabinet van 10 
januari 1984, nr. 54, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermeld 
wetsvoorstel rechtstreeks aan mij te 
doen toekomen. Het advies, gedateerd 
9 oktober 1984, nr. WO 3.840006/ 
04.4.41, moge ik u hierbij aanbieden. 

1. De Raad van State brengt naar 
voren dat de voorgestelde regeling 
blijkens de memorie van toelichting 
strekt tot een systematisering en, 
waar mogelijk, tot eenmaking van de 
wettelijke bepalingen inzake het 
binnentreden. De Raad acht deze met 
het wetsontwerp beoogde doeleinden 
van groot belang, niet alleen omdat 
daarmee 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 maakt voorts melding van 
het ontwerp van Wet tot wijziging van 
de binnentredingsbepalingen in de 
afzonderlijke wetten. Dit wetsontwerp 
zal volgen op het onderhavige 
wetsvoorstel. Blijkens de toelichting 
zal in deze wetten worden geregeld 
de aanwijzing van de gevallen waarin 
zonder toestemming van de bewoner 

kan worden binnengetreden en van 
de personen die tot zulk binnentreden 
bevoegd zijn. Alle andere voorschriften 
inzake het binnentreden in deze 
wetten kunnen in beginsel vervallen, 
zodra de Algemene wet in werking 
treedt. 

De Raad acht het geen gelukkige 
gang van zaken, wanneer - zoals 
blijkens de toelichting de bedoeling 
is - de Algemene wet eerst in werking 
zal treden op het tijdstip van inwerking-
treding van de Wet tot wijziging van 
de binnentredingsbepalingen. De 
Raad verwacht dat de gereedkoming 
van het tweede wetsvoorstel vanwege 
de tamelijk omvangrijke werkzaamhe-
den nog geruime tijd in beslag zal 
nemen. De Raad acht het een belangrijk 
bezwaar dat de grote onzekerheid die 
bestaat over de vraag of reeds nu aan 
de in artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet gestelde vormvereisten 
moet worden voldaan, ook al geschiedt 
het binnentreden overeenkomstig de 
in de afzonderlijke wetten bestaande 
voorschriften, nog geruime tijd zal 
voortduren. 

De Raad acht daarom koppeling van 
de Algemene wet aan de Wet tot 
wijziging van de binnentredingsbepa-
lingen niet geboden. 

Naaraanleidingvan deopmerkingen 
van de Raad kunnen wij het volgende 
naar voren brengen. 

Het onderhavige wetsvoorstel levert 
als gezegd een bijdrage tot vereenvou-
diging en harmonisatie van de vele 
binnentredingsbepalingen in de 
afzonderlijke wetten. Daarnaast geeft 
het een nadere wettelijke uitwerking 
aan artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet. Hoewel deze bepaling 
reeds thans - ook zonder uitvoerings-
regeling - toepasselijk is, achten wij 
enige concretisering van de in deze 
bepaling neergelegde vormvereisten 
wenselijk. De plicht tot legitimatie en 
het doen van mededeling van het 
doel van het binnentreden zijn 
uitgewerkt in artikel 1, waaruit 
paragraaf 1,Binnentreden inwoningen 
in het algemeen, bestaat. De verslag-
leggingsplicht is nader geregeld in de 
artikelen 10 en 11, welke deel uitmaken 
van paragraaf 2, Binnentreden in 
woningen zonder toestemming van 
de bewoner. De eerstgenoemde 
plichten zijn door de Grondwet 
geïntroduceerd, de plicht tot verslag-
legging is een veel voorkomend 
voorschrift (vgl. artikel 120, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvorde-
ring, dat in vele binnentredingsbepa-
lingen van overeenkomstige toepas-
sing is verklaard). 

Artikel 12, tweede lid, van de 
Grondwet is, zoals opgemerkt, reeds 
rechtstreeks toepasselijk. Gelet 
daarop zou een spoedige inwerkingtre-
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ding van de bepalingen in het wets-
ontwerp over legitimatie en medede-
ling van het doel van het binnentreden 
(artikel 1) niet strikt nodig zijn. Artikel 
1 biedt evenwel een wettelijke 
concretisering van het grondwetsvoor-
schrift. Voor de rechtspraktijk is het 
van belang dat zo groot mogelijke 
zekerheid bestaat over de precieze 
betekenis van de verplichtingen tot 
legitimatie en tot mededeling van het 
doel van het binnentreden. Artikel 1 
van het onderhavige voorstel zou die 
zekerheid kunnen bieden. Daarom 
menen wij dat een spoedige inwerking-
treding van artikel 1 - vóór inwerking-
treding van de Wet tot wijziging van 
de binnentredingsbepalingen -
wenselijk is. Inwerkingtreding van de 
overige onderdelen van deze wet, 
voordat aanpassing van de binnentre-
dingsbepalingen daaraan haar beslag 
heeft gekregen, is naar ons oordeel 
niet wenselijk. Het naast elkaar 
bestaan van voorschriften in de 
Algemene wet èn in bestaande 
wetgeving die hetzelfde terrein 
beslaan, zou slechts tot grote onzeker-
heid en verwarring leiden en afbreuk 
doen aan de met dit wetgevingsproject 
beoogde vereenvoudiging en harmo-
nisatie van wetgeving. 

