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Artikel

De bevoegdheid tot ‘onderzoeken’ in 
strafrecht en bestuursrecht

Kent ons recht een drieledig zoekstelsel?

Mr. dr. E. Gritter*

1. Inleiding

Door middel van de Wet herziening gerechtelijk vooron-
derzoek introduceerde de wetgever in het jaar 2000 in 
relatie tot de aanhouding van de verdachte en de inbe-
slagneming van voorwerpen een nieuw, ‘binair’ zoek-
stelsel.1 De kern van dit stelsel laat zich eenvoudig 
schetsen. Voor zover aan een opsporingsambtenaar de 
bevoegdheid is toegekend een plaats te ‘betreden’ (zoals 
ter aanhouding in art.  55 Sv en ter inbeslagneming in 
art.  96 Sv) dan mag de opsporingsambtenaar op die 
plaats ‘zoekend rondkijken’ om de aanhouding of de in-
beslagneming te bewerkstelligen. Het betreft hier een 
sterk beperkt ‘zoeken met de handen op de rug’, waarbij 
de opsporingsambtenaar zijn ogen goed de kost mag ge-
ven.2 Wordt bijvoorbeeld op grond van artikel 96 Sv met 
de ogen een voor inbeslagneming vatbaar voorwerp 
aangetroffen, dan mag dit voor de hand liggende voor-
werp worden meegenomen. Dit ‘zoekend rondkijken’ 
staat tegenover het zogenoemde ‘doorzoeken’. Dit be-
treft ieder ander onderzoek dat verder gaat dan ‘zoekend 
rondkijken’. Van ‘doorzoeken’ is in ons stelsel reeds 

* Mr. dr. E. Gritter is als universitair docent straf(proces)recht verbonden 

aan de Vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Gro-

ningen.

1 Wet van 27 mei 1999 tot partiële wijziging van het Wetboek van Straf-

vordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek), Stb. 1999, 243. 

De wet trad op 1 februari 2000 in werking.

2 Vgl. B.F. Keulen & G. Knigge, Ons Strafrecht 2: Strafprocesrecht, Deventer: 

Wolters Kluwer 2020, p. 351.

sprake indien op een plaats enkel een kast of een lade 
wordt geopend. Voor het uitoefenen van deze bevoegd-
heid is steeds een uitdrukkelijke bevoegdheidsverlening 
vereist.3 Dit ‘doorzoeken’ mag door een opsporingsamb-
tenaar op elke plaats worden uitgevoerd met het oog op 
de aanhouding van de verdachte (zie art. 55a Sv) en het 
mag vervoermiddelen betreffen, indien het doel de in-
beslagneming is (zie art.  96b Sv). Als met het oog op 
 inbeslagneming andere plaatsen moeten worden door-
zocht, dan komen volgens het Wetboek van Strafvorde-
ring de (hulp)officier van justitie of de rechter-commis-
saris (hierna: R-C) in beeld om de doorzoeking (onder 
zijn of haar gezag) te verrichten.4 Buiten de strafvorder-
lijke context van beslag en aanhouding is het steun-
dwangmiddel van de ‘doorzoeking’ – voor zover ik kan 
overzien – in de opsporingsfase later enkel nog toege-
kend in artikel 125i Sv, dat het ‘doorzoeken van een plaats 
ter vastlegging van gegevens die op deze plaats op een ge-
gevensdrager zijn opgeslagen of vastgelegd’ regelt. Het op 
grond van deze bepaling openen van een lade kan dan 
bijvoorbeeld gericht zijn op het ‘vinden’ van een rele-
vante laptop (alsook bijvoorbeeld een agenda), waarna 
de op die gegevensdrager opgeslagen of vastgelegde ge-
gevens kunnen worden gekopieerd.5

3 Keulen & Knigge 2020, p. 351. Zie ook A.L. Melai/M.S. Groenhuijsen e.a., 

Het Wetboek van Strafvordering, art. 96 aant. 3 (Wöretshofer) (Archiefver-

sie via Kluwer Navigator, actueel t/m 1  maart  2005, geraadpleegd op 

22 maart 2022): ‘Wie, nadat hij zich bevoegd ter plaatse bevindt, de plaats 

zonder toestemming van de gerechtigde wil doorzoeken, moet daartoe 

uitdrukkelijk bevoegd zijn.’

4 Dit kan in de bijzondere wetgeving anders liggen, zoals in art. 49 WWM.

5 De doorzoekingsbevoegdheid van art. 125i Sv is ingevoegd door de Wet 

bevoegdheden vorderen gegevens, Stb. 2005, 390 en maakt sinds 1 janu-

ari 2006 deel uit van ons recht. Volgens art. 6:4:10 mag in het kader van 
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Met het bovenstaande lijkt het geldende zoekstelsel min 
of meer volledig geschetst. Een nadere blik op het Wet-
boek van Strafvordering en enige bijzondere strafwetten 
laat evenwel zien dat er diverse zoekbevoegdheden be-
staan, die zich voor wat betreft de terminologie niets 
lijken aan te trekken van de dichotomie ‘zoekend rond-
kijken’ (gekoppeld aan het betreden) en het steun-
dwangmiddel ‘doorzoeken’. In deze bepalingen draait 
het telkens om een ander begrip, te weten: het mogen 
onderzoeken van vervoermiddelen of zaken. Voorbeelden 
zijn te vinden in artikel 51 WWM, artikel 23 WED, arti-
kel 55b Sv en artikel 126zr Sv. De bevoegdheid tot ‘on-
derzoeken’ is buiten de strafvordering onder meer terug 
te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
waarin eveneens zaken en vervoermiddelen als object 
van mogelijk ‘onderzoek’ zijn aangewezen. De fiscaal-
rechtelijke Wet op de accijns is een voorbeeld van een 
bijzondere bestuurswet waarin eveneens onderzoeksbe-
voegdheden zijn neergelegd.

In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe dit begrip 
‘onderzoeken’ moet worden geduid, met name met het 
oog op de intensiteit van het toegestane onderzoek. 
Daarbij verdient opmerking dat het met zoveel woorden 
mogen ‘onderzoeken’ van zaken of vervoermiddelen 
vooralsnog geen structurele, systematische aandacht 
heeft gekregen in de literatuur, in de rechtspraak of van-
uit de wetgever.6 De wél aangetroffen standpunten ten 
aanzien van het begrip ‘onderzoeken’ blijken vervolgens 
sterk uiteen te lopen. Die standpunten kunnen worden 
gekoppeld aan de eerder geschetste dichotomie. Zo be-
weren sommige auteurs ten aanzien van artikel 23 WED 
dat het daar geregelde ‘onderzoeken’ van een vervoer-
middel nimmer mag neerkomen op een ‘doorzoeking’ 
van dat vervoermiddel, nu de bevoegdheid tot ‘doorzoe-
king’ niet met zoveel woorden is gegeven.7 Zowel met 
betrekking tot artikel 23 WED als met betrekking tot het 
commune recht is echter rechtspraak te vinden die wijst 
op een ruimere opvatting.8 Ook ten aanzien van arti-
kel 51 WWM (welke bepaling eveneens het onderzoeken 
van vervoermiddelen betreft) wordt gesteld dat dit – in-
dien noodzakelijk – zonder meer een ‘doorzoeking’ van 
een voertuig kan inhouden.9 Anderzijds lijkt in het be-
stuursrecht de opvatting heersend dat het onderzoeken 

een onderzoek naar het vermogen van een veroordeelde (in verband met 

de tenuitvoerlegging van een maatregel in de zin van art. 36e Sr) even-

eens een plaats worden ‘doorzocht’, maar dan gaat het om het veilig stel-

len van een ‘voor verhaal vatbaar voorwerp’.