De thans door ons voorgestelde 
eerdere inwerkingtreding van artikel 1 
zal worden verwezenlijkt door wijzi-
ging van de inwerkingtredingsbepa-
ling (artikel 14 nieuw). 

Overigens is ons streven erop 
gericht de definitieve gereedmaking 
van het ontwerp van Wet tot wijziging 
van de binnentredingsbepalingen ter 
hand te nemen, zodra het voorlopig 
verslag van de Tweede Kamer over 
het ontwerp van de Algemene wet is 
ontvangen en daarmee duidelijk is 
geworden of het onderhavige wets-
ontwerp op instemming van de 
Tweede Kamer kan rekenen. De 
voorbereidende werkzaamheden voor 
de wijzigingswet zullen reeds daarvoor 
in gang worden gezet. Wij verwachten 
dat de voorbereiding en de behande-
ling van de aanpassingswetgeving 
vlotzullen kunnen verlopen. Eventuele 
vrees dat de inwerkingtreding van de 
paragrafen 2 en 3 door de koppeling 
aan de inwerkingtreding van de 
wijzigingswet geruime tijd zal worden 
opgehouden, is naar onze verwachting 
dan ook ongegrond. 

2 en 3. De Raad brengt naar voren 
dat artikel 1 van het ontwerp een 
uitwerking geeft van artikel 12, 
tweede lid, van de Grondwet, dat 
blijkens de geschiedenis van zijn 
totstandkoming voor onmiddellijke 

toepassing vatbaar is. De Raad merkt 
op dat in artikel 1, tweede lid, een 
uitzondering wordt gemaakt op de in 
artikel 12, tweede lid, gestelde 
vormvereisten voor het binnentreden 
tegen de wil van de bewoner en dat 
ons nog andere in afzonderlijke 
wetten op te nemen uitzonderingen 
voor ogen staan. 

De Raad merkt op dat beperking 
van de in de Grondwet gestelde 
voorschriften - 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. 

De Raad constateert dat in artikel 
12, tweede lid, geen beperkingsclausu-
le is opgekomen en dat blijkens de 
wetsgeschiedenis niet aan de nood-
zaak van een mogelijke uitzondering 
op deze vormvoorschriften is gedacht. 
De Raad constateert dat in de literatuur 
reeds herziening van dit artikellid is 
bepleit, omdat in de praktijk is 
gebleken dat opsporing of beëindiging 
van juist de meest ernstige delicten 
bij strikte naleving van de plicht tot 
voorafgaande legitimatie en medede-
ling van het doel van het binnentreden 
feitelijk onmogelijk zijn. De Raad 
stelt vast dat wij er kennelijk vanuit 
zijn gegaan dat er ook zonder grond-
wettelijke clausulering ruimte bestaat 
voor de wetgever om uitzonderingen 
mogelijk te maken op deze vormvoor-
schriften. 

De Raad is van oordeel dat in de 
toelichting uitdrukkelijk moet worden 
ingegaan op de vraag of aan de 
wetgever ruimte voor bedoelde 
clausuleringen is toegelaten. 

De Raad geeft vervolgens zelf reeds 
antwoord op deze vraag. Hij brengt 
naar voren dat de geschiedenis van 
de totstandkoming van artikel 12, 
tweede lid, erop wijst dat aan de 
wetgever slechts de vrijheid is gelaten 
om nadere uitwerking te geven ten 
aanzien van de wijze van legitimatie, 
van het doen van mededeling van het 
doel van het binnentreden en van de 
verslaglegging van het binnentreden, 
maar dat in alle gevallen waarin het 
binnentreden tegen de wil van de 
bewoner geschiedt voorafgaande 
legitimatie en mededeling zijn vereist. 

Anderzijds - zo merkt de Raad 
verder op - valt uit deze wetsgeschie-
denis op te maken dat niet is gedacht 
aan situaties waarin het voldoen aan 
deze verplichtingen ernstig gevaar 
kan opleveren voor de binnentredende 
ambtenaar of voor zich in een woning 
bevindende gegijzelde personen. De 
Raad acht het niet aannemelijk dat de 

grondwetgever heeft gewild dat in 
dergelijke gevaarssituaties aan deze 
vereisten zou worden voldaan. 
Evenmin is het naar het oordeel van 
de Raad aannemelijk dat de grondwet-
gever de eerbiediging van het huis-
recht een zo overheersende betekenis 
heeft willen toekennen dat huiszoeking 
achterwege kan blijven, indien het 
leven of de gezondheid van de 
binnentredende ambtenaar of van 
derden ernstig gevaar loopt. Naar het 
oordeel van de Raad is het tegendeel 
eerder het geval: de omstandigheid 
dat andere grondrechten, zoals het 
recht op persoonlijke integriteit en 
vrijheid (artikelen 11 en 15) in het 
gedrang kunnen komen als gevolg 
van het onder alle omstandigheden 
vasthouden aan de vereisten van 
artikel 12, tweede lid, moet wel tot de 
conclusie leiden dat de grondwetgever 
een beperkingsmogelijkheid zou 
hebben opgenomen, indien hij op de 
gestelde problematiek zou zijn gestuit. 

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. 
De Raad wijst er evenwel op dat 
artikel 12, tweede lid rechtstreekse 
werking blijft behouden, althans voor 
zover het tot gelding komen daarvan 
niet wordt beperkt door de krachtens 
artikel 140 van de Grondwet vereiste 
eerbiediging van voorheen bestaande 
wetten. 

De Raad acht het in het belang van 
de rechtszekerheid onontkoombaar 
dat de ontstane spanning tussen de 
strikte vereisten van artikel 12, tweede 
lid, en de in andere bepalingen 
vereiste bescherming van de mense-
lijke integriteit wordt weggenomen 
door enige clausulering aan de 
wetgever toe te staan door middel 
van wijziging van dit artikel. Het 
vaststellen van de ruimte voor de 
wetgever biedt naar de mening van 
de Raad ook de juiste gelegenheid 
voor het in beschouwing nemen van 
verdergaande beperkingen dan die 
van artikel 1, eerste lid. 

De Raad acht het ten slotte van 
belang dat bij toetsing van de in 
artikel 1, tweede lid, gemaakte 
uitzonderingen aan het Europees 
Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden en het Internationale 
Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten blijkt dat deze 
uitzonderingen vallen binnen de 
grenzen die deze verdragen aan 
beperkingsmogelijkheden stellen. 
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Bij nadere overweging van het 
vraagstuk achten wij de zienswijze 
van de Raad de meest juiste. Daarom 
is een voorstel van wet ingediend, 
strekkende tot wijziging van artikel 12, 
tweede lid, Grondwet. Voorgesteld 
wordt de eerste volzin van dit artikellid 
te vervangen door een zin, luidende: 
Voor het binnentreden overeenkonv 
stig het voorgaande lid zijn vooraf-
gaande legitimatie en mededeling van 
het doel van het binnentreden vereist, 
behoudens bij de wet gestelde 
uitzonderingen. Wij achten de toelich-
ting op dit wijzigingsvoorstel de 
goede plaats om nader in te gaan op 
bovenstaande overwegingen van de 
Raad. Kortheidshalve wordt daarom 
met verwijzing daarnaar volstaan. 

De in het nieuwe artikel 12, tweede 
lid, neergelegde uitzonderingsbe-
voegdheid is strikt geformuleerd. Wij 
zijn van oordeel dat de aan de 
wetgever te geven ruimte drie soorten 
van uitzonderingssituaties bestrijkt: 
noodsituaties (1), opsporing of 
beëindiging van misdrijven die de 
rechtsorde ernstig schokken (2) en 
gevallen waarin legitimatie en het 
doen van mededeling van het doel 
van het binnentreden feitelijk onmoge-
lijk zijn zoals bij voorbeeld de afwezig-
heid van de bewoner of het niet 
reageren van de bewoner op het 
verzoek van de ambtenaar om binnen 
te treden (3). De onder 2 genoemde 
gevallen dienen hun regeling te 
vinden in het Wetboek van Strafvor-
dering en in enige bijzondere wetten. 
De eerste uitzondering is reeds 
geregeld in artikel 1, tweede lid, van 
het ontwerp. Voorgesteld wordt om in 
dit artikellid tevens een voorziening 
op te nemen voor de derde uitzonde-
ring. 

In dit verband brengen wij naar 
voren dat wij bij nader inzien van 
oordeel zijn dat de waarborgen voor 
de afwezige bewoner dienen te 
worden versterkt. Het betreden van 
een woning bij afwezigheid van de 
bewoner kan naar onze mening 
slechts geschieden, voor zover zulks 
dringend noodzakelijk is en, indien 
krachtens een machtiging wordt 
binnengetreden, deze machtiging dit 
uitdrukkelijk bepaalt. Hiertoe is aan 
artikel 7 een tweede lid van deze 
strekking toegevoegd. 

4. De Raad merkt op dat artikel 12 
uitsluitend betrekking heeft op het 
binnentreden van woningen tegen de 
wil van de bewoner. De uitwerking 
van artikel 12 in artikel 1 van het 
ontwerp betreft evenwel het binnentre-
den in het algemeen. De Raad acht 

het uit een oogpunt van rechtszeker-
heid geraden dat in het wetsontwerp 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
gevallen waarin wordt binnengetreden 
tegen de wil van de bewoner en de 
overige gevallen, omdat de wetgever 
niet bij machte is elke twijfel weg te 
nemen omtrent de vraag of aan de 
wetgever ruimte is gelaten voor het 
aanbrengen van enige clausulering 
ten aanzien van de bij het binnentreden 
tegen de wil van de bewoner in acht 
te nemen verplichtingen. 

Nu de voorgestelde wijziging van 
artikel 12, tweede lid, van de Grondwet 
ertoe strekt elke twijfel omtrent 
voornoemde vraag weg te nemen, is 
er voor het maken van onderscheid, 
zoals door de Raad aanbevolen, geen 
enkele reden meer aanwezig. 