6 Ook in de plannen in het kader van de modernisering van de strafvorde-

ring ontbreekt, voor zover ik heb kunnen zien, een structurele analyse van 

het ‘onderzoeken’.

7 Zie Hartmann, in: T&C Strafrecht, art. 23 WED, aant. 4 (geraadpleegd op 

22 maart 2022) en E. Gritter, G. Knigge & N.J.M. Kwakman, De WED op de 
helling. Een onderzoek naar de wenselijkheid de Wet op de economische delic-
ten te herzien, WODC Onderzoek en beleid 234, WODC: Den Haag/Gro-

ningen/Meppel 2005, p. 111, voetnoot 184.

8 Zie Rb. Den Haag 8 oktober 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BF8883, NJFS 

2008/247 en HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6043, NJ 2011/374, 

m.nt. T.M. Schalken.

9 D.H. de Jong & H.G.M. Krabbe (red.), De Wet Wapens en Munitie. Een straf-
rechtelijk commentaar (Facetten van strafrechtspleging deel 9), Samsom 

H.D. Tjeenk Willink: Alphen aan den Rijn 1989, p. 196.

van vervoermiddelen op grond van de Awb nooit zou 
mogen neerkomen op ‘doorzoeken’,10 hoewel in de be-
stuursrechtelijke rechtspraak buiten de sfeer van de 
Awb het standpunt wordt uitgedragen dat feitelijk door-
zoeken wél mogelijk is als de bevoegdheid is toegekend 
tot ‘onderzoeken’.11

In het navolgende zullen enkele bevoegdheden tot ‘on-
derzoeken’ verkennend worden onderzocht, in de hoop 
daarmee een aanzet te geven tot een meer structurele 
analyse van en theorievorming over de diverse zoekbe-
voegdheden in ons strafrecht en bestuursrecht. Daarbij 
zullen, naast de literatuur, ook de (schaarse) rechtspraak 
en – waar relevant – wetsgeschiedenis worden betrok-
ken. Uitdrukkelijk zij daarbij gesteld dat een volledig 
overzicht van alle onderzoeksbevoegdheden, standpun-
ten en achtergronden in verband met de omvang daar-
van niet is nagestreefd. Uiteindelijk zal op basis van het 
verrichte onderzoek een standpunt worden betrokken 
ten aanzien van de vraag of de intensiteit van het ‘on-
derzoeken’ neerkomt op hooguit een ‘zoekend rondkij-
ken’, binnen grenzen tot een feitelijke ‘doorzoeking’ 
mag leiden of dat het onderzoeken misschien zelfs een 
derde te onderscheiden zoekvorm betreft.

Voor een beter begrip van het probleemveld zal in de 
volgende paragraaf eerst kort aandacht worden besteed 
aan het zoekstelsel zoals dit gold vóór 2000, dat zich (in 
ieder geval ten aanzien van een van de bijzondere straf-
wetten) niet kenmerkte door een dichotomie, maar door 
een trichotomie.

2. Huiszoeking, zoekend 
rondkijken en iets er tussenin

Met de inwerkingtreding van het huidige ‘binaire’ zoek-
stelsel kwam een einde aan de voorheen met zoveel 
woorden bestaande bevoegdheid een ‘huiszoeking’ uit 
te voeren.12 De wettelijke term ‘huiszoeking’ was onder 
het oude recht verwarrend: een ‘huiszoeking’ mocht in 
de door de wet aangegeven gevallen namelijk niet alleen 
in een woning worden verricht, maar ook op tal van an-
dere plaatsen.13 Het in 2000 ingevoerde nieuwe stelsel 
liet het echter niet bij een terminologische wijziging. 
Ook inhoudelijk kwam er een verandering. Onder het 
oude recht was volgens de Hoge Raad sprake van een 
‘huiszoeking’ als het zoeken op een zekere plaats ‘ge-
richt en stelselmatig’ was uitgevoerd. Iedere lichtere 
vorm van zoeken, dus elk onderzoek dat niet als ‘gericht 

10 Zie onder meer O.J.D.M.L. Jansen, Het handhavingsonderzoek. Behoren het 
handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te wor-
den genormeerd? Een interne rechtsvergelijking, Ars Aequi Libri: z.p. 1999, 

p. 23 en 24.

11 Zie HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8791, NBSTRAF 2012/209, 

m.nt. L.E.M. Hendriks.

12 Zie art. 111 (oud) Sv, zoals dit luidde tot de inwerkingtreding van het nieu-

we zoekstelsel.

13 Vgl. F. Vellinga-Schootstra, Inbeslagneming en huiszoeking, H.D. Tjeenk Wil-

link: Alphen aan den Rijn 1982, p. 140.
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en stelselmatig’ gekwalificeerd hoefde te worden, mocht 
daarbij – in ieder geval voor wat betreft de Opiumwet, 
zoals zal blijken – worden gebaseerd op de bevoegdheid 
een plaats te betreden. Deze lichtere vorm van zoeken 
kon, in ieder geval dus in het licht van de Opiumwet, 
intensiever van aard zijn dan het huidige ‘zoekend rond-
kijken’. Dit wordt goed geïllustreerd door HR 
28 mei 1985, NJ 1985/822, een van de oude standaardar-
resten op dit terrein. In die zaak verbleven opsporings-
ambtenaren op grond van de betredingsbevoegdheid 
van artikel  9 Opiumwet slechts een uurtje in een wo-
ning, waarbij niets werd verbroken. Wel werd een han-
gend keukenkastje geopend, waarin een zakje met onge-
veer 50 gram cocaïne werd aangetroffen. Volgens het 
gerechtshof leverde dit nog geen ‘huiszoeking’ op, zodat 
het verrichte onderzoek kon worden gebaseerd op de 
betredingsbevoegdheid van artikel. 9 Opiumwet. De 
Hoge Raad overwoog:

‘Het oordeel van het hof geeft geen blijk van een verkeer-
de rechtsopvatting, in aanmerking genomen dat uit de 
door het hof vastgestelde feiten kan worden afgeleid 
– gelijk het hof kennelijk heeft gedaan – dat de woning 
niet stelselmatig en gericht is onderzocht op de aanwe-
zigheid van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen.’14