5. De Raad merkt op dat in de in 
artikel 1, tweede lid, bedoelde uitzon-
deringssituaties de opsporingsambte-
naren in eerste instantie zelf moeten 
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 
de kring van personen die aldus een 
woning mogen betreden, uit een 
oogpunt van rechtsbescherming van 
de burger en van de bescherming van 
het huisrecht wordt beperkt. Naar het 
oordeel van de Raad stelt het wets-
ontwerp ten aanzien van een minder 
verstrekkende bevoegdheid wel een 
beperking voor. De Raad verwijst 
daarbij naar artikel 4, waarin wordt 
bepaald dat een machtiging alleen 
mag worden gegeven 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 naar de mening van 
de Raad nodig om degenen die 
zonder legitimatie en mededeling van 
het doel van het binnentreden op 
eigen gezag mogen binnentreden, te 
beperken. De Raad gaat er vanuit dat 
het in situaties waarin binnentreden 
zonder inachtneming van deze 
voorschriften moet plaatsvinden, 
veelal om politieoptreden gaat. Het 
verdient naar zijn oordeel dan ook 
overweging om de kring van personen 
die zonder inachtneming van deze 
verplichtingen moeten kunnen 
binnentreden, beperkt te houden, en 
deze kringen nauwkeurig bij of 
krachtens de wet aan te duiden. 
Eenzelfde redenering en conclusie 
gelden voor de personen die krachtens 
artikel 2, derde lid, zonder machtiging 
mogen binnentreden. 

Naar aanleiding van de opmerkingen 

van de Raad stellen wij voorop dat 
uitsluitend personen die bij of krach-
tens de wet bevoegd zijn verklaard 
om zonder toestemming van de 
bewoner in zijn woning binnen te 
treden, aldus mogen binnentreden. 
Het wetsontwerp bepaalt dat - behou-
dens uitzonderingssituaties - voor het 
binnentreden zonder toestemming 
van de bewoner een schriftelijke 
machtiging is vereist. In artikel 4 is 
bepaald dat een machtiging slechts 
kan worden gegeven aan degenen die 
tot binnentreden zonder toestemming 
bevoegd zijn. Daarmee wordt zeker 
gesteld dat uitsluitend bevoegden 
binnentreden en voorkomen dat een 
persoon die niet bij of krachtens de 
wet bevoegd is verklaard om zonder 
toestemming binnen te treden, zich 
met een machtiging een titel tot 
binnentreden zou kunnen verschaffen. 
Artikel 4 beperkt dus niet de kring van 
personen die tot zulk binnentreden 
bevoegd zijn. 

De personen die op grond van 
artikel 1, tweede lid, onderscheidenlijk 
artikel 2, derde lid, zonder legitimatie 
en mededeling van het doel van het 
binnentreden onderscheidenlijk 
zonder machtiging, zonder toestem-
ming van de bewoner binnentreden, 
zijn dus personen die bij of krachtens 
de wet bevoegd zijn verklaard een 
woning zonder toestemming van de 
bewoner binnen te treden. 

De kring van personen die zich in 
uitzonderingssituaties kunnen 
bevinden waarin de op het spel 
staande belangen de niet-inachtne-
ming van deze voorschriften rechtvaar-
digen, is overigens beperkt. Tot hen 
die genoodzaakt kunnen zijn onder 
deze bijzondere omstandigheden 
binnen te treden, zullen naast politie-
functionarissen bij voorbeeld ook 
personen van de brandweer (vgl. 
artikel 20, vierde lid, van de Brandweer-
wet 1985, Stb. 1985, 87) en personeel 
van GGD kunnen behoren. 

Naar onze mening worden de 
bewoneren het huisrecht in voldoende 
mate beschermd door het voorgestel-
de stelsel. Bij het binnentreden zonder 
toestemming van de bewoner kunnen 
immers uitsluitend personen die 
daartoe bevoegd zijn, in uitdrukkelijk 
door de wet voorziene uitzonderings-
gevallen zonder legitimatie en 
mededeling van het doel of zonder 
machtiging binnentreden. Een 
verdergaande beperking, zoals door 
de Raad aanbevolen, komt ons niet 
nodig voor. Zo'n beperking is boven-
dien niet wenselijk, aangezien niet 
geheel is te voorzien of ook andere 
personen dan die behorende tot een 
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nauwkeurig bij of krachtens de wet 
aan te duiden kring voor deze bijzon-
dere binnentredingssituaties zouden 
kunnen komen te staan. 

6. DeRaadmerktopdatdebevoegd-
heid tot het geven van een machtiging 
tot binnentreden zonder toestemming 
van de bewoner ten behoeve van een 
consistent beleid is geconcentreerd 
bij enkele justitiële functionarissen en 
de burgemeester. Zulks heeft naar het 
oordeel van de Raad tot gevolg dat 
deze functionarissen over veel 
verzoeken om afgifte van een machti-
ging zullen moeten beslissen. De 
Raad constateert dat in het wets-
ontwerp slechts één - naar zijn 
oordeel vage - norm als richtsnoer 
voor deze afgifte wordt gegeven. De 
Raad is van mening dat deze norm 
hetzij in het ontwerp hetzij in de 
toelichting moet worden uitgewerkt. 
Bij gebreke van zo'n uitwerking zal de 
versterking van de waarborgen voor 
de bewoner niet als doelstelling van 
het ontwerp kunnen worden gehand-
haafd. Dan zou als doelstelling slechts 
overblijven het voordeel dat de 
zekerheid omtrent de rechtmatigheid 
van het binnentreden voor de ambte-
naar wordt gekoppeld aan de rechtma-
tigheid van het aldus verkregen, in het 
strafproces te gebruiken bewijs. 