Het verschil met het huidige recht zal duidelijk zijn. On-
der het huidige recht zou het enkele openen van het 
keukenkastje (met als doel de inbeslagneming) reeds als 
‘doorzoeken’ zijn gekwalificeerd, waartoe artikel 9 Opi-
umwet geen ruimte biedt. Nu het een woning betrof, zou 
het onder het huidige recht op de weg van de R-C 
(art.  110 Sv) of eventueel de (hulp)officier van justitie 
hebben gelegen om – onder nadere wettelijke voorwaar-
den – het geschetste onderzoek uit te voeren.15

Het onderzoek dat op grond van artikel 9 Opiumwet mo-
gelijk was, is in de literatuur wel geduid als een ‘tussen-
beide’-bevoegdheid, ‘omdat volgens de Hoge Raad de be-
voegdheid tot het betreden van plaatsen in combinatie met 
een inbeslagnemingsbevoegdheid enerzijds verder strekt 
dan de bevoegdheid tot het betreden van plaatsen sec, 
maar anderzijds minder ver dan de toenmalige huiszoe-
kingsbevoegdheid’.16 Daarmee was voor wat betreft de 
zoekbevoegdheden dus sprake van een trichotomie: het 
kon bestaan uit een zoekend rondkijken, ieder verder-
gaand (op beslag gericht) onderzoek dat niet ‘gericht en 
stelselmatig’ was en de (gerichte en stelselmatige) huis-
zoeking.

De Hoge Raad heeft uiteindelijk zelf bevestigd dat sinds 
de invoering van het huidige zoekstelsel op grond van 

14 HR 28 mei 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC8903, NJ 1985/822, m.nt. Th.W. 

van Veen (Cocaïne in keukenkastje), r.o. 5.3. Zie voor een geval waarin wel 

sprake was van een gericht en stelselmatig onderzoek: HR 17 maart 1987, 

ECLI:NL:HR:1987:AC9760, NJ 1988/155, m.nt. Th.W. van Veen (Cocaïne 

in linnenkast).

15 Zie art. 97 Sv voor de bevoegdheid van de (hulp)officier van justitie.

16 Zie A. Postma, Handboek Strafzaken, 14.1.2, Deventer: Wolters Kluwer 

(geraadpleegd via Kluwer Navigator op 22 maart 2022). Art. 9 lid 1 Opi-

umwet voorziet in een algemene betredingsbevoegdheid. Dit betreden 

kán ter inbeslagneming worden ingezet.

artikel 9 Opiumwet hooguit zoekend rondgekeken mag 
worden. Daarmee werd het ‘zoeken’ voor wat betreft de 
Opiumwet gekoppeld aan het ‘binaire stelsel’. Onder 
verwijzing naar de Wet herziening gerechtelijk vooron-
derzoek en de daarbij geïntroduceerde nieuwe zoeksys-
tematiek overwoog de Hoge Raad in HR 18  novem-
ber 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL6238:

‘Aangenomen moet worden dat na de inwerkingtreding 
van de Wet bedoelde systematiek ook geldt indien het 
gaat om opsporingsonderzoek met betrekking tot verdo-
vende middelen. Gelet daarop moet art.  9, eerste lid 
aanhef en onder b Opiumwet aldus worden uitgelegd 
dat de aldaar geregelde bevoegdheid om zich toegang te 
verschaffen tot de desbetreffende plaats, niet omvat de 
bevoegdheid om die plaats te doorzoeken (…).’17

3. Het ‘onderzoeken’ in het 
strafrecht

3.1 Het Wetboek van Strafvordering

3.1.1 Inleiding
Het Wetboek van Strafvordering kent diverse ‘onder-
zoeksbevoegdheden’ die op zaken en vervoermiddelen 
kunnen worden uitgeoefend. In deze paragraaf wordt 
achtereenvolgens aandacht besteed aan artikel 55b lid 2 
Sv (onderzoeken ter identificatie) en het onderzoeken 
van vervoermiddelen in het kader van terrorismebestrij-
ding (art. 126zr Sv).

3.1.2 Artikel 55b Sv: voorwerpen ‘onderzoeken’ met het oog 
op identificatie

In artikel 55b lid 1 Sv is de bevoegdheid gecreëerd om 
voorwerpen die de verdachte ‘bij zich draagt of met zich 
mee voert’ te onderzoeken met het oog op identificatie. 
De bepaling luidt:

‘De bij of krachtens artikel 141 aangewezen ambtenaren 
alsmede bepaalde door Onze Minister van Veiligheid en 
Justitie aangewezen categorieën van andere personen, 
belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn be-
voegd een staande gehouden of aangehouden verdachte 
aan zijn kleding te onderzoeken, alsmede voorwerpen 
die hij bij zich draagt of met zich mee voert te onderzoe-
ken, een en ander voor zover zulks noodzakelijk is voor 
de vaststelling van zijn identiteit.’

De bevoegdheid was vóór 1 oktober 2010 neergelegd in 
het tweede lid van artikel 55b Sv, en – los van enige niet 
ter zake doende verschillen – gelijk aan de huidige bepa-

17 HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL6238, NJ 2007/8, r.o. 3.5. 

Aan het eind van de aangehaalde rechtsoverweging verwijst de Hoge Raad 

naar zijn uitspraak van 21 oktober 2003, genummerd: ‘LJN AH 9998’. Dit 

is in de versie van Kluwer Navigator abusievelijk omgevormd tot ‘NJ 2007/8’, 

hetgeen het in de hoofdtekst geciteerde arrest betreft waarin die verwij-

zing voorkomt. De correcte verwijzing moet zijn: NJ 2007/9.
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ling.18 In 2011 werd de Hoge Raad geroepen een oordeel 
te vellen over de reikwijdte van het ‘onderzoeken’ zoals 
bedoeld in artikel 55b Sv.19 De zaak draaide om een ver-
dachte die was aangehouden wegens rijden onder in-
vloed. Aangezien de verdachte geen identificatiebewijs 
kon tonen, werd de auto met het oog op de identificatie 
van de verdachte overgebracht naar het politiebureau. 
In dit onderzoek werd het dashboardkastje van de auto 
geopend, waarin vervolgens gripzakjes werden gevon-
den en een weegschaaltje met ‘restsporen van een wit 
poeder’. Daarop werd de verdachte (na toestemming) 
gefouilleerd, waarna in zijn kleding 2,2 gram cocaïne 
werd aangetroffen. Uiteindelijk werd de verdachte ver-
volgd voor het opzettelijk aanwezig hebben van de coca-
ine.