De Raad ziet intussen in dat een 
strak geformuleerde norm moeilijk te 
geven zal zijn gelet op de grote 
verscheidenheid van gevallen waarin 
het binnentreden zonder toestemming 
van de bewoner is vereist. Toch geeft 
de Raad enige nadere omlijning in 
overweging: een machtiging wordt 
slechts afgegeven, indien redelijker-
wijs 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. 

Naar aanleiding van deze opmerkin-
gen merken wij het volgende op. 

In artikel 3, derde lid, van het 
wetsontwerp is bepaald dat de 
machtiginggever daartoe slechts over 
gaat, indien het doel waartoe wordt 
binnengetreden het binnentreden 
zonder toestemming van de bewoner 
redelijkerwijs rechtvaardigt. Deze 
norm is weliswaar abstract maar 
strekt de machtiginggever in voldoen-
de mate tot richtsnoer bij zijn evenre-
digheidstoetsing. Wij zien niet goed in 
hoe een wat minder abstracte en 
meer uitgewerkte norm zou moeten 
worden gegeven die enerzijds van 
toepassing is voor alle gevallen 

waarin zonder toestemming van de 
bewoner wordt binnengetreden 
- deze gevallen zijn niet beperkt tot 
binnentreden voor strafvorderlijke 
doeleinden of ter uitoefening van 
toezicht - en anderzijds voldoende 
hanteerbaar is. Daarom geven wij er 
de voorkeur aan om in de memorie 
van toelichting nader uiteen te zetten 
op welke wijze wij ons voorstellen dat 
deze norm in concreto zal worden 
toegepast. Overigens wijzen wij op 
het bepaalde in artikel 7. Des nachts 
en bij afwezigheid van de bewoner 
kan met een machtiging - zonder 
toestemming van de bewoner -
slechts worden binnengetreden, 
indien de machtiging dit uitdrukkelijk 
toelaat en zulk binnentreden dringend 
noodzakelijk is. 

Ten slotte wijzen wij erop dat het 
bezit van een machtiging tot binnen-
treden weliswaar een titel tot binnen-
treden zonder toestemming van de 
bewoner verschaft, maar de houder 
ervan nog niet noopt om van zijn 
machtiging gebruikte maken. De 
ambtenaar die wenst binnen te treden 
zal niet zonder noodzaak zonder 
toestemming van de bewoner 
binnentreden en in de regel in eerste 
instantie om diens toestemming 
vragen. 

7. De Raad wijst erop dat in het 
wetsontwerp een machtiging is 
vereist voor het binnentreden zonder 
toestemming van de bewoner en niet 
wordt gesproken van het in artikel 12 
van de Grondwet gebezigde criterium 
«tegen de wil van de bewoner». Het in 
het wetsontwerp gekozen criterium 
biedt meer bescherming van het 
huisrecht. De Raad verwijst daarbij 
naar de memorie van toelichting, 
waarin in dat verband mede wordt 
gewezen op het scheppen van 
«zekerheid omtrent de rechtmatigheid 
van het binnentreden van de ambte-
naar». De Raad betwijfelt evenwel of 
dat doel door de voorgestelde 
regeling wordt bereikt. De Raad 
brengt naar voren dat weliswaar als 
regel wel zal zijn vast te stellen of 
toestemming is verleend maar dat 
gemakkelijk twijfel kan rijzen over de 
vraag wie als bewoner moet worden 
aangemerkt. Hij is van mening dat de 
memorie van toelichting weinig 
houvast biedt. De Raad constateert 
dat «in beginsel» de toestemming van 
één bewoner voldoende wordt 
geacht, maar dat «elke bewoner» het 
recht heeft om de ambtenaar de 
aanwezigheid te ontzeggen. De Raad 
leest vervolgens in de toelichting dat 
de ambtenaar die binnentreedt, als 

regel ervan mag uitgaan dat degene 
die hem te woord staat hetzij bewoner 
is of namens deze kan spreken. Bij 
twijfel hierover zal hij zich moeten 
vergewissen van de bevoegdheid van 
deze persoon om hem binnen te 
laten. De Raad merkt op dat de 
voorgestelde regeling geen verande-
ring brengt in het huidige recht, 
waarbij degene die toestemming tot 
binnentreden heeft gegeven, deze te 
allen tijde kan intrekken, zodat de 
ambtenaar zonder een machtiging de 
woning weer dient te verlaten. 