In de zaak kwam de vraag centraal te staan of het in de 
auto uitgevoerde onderzoek – met name het daarbij 
openen van het dashboardvakje – wel rechtmatig was 
geweest. Dit onderzoek leidde uiteindelijk immers tot de 
fouillering en de vondst van de cocaïne. De politierech-
ter achtte het openen van het dashboardvakje toege-
staan en baseerde het onderzoek in retrospectief op de 
in artikel 96b Sv neergelegde bevoegdheid tot het ‘door-
zoeken’ van vervoermiddelen. Het gerechtshof zette 
daar evenwel een streep door, met de overweging dat het 
onderzoek in de auto, waarbij het dashboardvakje was 
geopend, niet ter inbeslagneming was uitgevoerd. Dat 
maakte het onderzoek volgens het gerechtshof echter 
nog niet onrechtmatig: de verbalisanten konden hun 
handelingen baseren op artikel 55b lid 2 (oud) Sv. Het 
feitelijk doorzoeken van de auto door het openen van het 
dashboardvakje kon juridisch dus worden gekwalificeerd 
als het onderzoeken van een voorwerp. Met een blik op 
de wetsgeschiedenis oordeelde het gerechtshof als volgt 
over de reikwijdte van het ter identificatie mogen ‘on-
derzoeken’ van voorwerpen die de verdachte bij zich 
draagt of met zich mee voert:

‘Hierbij kan blijkens de wetsgeschiedenis onder meer 
worden gedacht aan het onderzoeken van de bagage van 
de verdachte (zoals rugzakken en tassen) en van voor-
werpen die in de kleding van de verdachte worden aan-
getroffen (zoals agenda’s en portefeuilles).
Aldus leent bagage die verdachte bij zich draagt of met 
zich voert, bijvoorbeeld in een handtas, in een rugzak, op 
zijn fiets of in de auto, zich voor onderzoek naar identi-
ficerende bescheiden. De genoemde bepaling legitimeert 
ook tot het kijken in een dashboardkastje van een auto, 
omdat dit, naar de algemene ervaring leert, een gebrui-
kelijke plaats is om bijvoorbeeld tasjes en portefeuilles 
die de bestuurder of passagier bij zich heeft, in te leggen 
en waar derhalve voorwerpen kunnen worden aange-

18 De wijziging werd doorgevoerd door Wet identiteitsvaststelling verdach-

ten, veroordeelden en getuigen van 18 juli 2009, Stb. 2009, 317.

19 HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6043, NJ 2011/374, m.nt. T.M. Schal-

ken.

troffen die de bestuurder of passagier van de auto bij 
zich draagt of met zich voert.’20

Hoewel het hof het onderzoek – dat inderdaad niet op 
inbeslagneming was gericht – terecht niet baseerde op 
artikel 96b Sv, roept het oordeel wel vragen op. Immers, 
het gegeven dat zich in een dashboardvakje voorwerpen 
kunnen bevinden die relevant kunnen zijn voor de iden-
tificatie, verleent nog niet direct legitimiteit aan het 
mogen openen van dat dashboardvakje teneinde na te 
gaan óf zich in dat vakje dergelijke voorwerpen bevin-
den. A-G Hofstee besteedt in zijn conclusie voor het ar-
rest van de Hoge Raad wél specifiek aandacht aan de 
preliminaire vraag of het dashboardvakje überhaupt 
mocht worden aangemerkt als voorwerp dat de verdach-
te bij zich droeg of door hem werd meegevoerd, en dus 
gezien artikel 55b Sv voorwerp mocht zijn van ‘onder-
zoek’. Hofstee beantwoordt de vraag uiteindelijk beves-
tigend:

‘Vooropgesteld dient te worden dat de wetsgeschiedenis 
van art. 55b Sv niet dwingt tot een restrictieve uitleg van 
het begrip “voorwerpen die de verdachte bij zich draagt 
of met zich meevoert”. Het gaat om alle voorwerpen, die 
de verdachte bij zich draagt of met zich mee voert.’21

Het onderzoek op grond van artikel 55b Sv mag daarbij 
volgens hem, onder verwijzing naar Melai/Groenhuij-
sen, ‘bijzonder grondig’ zijn.22 Daarbij zet Hofstee de 
mogelijkheid het dashboardvakje te onderzoeken af te-
gen de (onmiskenbare) mogelijkheid van artikel 55b Sv 
om de verdachte ter identificatie bovendien te fouille-
ren:

‘Zo mag bij de verdachte de voering van de jas worden 
losgehaald en de zomen van de kleding worden losge-
tornd. Dergelijke handelingen gaan aanmerkelijk verder 
dan het onderzoeken van het dashboardkastje van een 
auto. Of om het anders te zeggen: het onderzoeken van 
het dashboardkastje maakt hier, lijkt mij, minder in-
breuk op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, 
dan het lostornen van zomen van de kleding die hij aan 
heeft. Uit een oogpunt van proportionaliteit en subsidi-
ariteit meen ik dat het onderzoeken van het dashboard-
kastje van verzoekers auto dan ook was toegelaten, te-
meer nu geen rechtsregel zich tegen een dergelijk 
onderzoek verzet.’23

20 Zie voor de overwegingen van het hof de conclusie van A-G Hofstee (punt 

6) onder HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6043, NJ 2011/374,  m.nt. 

T.M. Schalken.

21 Conclusie A-G Hofstee (punt 10) onder HR 31  mei  2011, ECLI:NL:HR:

2011:BP6043, NJ 2011/374, m.nt. T.M. Schalken.

22 Zie A.L. Melai/M.S. Groenhuijsen, art. 55b Sv, aant. 7 (De Meijer) (Archief-

versie via Kluwer Navigator, actueel t/m 1 september 2005, geraadpleegd 

op 22 maart 2022).

23 Conclusie A-G Hofstee (punt 11) onder HR 31  mei  2011, ECLI:NL:HR:

2011:BP6043, NJ 2011/374, m.nt. T.M. Schalken.
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Het cassatieberoep werd uiteindelijk verworpen. In 
rechtsoverweging 2.4 oordeelde de Hoge Raad:

‘Het kennelijke oordeel van het Hof dat onder de be-
voegdheid als bedoeld in art. 55b, tweede lid, Sv tot het 
doen van onderzoek naar de voorwerpen die de verdach-
te bij zich draagt of met zich mee voert, onder omstan-
digheden ook het onderzoeken van het dashboardkastje 
van een auto van de verdachte kan vallen voor zover 
zulks noodzakelijk is voor de vaststelling van de identi-
teit van de verdachte, geeft geen blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.’24

Uit het arrest inzake het dashboardvakje kan worden af-
geleid dat het op grond van artikel 55b Sv ter identifica-
tie mogen ‘onderzoeken’ van een voorwerp dat de ver-
dachte bij zich draagt of met zich mee voert in de prak-
tijk kan neerkomen op het uitvoeren van een feitelijke 
doorzoeking van een vervoermiddel: het openen van 
een dashboardvakje. Indien het openen van het vakje 
niet gericht was geweest op identificatie maar op inbe-
slagneming, dan hadden de verbalisanten dit onderzoek 
(afgezien van eventuele toestemming) enkel op de door-
zoekingsbevoegdheid van artikel 96b Sv mogen baseren. 
Het zou dan onderzoek betreffen dat onmiskenbaar ver-
der gaat dan ‘zoekend rondkijken’ en dat niet op de be-
tredingsbevoegdheid, zoals neergelegd in artikel 96 Sv, 
gebaseerd zou mogen worden.25

Van belang is dat de reikwijdte van de onderzoeksbe-
voegdheid van artikel 55b Sv mede afhangt van het doel: 
de identificatie van de verdachte. Het gerechtshof geeft 
daartoe een op de casus gericht ‘richtsnoer’, door te 
overwegen, zo bleek, dat het dashboardvakje, ‘naar de 
algemene ervaring leert, een gebruikelijke plaats is om bij-
voorbeeld tasjes en portefeuilles die de bestuurder of pas-
sagier bij zich heeft, in te leggen (…)’.26 Mij lijkt voorstel-
baar dat dit een richtsnoer is dat handen en voeten geeft 
aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 
die het ‘onderzoeken’ in de zin van artikel 55b Sv nader 
normeren en het onderzoek ‘noodzakelijk’ kunnen ma-
ken. Het gaat in het licht van artikel  55b Sv uiteraard 
niet aan direct de hele auto uit elkaar te halen of de be-
kleding van de stoelen ‘los te tornen’ teneinde een rijbe-
wijs of ander identificatiebewijs te vinden. Eerst mag (en 
moet) op gebruikelijke ‘plaatsen’ worden gezocht, maar 
indien de verbalisanten concrete aanwijzingen hebben 
dat een identiteitsbewijs in de zitting is verstopt, dan 
kan dit mijns inziens zonder meer anders komen te lig-
gen: dan mag ook de bekleding worden losgemaakt. De 
bekleding, of ruimer gesteld het vervoermiddel, kan on-

24 HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6043, NJ 2011/374, m.nt. T.M. Schal-

ken.

25 Vgl. G.J.M. Corstens/M.J. Borgers & T. Kooijmans, Het Nederlands strafpro-
cesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 566 (met betrekking tot de 

doorzoekingsbevoegdheid van art. 96b Sv): ‘Het vermoeden kan bestaan 
dat bijvoorbeeld in het dashboardkastje of in de achterbak van een auto of in 
de laadruimte van een schip of een vliegtuig wapens of drugs zijn verborgen. 
Dan mag de opsporingsambtenaar daarnaar gaan zoeken.’

26 Zie de weergave van de overwegingen van het hof in conclusie A-G Hof-

stee (punt 6) onder HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6043, NJ 2011/374, 

m.nt. T.M. Schalken.

der omstandigheden worden aangemerkt als voorwerp 
dat de (aangehouden of staande gehouden) verdachte 
met zich mee voert. Ter vergelijking: deze normerende 
‘sturing’ door de noodzakelijkheidsbeginselen, afhanke-
lijk van de omstandigheden van het geval, is (uiteraard) 
ook terug te vinden bij de ‘echte’ doorzoeking. Om op 
grond van artikel  96b Sv een verboden jachtgeweer te 
vinden en in beslag te nemen, is er niet direct noodzaak 
het daarvoor veel te kleine dashboardvakje te openen. 
De kofferbak betreft een meer gebruikelijke plaats. Dit 
ligt weer anders indien het vermoeden rijst dat er ook 
munitie in de auto aanwezig is. Zo is het ook niet toege-
laten om een bureaulade te openen in het kader van de 
doorzoeking van een woning met het oog op enkel het 
vinden en aanhouden van een verdachte (art.  55a Sv). 
Het doel van het onderzoek beperkt aldus de toegestane 
mogelijkheden.

3.1.3 Artikel 126zr Sv: onderzoek vervoermiddelen en 
terrorismebestrijding

Met de inwerkingtreding van de Wet verruiming moge-
lijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische 
misdrijven27 is op 1 februari 2007 – naast aanverwante 
bepalingen – artikel 126zr in het Wetboek van Strafvor-
dering geïntroduceerd. Die bepaling geeft opsporings-
ambtenaren onder voorwaarden de bevoegdheid ver-
voermiddelen te onderzoeken. De bepaling is samen met 
artikel 126zq Sv en artikel 126zs Sv, die het onderzoek 
van voorwerpen en het fouilleren betreffen, opgenomen 
in een afzonderlijke vierde afdeling van Titel VB van het 
Wetboek van Strafvordering, getiteld ‘Bijzondere be-
voegdheden tot opsporing van terroristische misdrij-
ven’. Artikel 126zr Sv luidt als volgt:

‘In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf 
is de opsporingsambtenaar, bij bevel daartoe van de of-
ficier van justitie, bevoegd in het belang van het onder-
zoek vervoermiddelen te onderzoeken.’

Indien bedoeld bevel van de officier van justitie voor-
handen is, mag de opsporingsambtenaar bovendien 
 vervoermiddelen op hun lading onderzoeken, inzage 
vorderen van zekere bescheiden en vorderen dat een be-
stuurder het vervoermiddel stilhoudt en naar een aan-
gewezen plaats overbrengt (zie art. 126zr lid 2 Sv). Het 
bevel van de officier (dat mondeling mag worden gege-
ven) geldt voor maximaal twaalf uren en voor een in het 
bevel omschreven gebied; de duur mag telkens met 
maximaal twaalf uren worden verlengd (art. 126zr lid 3 
Sv jo. art.  126zq lid  3 Sv). Door middel van het bevel 
wordt een ‘tijdelijk risicogebied’ aangewezen.28 Betreft 
het gebied een bij algemene maatregel van bestuur aan-

27 Wet van 20 november 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvor-

dering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verrui-

ming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische 

misdrijven, Stb. 2006, 580. Algemeen over deze en aanverwante bevoegd-

heden (zonder het begrip ‘onderzoeken’ te problematiseren): Corstens 

2021, p. 609 e.v.

28 Zie voor deze term par. 3.2 van de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden 

van het College van procureurs-generaal van 29 augustus 2014, Stcrt. 2014, 

24442 (regelingnummer 2014A009).
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gewezen ‘veiligheidsrisicogebied’, dan mag onder nader 
bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaar-
den worden afgezien van het bevel (art. 126zr lid 3 Sv jo. 
art. 126zq lid 4 Sv).29

Uit de toelichting op de genoemde onderzoeksbevoegd-
heden blijkt dat de bepalingen zijn geïnspireerd door 
toen reeds bestaande bevoegdheden tot het onderzoe-
ken van vervoermiddelen, zoals opgenomen in de WED 
en de WWM: ‘In deze afdeling zijn bevoegdheden opgeno-
men waarvoor bepalingen uit de eerdergenoemde WWM en 
WED model hebben gestaan.’30 Uit de toelichting blijkt 
verder, dat de intensiteit van het ‘onderzoeken’ zoals ge-
regeld in artikel 126zr Sv wezenlijk neerkomt op de be-
voegdheid tot doorzoeking zoals die onder meer in arti-
kel 96b Sv geregeld is:

‘De onderzoeksbevoegdheden vertonen gelijkenissen 
met bevoegdheden die reeds regeling hebben gevonden 
in het wetboek. Zo bevat artikel 96b Sv eveneens een be-
voegdheid tot het doorzoeken van vervoermiddelen en 
geven de artikelen 100 en 101 Sv voorschriften met be-
trekking tot het openen van brieven.’31

Hoewel het type onderzoek duidelijk wordt gelijkgesteld 
aan het onderzoek dat op grond van artikel 96b Sv mo-
gelijk is, is de gerichtheid van het onderzoek anders:

‘Het verschil met deze bevoegdheden is echter daarin 
gelegen dat die zoekbevoegdheden kunnen wordt geken-
merkt als steunbevoegdheid om de inbeslagneming van 
voorwerpen met het oog op de waarheidsvinding moge-
lijk te maken. De bevoegdheden die hier zijn voorgesteld 
zijn anders van karakter; zij beogen als zelfstandige be-
voegdheid een nadere onderbouwing van “aanwijzin-
gen” van een terroristisch misdrijf mogelijk te maken.’32

Het in artikel  126zr Sv verwoorde ‘onderzoeksbelang’ 
kan onder omstandigheden dan ook een ruime toepas-
sing meebrengen, zo volgt verder uit de toelichting:

‘Welke uitwerking dit onderzoeksbelang heeft op de keu-
ze van de categorie van te controleren personen, voor-
werpen of vervoermiddelen hangt telkens af van de con-
crete feiten en omstandigheden van het geval. De 
beschikbare informatie zal daarbij in belangrijke mate 
leidend zijn. Zo kan een melding dat over zee aangevoer-
de explosieven bestemd zijn voor een terroristische aan-
slag meebrengen dat in een bepaald havengebied alle 
vervoermiddelen worden onderzocht.’33

De weergegeven citaten maken veel duidelijk. In de eer-
ste plaats blijkt dat de onderzoeksbevoegdheid van arti-
kel  126zr Sv in het kader van terrorismebestrijding is 
geënt op ‘vergelijkbare’ (nog te bespreken) onderzoeks-

29 De nadere regeling van een en ander is te vinden in het Besluit opsporing 

terroristische misdrijven, Stb. 2006, 730, met in de bijlage daarbij de aan-

wijzing van de veiligheidsrisicogebieden.

30 Kamerstukken II 2004/05, 30164, nr. 3, p. 15.

31 Kamerstukken II 2004/05, 30164, nr. 3, p. 15.

32 Kamerstukken II 2004/05, 30164, nr. 3, p. 15. Vgl. Corstens 2021, p. 609.

33 Kamerstukken II 2004/05, 30164, nr. 3, p. 15.

bepalingen uit de WED en de WWM. Vervolgens wordt 
de reikwijdte van het ‘onderzoeken’ gelijkgesteld aan de 
‘doorzoeking’ bij commuun-strafvorderlijk beslag. Be-
schreven wordt immers, dat artikel 96b Sv eveneens ‘een 
bevoegdheid tot het doorzoeken van vervoermiddelen’ be-
vat. Anders dan in artikel 96b gaat het bij een ‘onderzoe-
king’ in het kader van terrorisme echter niet om een 
steundwangmiddel, maar om een zelfstandige bevoegd-
heid die niet op voorhand ‘dienstig’ is aan de inzet van 
een ander dwangmiddel. Op dat punt is er weer een ana-
logie met de onderzoeksbevoegdheden van de WED en 
de WWM, zoals nog zal blijken; ook daar gaat het om 
zelfstandige onderzoeksbevoegdheden. Helder is ook 
dat het feitelijk op grond van artikel  126zr Sv mogen 
doorzoeken van een vervoermiddel uiteindelijk zonder 
meer wel kan leiden tot de opvolgende inzet van dwang-
middelen zoals de aanhouding en de inbeslagneming. 
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bij het on-
derzoek gevonden wapens of explosieven, of de zich in 
een vrachtauto schuilhoudende verdachte.34

3.2 De WWM

3.2.1 Inleiding
De Wet wapens en munitie kent in § 11a (aanvullende) 
opsporingsbevoegdheden, gericht op wapens en muni-
tie. Artikel 49 WWM regelt de bevoegdheid tot doorzoe-
king ter inbeslagneming van alle plaatsen, artikel  50 
WWM betreft het ‘onderzoeken’ van verpakkingen en 
reisbagage, artikel 51 WWM normeert het ‘onderzoeken 
van vervoermiddelen’ en artikel 52 WWM tot slot ziet op 
de inbeslagneming als zodanig en de fouillering. In het 
navolgende ga ik enkel in op artikel 51 WWM.

3.2.2 Onderzoek vervoermiddelen
In artikel 51 WWM is bepaald dat opsporingsambtena-
ren bevoegd zijn ‘vervoermiddelen te onderzoeken indien 
daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat’, onder meer op 
grond van ‘een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn 
gebruikt’. Het derde lid van artikel 51 WWM treft een na-
dere voorziening voor dit onderzoek in veiligheidsrisi-
cogebieden; dan kan de bevoegdheid onder nadere 
voorwaarden ‘tegenover een ieder (…) worden uitgeoe-
fend’. Met betrekking tot de ‘aanleiding’ tot het mogen 
inzetten van de bevoegdheid oordeelde de Hoge Raad, 
op grond van de wetsgeschiedenis, dat ‘(…) voor het aan-
wenden van deze bevoegdheid (is) vereist dat een concreet 
aanwijsbare aanleiding bestaat om te veronderstellen dat 
de WWM wordt overtreden of dreigt te worden overtre-
den’.35 In zijn commentaar op artikel 51 WWM in T&C 
Strafrecht geeft Sackers impliciet blijk van een ruime op-
vatting van het begrip ‘onderzoeken’:

‘Deze bepaling schept een bevoegdheid tot het onder-
zoeken van vervoermiddelen met inbegrip van de be-
voegdheid tot het vorderen dat deze vervoermiddelen tot 
stilstand worden gebracht respectievelijk naar een 
daartoe aangewezen plaats worden gebracht dan wel 

34 Vgl. Corstens 2021, p. 509.

35 HR 23 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1711, NJ 2010/197.
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medewerking te verlenen aan de bekomen aanwijzingen. 
Een verschil met de in art. 96b Sv opgenomen algemene 
bevoegdheid tot het doorzoeken van vervoermiddelen is 
dat op basis van het hier besproken artikel een concrete 
aanleiding voor toepassing van de bevoegdheid volstaat. 
Er is geen verdenking in de zin van art.  27 Sv vereist, 
noch hoeft sprake te zijn van een heterdaad-situatie dan 
wel een voorlopige hechtenis-feit. Daarnaast kan het 
onderzoek plaatsvinden in veiligheidsrisicogebieden.’36

Een verschil met artikel 96b Sv is kennelijk niet (althans: 
niet expliciet) de intensiteit van het onderzoek. Dit sluit 
aan bij de opvatting van De Jong en Krabbe over het on-
derzoeken van vervoermiddelen op grond van de WWM, 
opgetekend vóór de invoering van het ‘binaire zoekstel-
sel’ in 2000. Hun standpunt had betrekking op de be-
voegdheid ‘vervoermiddelen te onderzoeken’ zoals die 
in de voorloper van de huidige WWM (de WWM 1989) 
was neergelegd in artikel 51 lid 1 (oud) WWM 1989.37 De 
auteurs schrijven:

‘Het controleonderzoek van art. 51 is niet nader bepaald 
ten aanzien van de intensiteit van het onderzoek. Het 
kan een vluchtig onderzoek zijn, maar ook mag het ge-
hele vervoermiddel op zijn kop gezet worden, als dat 
voor de controle dienstig is. Dan is de controle zo inten-
sief, dat in een strafvorderlijk verband van een huiszoe-
king zou worden gesproken.’38

Volgens de auteurs zou het onderzoeken van vervoer-
middelen onder het oude recht dus kunnen neerkomen 
op een ‘gericht en stelselmatig’ zoeken in het vervoer-
middel. Los van de mogelijkheid – indien daartoe aan-
leiding zou bestaan – om het gehele vervoermiddel ‘op 
zijn kop te zetten’, lijkt het zonder veel discussie hoe dan 
ook voor de hand te liggen dat ook onder het huidige 
recht het mogen ‘onderzoeken’ van een vervoermiddel 
op de aanwezigheid van wapens of munitie (afhankelijk 
van de omstandigheden) mag neerkomen op het openen 
van de kofferbak of het dashboardvakje.