Naar het oordeel van de Raad leidt 
een en ander ertoe dat de ambtenaar 
die meent te moeten binnentreden, 
zich in de regel van een machtiging 
dient te voorzien bij gebreke waarvan 
hij grote kans loopt het slachtoffer te 
worden van een spel van kat en muis. 
De Raad vraagt zich dan ook af of het 
niet de voorkeur verdient de regeling 
zodanig op te stellen dat het binnen-
treden zonder machtiging alleen is 
toegestaan met toestemming van 
iemand van wie vaststaat dat hij als 
bewoner dient te worden aangemerkt, 
terwijl een eenmaal bevoegdelijk 
gegeven toestemming niet meer kan 
worden ingetrokken door een andere 
bewoner. 

Ook de inhoud van het begrip 
«woning» levert naar het oordeel van 
de Raad vele onzekerheden op. De 
Raad acht het minder vanzelfsprekend 
dan wij dat een nadere aanduiding in 
de wet kan worden gemist. Hij is van 
mening dat er in combinatie met de 
onzekerheid met betrekking tot het 
begrip «bewoner» wel veel aan het 
oordeel van de ambtenaar en vervol-
gens aan dat van de rechter is 
overgelaten. 

Ten slotte vraagt artikel 5 om een 
nadere omlijning van het begrip 
«woning». De Raad merkt op dat een 
machtiging als bedoeld in het eerste 
lid ontoereikend is, indien bij voor-
beeld alle kamers van een perceel met 
veel kamerbewoners moeten worden 
doorzocht. Hij heeft blijkens de 
toelichting de indruk dat bij het 
formuleren van dit artikel meer is 
gedacht aan «percelen» dan aan 
afzonderlijke woningen. 

Wij beogen met onze voorstellen 
geen wijziging te brengen in het 
huidige recht waarbij elke persoon die 
als bewoner kan worden aangemerkt, 
de bevoegdheden van bewoner heeft, 
dat wil zeggen bevoegd is om toestenv 
ming tot binnentreden te geven, om 
deze toestemming weer in te trekken 
of een door een andere bewoner 
verleende toestemming ongedaan te 
maken. Naar onze mening heeft het 
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begrip «bewoner» voldoende vastig-
heid. In veruit de meeste gevallen zal 
de ambtenaar die wenst binnen te 
treden, geen enkele moeite hebben 
om vast te stellen of degene die hem 
te woord staat kan worden aangemerkt 
als (een van) de bewoner(s). De 
ambtenaar die zonder machtiging 
binnentreedt na toelating door een 
persoon van wie niet met voldoende 
mate van zekerheid kan worden 
vastgesteld of hij bewoner is, loopt 
het risico dat zijn binnentreden 
- achteraf gezien - als onrechtmatig 
wordt aangemerkt. De bezwaren van 
de Raad richten zich met name tegen 
de consequenties van de mogelijkheid 
dat een bevoegdelijk gegeven toestem-
ming tot binnentreden naderhand 
wordt ingetrokken. Naar onze inschat-
ting zal de ambtenaar die meent dat 
het noodzakelijk is om in de woning 
binnen te treden en die voorziet het 
slachtoffer te worden van een spel 
van kat en muis, zich al daarom 
voorzien van een machtiging tot 
binnentreden, omdat hij niet van te 
voren kan weten of hij door de kat of 
door de muis zal worden opengedaan. 
In dit opzicht is de situatie niet anders 
dan het geval waarin niet met voldoen-
de zekerheid kan worden aangenomen 
dat toestemming tot binnentreden zal 
worden verleend. Wij zijn van mening 
dat de situatie waarvoor de door de 
Raad aanbevolen regeling een 
oplossing beoogt te geven weinig 
voorkomt, en door het bezit van een 
machtiging kan worden ondervangen. 
Deze situatie rechtvaardigt daarom 
niet de inbreuk op het huisrecht die 
van deze oplossing het gevolg zal zijn. 

Naar onze mening is het onwenselijk 
en onnodig het begrip «woning» 
nader in de wet te concretiseren. 
Onwenselijk, omdat een omschrijving 
die alle variëteiten van woningen 
omvat en toch bruikbaar is, zeer 
abstract zou moeten zijn en dus 
weinig zou toevoegen. Onnodig, 
omdat het begrip «woning» blijkens 
de toelichting naar de huidige omstan-
digheden in redelijke mate is uitgekris-
talliseerd. 

De suggestie van de Raad om 
artikel 5, eerste lid, te wijzigen in die 
zin dat één machtiging kan worden 
afgegeven voor een perceel met meer 
kamerbewoners van afzonderlijke als 
woning aan te merken kamers komt 
ons niet wenselijk voor. Uitgangspunt 
van het wetsontwerp is dat de 
machtiginggever nagaat of er in een 
concreet geval aanleiding bestaat tot 
binnentreden in een bepaalde woning. 
In het tweede en derde lid van artikel 
5 worden enkele bijzondere omstan-

digheden genoemd waaronder een 
machtiging met een groter geldings-
bereik kan worden afgegeven. Een 
ruimere regeling in de Algemene wet 
waarbij een machtiging tot binnentre-
den ook kan worden gerelateerd aan 
één perceel of woningencomplex, 
ongeacht het aantal woningen daarin, 
maakt de toetsing globaler en vermin-
dert derhalve de waarborgen voor de 
bewoner. Bovendien zou zo een 
regeling enigszins willekeurig zijn, 
omdat de omvang van de machtiging 
zou afhangen van de wijze waarop de 
woningen zijn gesitueerd. 

8. De Raad brengt naar voren dat 
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 mist in de 
memorie van toelichting beschouwin-
gen over de gevolgen voor de 
werkbelasting van de functionarissen 
die met de afgifte van machtigingen 
zijn belast. 

De Raad vraagt zich voorts af of de 
beperkingen in artikel 5 nog wel een 
aanvaardbaar niveau van wetshandha-
ving toelaten. Hij denkt bij voorbeeld 
aan de controle op clandestiene 
zenders. Het kan voorkomen dat de 
peiling wijst naar een flatgebouw 
zonder dat nauwkeurig vaststaat in 
welke woning de zender vermoedelijk 
te vinden is. Volgens artikel 5 zou een 
machtiging slechts gelden voor ten 
hoogste 4 woningen. 

De Raad acht heroverweging van 
artikel 5 dan ook gewenst. De Raad 
wijst er nog op dat de kans toeneemt 
dat een beroep wordt gedaan op de 
algemene uitzondering van artikel 2, 
derde lid, van het ontwerp, naarmate 
het systeem van machtigingen meer 
gebreken heeft, zowel door te zware 
belemmeringen als door overbelasting 
van bovengenoemde functionarissen. 

Naar aanleiding van 's Raads 
opmerkingen merken wij op dat de 
ambtenaar die moet binnentreden en 
rekening houdt met bezwaren van de 
bewoner tegen zijn binnentreden, zich 
van een machtiging tot binnentreden 
zal voorzien. Onder het huidige recht 
is dit niet anders. Ook thans zal de 
ambtenaar die problemen bij de deur 
of in de woning kan verwachten, zich 
van een last tot binnentreden voorzien. 
Wij erkennen intussen wel dat onder 
de werking van de nieuwe wet meer 
machtigingen zullen worden afgege-
ven dan thans bijzondere lasten 
worden verstrekt. Maar deze toename 

vindt naar ons oordeel niet zijn 
oorzaak in de onzekerheden waarvoor 
de binnentredende ambtenaar kan 
worden gesteld - die zijn er nu ook - , 
maar in de omstandigheid dat voor 
het binnentreden zonder toestemming 
in beginsel steeds een machtiging is 
vereist - thans wordt bij voorbeeld 
soms binnengetreden op grond van 
een algemene last of onder begelei-
ding van bepaalde functionarissen - , 
en, zij het in mindere mate, in de 
vervanging van het criterium «tegen 
de wil» door «zonder toestemming 
van». Wij hebben de memorie van 
toelichting aangevuld met een 
beschouwing over de werkbelasting 
voor de autoriteiten die met de afgifte 
van een machtiging worden belast. 

Hoofdregel in artikel 5 is, zoals 
onder nr. 7 al is aangegeven, dat de 
machtiging wordt afgegeven voor het 
binnentreden in één in de machtiging 
te noemen woning. Daarnaast is 
voorzien in de mogelijkheid dat een 
machtiging tevens geldt voor ten 
hoogste drie andere afzonderlijk te 
noemen woningen of onder bepaalde 
omstandigheden geldt voor een 
groter aantal woningen. De bevoegd-
heid tot afgifte van machtigingen die 
gelden voor meer dan één woning, is 
met het oog op de uitgangspunten 
van de Algemene wet beperkt gehou-
den. Indien de handhaving van een 
bijzondere wet in feite zou worden 
belet door de in artikel 5 neergelegde 
regeling en de dringende noodzaak 
zou bestaan tot het scheppen van 
verdergaande bevoegdheden, zal in 
die bijzondere wet een van de Alge-
mene wet afwijkende voorziening 
moeten worden getroffen. Zo zai in 
het door de Raad genoemde voorbeeld 
een voorziening kunnen worden 
opgenomen in de Telegraaf" en 
Telefoonwet 1904 voor het opsporen 
van een clandestiene zender in een 
complex waarvan meer woningen 
deel uitmaken. 

Wij hebben - anders dan de Raad -
geen reden om te veronderstellen dat 
artikel 2, derde lid, zal worden 
uitgehold als gevolg van een gebrekkig 
systeem van machtigingen. Wij 
verwachten niet dat de praktische 
toepassing van de Algemene wet op 
veel moeilijkheden zal stuiten, zodat 
oorzaak voor de veronderstelde 
uitholling zal ontbreken. Bovendien 
zijn de in artikel 2, derde lid, neerge-
legde voorwaarden voor het binnen-
treden zonder machtiging zo nauw 
omschreven dat gevaar voor oneigen-
lijke toepassing van deze bepaling 
gering is. 
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9. De Raad merkt op dat in artikel 9, 
tweede lid, aan de binnentredende 
persoon een zelfstandige bevoegdheid 
is gegeven om, eenmaal in de 
woning, kasten, laden en andere 
bergplaatsen die zijn afgesloten, te 
openen of te doen openen door 
degenen die hem vergezellen. 