3.3 De WED

3.3.1 Inleiding
Het tot nu toe besprokene lijkt weinig ruimte te bieden 
voor een restrictieve opvatting van het begrip ‘onder-
zoeken’, in die zin dat ‘onderzoeken’ hooguit een ‘zoe-
kend rondkijken’ mag inhouden. De grootste gemene 
deler lijkt duidelijk: het wettelijke (zelfstandige) begrip 
‘onderzoeken’ kan onder omstandigheden een feitelijke 
doorzoeking legitimeren. Maar indien het veld van de 
WED wordt betreden, lijken de kaarten deels anders te 
liggen. Hoewel schaarse feitenrechtspraak op dit vlak 

36 Sackers, in: T&C Strafrecht, art.  51 WWM, aant. 1 (geraadpleegd op 

22 maart 2022).

37 ‘De in artikel 45, onder 1°, bedoelde ambtenaren zijn bevoegd vervoermidde-
len te onderzoeken, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond 
van een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt of op grond van 
aanwijzingen dat een dergelijk strafbaar feit zal worden gepleegd.’

38 D.H. de Jong & H.G.M. Krabbe (red.), De Wet Wapens en Munitie. Een straf-
rechtelijk commentaar (Facetten van strafrechtspleging deel 9), Samsom 

H.D. Tjeenk Willink: Alphen aan den Rijn 1989, p. 196.

(zo zal blijken) aanhaakt bij een ruime opvatting, wor-
den in de literatuur juist beperktere opvattingen gevon-
den. Zoals nog zal blijken, is een vergelijkbare restrictie-
ve opvatting terug te vinden met betrekking tot onder-
zoeksbevoegdheden in de Awb. Voor een goed begrip 
van de situatie in de WED zal eerst stil worden gestaan 
bij de in die wet opgenomen betredingsbevoegdheid.

3.3.2 Opmaat: betreden op grond van artikel 20 WED
In artikel 20 van de WED is een betredingsbevoegdheid 
opgenomen: ‘De opsporingsambtenaren hebben in het be-
lang van de opsporing toegang tot elke plaats, voor zover 
dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.’ 
De ‘toegangsbevoegdheid’ van artikel 20 WED is een al-
gemene betredingsbevoegdheid. Elke denkbare plaats, 
van woning tot vervoermiddel, kan op grond van de be-
paling worden betreden, mits dit in het belang van de 
opsporing van economische delicten geschiedt en rede-
lijkerwijs nodig is voor de vervulling van de taak van de 
opsporingsambtenaren.39 Eenmaal ‘binnen’ kunnen 
eventueel – onder nadere voorwaarden – andere be-
voegdheden en dwangmiddelen worden ingezet, zoals 
de inbeslagneming op grond van artikel 18 lid 1 WED of 
artikel 96 Sv.

De op grond van artikel 20 WED bestaande bevoegdheid 
plaatsen te betreden omvat, vergelijkbaar met artikel 96 
Sv en artikel  9 Opiumwet, de bevoegdheid ter plaatse 
hooguit zoekend rond te kijken. Dit kan worden afgeleid 
uit HR 18  maart  2014, ECLI:NL:HR:2014:642. In deze 
zaak betrad een opsporingsambtenaar op grond van ar-
tikel  20 WED het bedrijfspand van een vishandel op 
grond van een anonieme melding, die inhield dat zich in 
een koelcel twee zeehondjes zouden bevinden. Eenmaal 
in het pand zag de verbalisant een ‘laagbouw’ met ‘circa’ 
zes roldeuren, met boven elke roldeur een thermometer. 
Eén van de roldeuren bleek niet afgesloten en werd ge-
opend. Achter de deur trof de verbalisant een ruimte van 
ongeveer 5 bij 6 meter, waarin in een ijzeren bak met 
water twee zeehondjes werden aangetroffen. In hoger 
beroep had de raadsman van de verdachte in het licht 
van artikel 359a Sv het verweer gevoerd dat de vondst 
van de zeehondjes het resultaat was geweest van een 
onrechtmatige doorzoeking, nu de verbalisant op grond 
van artikel  20 WED hooguit bevoegd was geweest tot 
zoekend rondkijken. Het gerechtshof verwierp het ver-
weer. In cassatie kwam de vraag centraal te staan of het 
hof het verweer ten onrechte dan wel op ontoereikende 
gronden had verworpen. De Hoge Raad overwoog onder 
2.4:

‘’s Hofs overwegingen komen daarop neer dat in dit ge-
val geen sprake is geweest van een doorzoeking, nu, voor 
zover hier van belang, slechts een niet afgesloten roldeur 
van een koelruimte in de bedrijfshal is geopend, welke 
deur toegang gaf tot die in het pand aanwezige ruimte 

39 Indien een woning wordt betreden, dan geldt het algemene kader van de 

Algemene wet op het binnentreden. Dat eist – bij een binnentreden zon-

der toestemming van de bewoner – een voorafgaande machtiging om der-

gelijk binnentreden te kunnen effectueren.
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met een afmeting van ongeveer vijf bij zes meter, en ver-
volgens deze ruimte is betreden. Dat oordeel geeft niet 
blijk van een onjuiste opvatting, nu de bevoegdheid tot 
het binnentreden in een perceel omvat de bevoegdheid 
om zich de doorgang in dat perceel te verschaffen (vgl. 
HR 21  oktober  2003, ECLI:NL:HR:2003:AH9998, NJ 
2007/9). Dat oordeel is ook toereikend gemotiveerd.’40

Het arrest uit 2003 waarnaar de Hoge Raad verwijst, be-
treft de reikwijdte van het zonder toestemming van de 
bewoner betreden van een woning. Dit betreden omvat 
volgens de Hoge Raad in dat arrest – onder verwijzing 
naar artikel 9 van de Algemene wet op het binnentreden 
– het recht op ‘toegang’ en ‘doorgang’ in de woning.41 Is 
een woning zonder toestemming van de bewoner recht-
matig betreden, dan omvat dit betreden – voor zover 
noodzakelijk – het (verder) betreden van delen van de 
woning, zoals de keuken, de kelder of een slaapkamer. 
Daartoe mogen eventuele (afgesloten) (tussen)deuren 
volgens de Hoge Raad worden geforceerd.42 Het gaat in 
dat geval dus uitdrukkelijk niet om een ‘doorzoeken’; 
het recht op ‘doorgang’ behoort tot het betreden. In het 
arrest uit 2003 maakt de Hoge Raad verder duidelijk dat 
een aldus betreden vertrek van de woning niet mag wor-
den doorzocht, maar dat er (op grond van de betredings-
bevoegdheid) hooguit zoekend mag worden rondgeke-
ken.