De Raad neemt aan dat «openen» 
tevens onderzoeken inhoudt. De Raad 
acht dit een vergaande bevoegdheid. 
De Raad is van oordeel dat tussen 
deze bevoegdheid en huiszoeking, 
waarbij ook afgesloten kasten enz. 
mogen worden opengebroken, een 
theoretisch verschil bestaat. In de 
praktijk bestaat dit verschil niet, 
omdat veel mensen de kasten enz. in 
hun huis niet op slot doen. De Raad 
acht dit opmerkelijk, omdat voor 
huiszoeking stringente voorwaarden 
zijn gesteld, terwijl de bevoegdheid 
daartoe slechts toekomt aan de 
(hulp)officier van justitie. Het ontwerp 
gaat naar het oordeel van de Raad 
dan ook zeer ver op dit punt. De Raad 
merkt op dat de in artikel 9, tweede 
lid, neergelegde bevoegdheid toekomt 
aan 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). Deze bevoegheid 
kan worden uitgeoefend zonder dat 
aan een der voorwaarden van artikel 
97 Sv. behoeft te zijn voldaan, zelfs 
zondei het bestaan van een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit. Van 
belang daarbij is - zo merkt de Raad 
verder op - dat de (gedelegeerde) 
wetgever in de bijzondere wetten aan 
zeer veel personen een binnentre-
dingsbevoegdheid heeft toegekend. 
De Raad acht de in de memorie van 
toelichting gegeven motivering - het 
verschaffen van rechtszekerheid 
welke bevoegdheden tot het doel van 
het binnentreden tenminste kunnen 
worden uitgeoefend - te summier 
voor het aan zoveel personen toeken-
nen van een zo diep in het huisrecht 
ingrijpende bevoegdheid. 

Naar aanleiding van de overwegin-
gen van de Raad hebben wij het 
bepaalde in artikel 9, tweede lid, 
heroverwogen. Wij erkennen dat de in 
dit artikel neergelegde bevoegdheden 
in de praktijk ver gaan. Wij zijn van 
oordeel dat de bevoegdheden die in 
de woning kunnen worden uitgeoe-
fend, niet per se hun regeling behoe-
ven te vinden in de Algemene wet op 
het binnentreden. Wij zijn tot de 
conclusie gekomen dat deze bepaling 
beter kan vervallen. Wij geven er de 
voorkeur aan dat in het kader van het 
thans in voorbereiding zijnde ontwerp 

van Wet toezicht en opsporing nader 
wordt bezien of er aanleiding bestaat 
daarin te regelen welke bevoegdheden 
tenminste in de woning kunnen 
worden uitgeoefend. 

10. De Raad stelt vast dat artikel 9, 
tweede lid, is opgenomen in het 
onderdeel van het ontwerp dat alleen 
gaat over het binnentreden zonder 
toestemming. Dit houdt naar het 
oordeel van de Raad in dat niet 
vaststaat of de in dit artikel neergeleg-
de bevoegdheid ook toekomt aan de 
ambtenaar die met toestemming van 
de bewoner is binnengetreden. Dit 
verschil, zo beoogd, moet in de 
toelichting worden verklaard. 

Voor een nadere uiteenzetting 
onzerzijds over dit punt is geen 
aanleiding meer, nu dit artikellid komt 
te vervallen. Ten overvloede merken 
wij op dat het ons niet wenselijk 
voorkomt dat een ambtenaar die met 
toestemming van de bewoner is 
binnengetreden, zonder diens toe-
stemming kasten enz. zou kunnen 
openen. 

11. De Raad mist in artikel 12 een 
bescherming van de vergaderingen 
van de andere Hoge Colleges van 
Staat en beveelt aan dat het artikel 
wordt aangevuld. 

Naar aanleiding van deze opmerking 
brengen wij naar voren dat artikel 12 
in de plaats komt van en nagenoeg 
overeenkomt met artikel 123 Sv. Deze 
bepaling beoogt slechts bescherming 
te bieden aan plaatsen ten tijde dat 
aldaar vergaderingen van algemeen 
vertegenwoordigende organen, 
godsdienstoefeningen, bezinningssa-
menkomsten of terechtzittingen plaats 
vinden. Voor uitbreiding van dit 
artikel, zoals door de Raad aanbevolen, 
zien wij dan ook geen aanleiding. 

Tot zover het advies van de Raad 
van State 

12. Wij maken er nog melding van 
dat wij bij nader inzien artikel 2, eerste 
lid, in die zin hebben gewijzigd, dat in 
plaats van de «bij het Wetboek van 
Strafvordering» aan rechters enz. 
toegekende bevoegdheden tot 
binnentreden zonder machtiging komt 
te staan «bij wet». Voorts is een 
redactionele wijziging aangebracht in 
artikel 11, eerste lid. Het algemene 
gedeelte van de memorie van toelich-
ting is aangevuld met een paragraaf 
over deregulering. 

Wij veroorloven ons U in overweging 
te geven, het hierbij gevoegde 

gewijzigde voorstel van wet en de 
daarmee in overeenstemming 
gebrachte, overeenkomstig het 
vorengaande gewijzigde toelichting 
met bijlagen aan de Tweede Xamer 
der Staten-Generaal te zenden. 

Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. G. Rietkerk 
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