Uit de overwegingen van de Hoge Raad uit het arrest uit 
2014 inzake de zeehondjes kan worden afgeleid dat het 
betreden op grond van artikel  20 WED hooguit legiti-
meert tot zoekend rondkijken. In zoverre is de bepaling 
vergelijkbaar met artikel 96 Sv en artikel 9 Opiumwet. 
Dit is mijns inziens terecht, omdat de genoemde bepa-
lingen, inclusief artikel  20 WED, niet expliciet reppen 
van het mogen ‘doorzoeken’ van de betreden plaats. Van 
belang is mijns inziens verder, dat in artikel 20 WED bo-
vendien de bevoegdheid ontbreekt de betreden plaats te 
onderzoeken. Dit ligt anders in artikel 23 WED, waarin de 
bevoegdheid is opgenomen vervoermiddelen te ‘onder-
zoeken’.

3.3.3 Artikel 23 WED: onderzoek vervoermiddelen
Artikel 23 lid 1 WED luidt als volgt:

‘De opsporingsambtenaren zijn bevoegd in het belang 
van de opsporing vervoermiddelen te onderzoeken met 
het oog op de naleving van de voorschriften, bedoeld in 

40 HR 18 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:642, NJ 2014/189.

41 Art. 9 Awbi luidt: ‘Degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewo-
ner binnen te treden, kan zich de toegang tot of de doorgang in de woning ver-
schaffen, voor zover het doel van het binnentreden dit redelijkerwijs vereist. Hij 
kan daartoe zo nodig de hulp van de sterke arm inroepen.’ In het arrest uit 

2014 wordt deze normering dus zonder veel omhaal doorgetrokken naar 

een bedrijfspand. Daaruit kan worden afgeleid dat het recht tot toegang 

en doorgang voor wat betreft niet-woningen zit ingebakken in de betre-

dingsbevoegdheid zelf, nu art. 9 Awbi uit de aard der zaak daarop niet van 

toepassing kan zijn.

42 Zie r.o. 4.7 uit HR 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AH9998, NJ 2007/9, 

m.nt. P.A.M. Mevis.

de artikelen 1 en 1a, voor zover dat redelijkerwijs voor de 
vervulling van hun taak noodzakelijk is.’43

In de leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 23 WED zijn annexe 
bevoegdheden verwoord. Zo mogen vervoermiddelen 
onder nader aangegeven voorwaarden op hun lading 
worden onderzocht, mag inzage in zekere bescheiden 
worden gevorderd en mag van de bestuurder worden ge-
vorderd dat hij het vervoermiddel stilhoudt en over-
brengt naar een aangewezen plaats. Lid 6 van artikel 23 
WED maakt duidelijk dat alle bevoegdheden uit arti-
kel  23 WED ook ‘jegens personen, die zaken vervoeren’ 
mogen worden uitgeoefend.44

Voor wat betreft de reikwijdte van het ‘onderzoek’ van 
vervoermiddelen op grond van artikel 23 WED getuigt 
de (schaarse) literatuur van een beperkt beeld. Die be-
perkte opvatting komt in wezen neer op de stelling dat 
feitelijk doorzoeken op grond van artikel  23 WED niet 
mag, nu de WED niet met zoveel woorden de bevoegd-
heid tot ‘doorzoeken’ heeft verleend. Daarbij biedt de 
wél gegeven term ‘onderzoeken’ in deze opvatting niet 
alsnog de legitimatie tot ‘feitelijk doorzoeken’. Dit geldt 
zowel voor het vervoermiddel als de lading. Hartmann 
schrijft:

‘De term “onderzoeken” in lid 1 en 2 is, gelijk art. 21, in 
de toelichting bij de tweede Aanpassingswet derde tran-
che Awb (Stb. 1997, 580) niet nader ingevuld, maar ook 
hier geldt dat uit de term zelf volgt dat de verleende be-
voegdheden niet impliceren een “doorzoeken” van de 
vervoermiddelen en lading. Dit betekent dat in het kader 
van “onderzoeken” maximaal zoekend mag worden 
rondgekeken, hetgeen inhoudelijk neerkomt op niets 
verbreken en openen wat slechts door verbreking kan 
worden geopend. (…) De bevoegdheid tot onderzoek van 
de lading kan echter wel nader worden uitgebreid door 
uitoefening van de bevoegdheid van art. 21 lid 2 (openen 
van verpakkingen).’45

Uit het citaat blijkt duidelijk de opvatting dat ‘doorzoe-
ken’ niet is toegestaan op grond van artikel 23 WED. Een 
vergelijkbare beperkte opvatting is terug te vinden in 
het onderzoeksrapport De WED op de helling. De auteurs 
van het rapport schrijven met betrekking tot artikel 21 
WED, dat het ‘onderzoeken van zaken’ betreft: ‘Dit moet 
restrictief worden uitgelegd. Onderzoek aan zaken houdt 
geen bevoegdheid in tot het doorzoeken van plaatsen (ook 

43 Art. 23 WED was aanvankelijk vormgegeven als ‘controlebevoegdheid’. 

De huidige in 1998 in werking getreden bepaling luidde tot die tijd: ‘De 
opsporingsambtenaren kunnen in het belang van de opsporing vorderen, dat 
bestuurders van vervoermiddelen deze doen stilhouden en contrôle toestaan 
op de naleving van de voorschriften, bedoeld in artikel 1 en artikel 1a.’ De hui-

dige vorm van art. 23 is geïnspireerd door de Awb-toezichtbevoegd heden: 

‘Het betreft een harmonisatie van die [WED; EG] bevoegdheden die  tevens aan 
toezichthouders toekomen.’ Enige inhoudelijke wijziging werd daarmee niet 

beoogd. Zie hiervoor Kamerstukken II 1996/97, 25464, nr. 3, p. 11.

44 ‘Dit slaat o.m. op de aan de grens bekende pakjesdragers’, aldus Hollander. Zie 

F. Hollander, Wet op de economische delicten. Commentaar op de Wet van 
22 juni 1950 Staatsblad K 258, S. Gouda Quint/D. Brouwer & Zoon:  Arnhem 

1952, p. 134.

45 Hartmann, in: T&C Strafrecht, art.  23 WED, aant. 4 (geraadpleegd op 

22 maart 2022).
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zijnde “zaken”).’46 Met betrekking tot artikel  23 WED 
wordt opgemerkt dat deze bepaling vele malen ruimer is 
dan artikel 96b Sv, maar dit betreft andere aspecten dan 
de zoekintensiteit (zoals het ontbreken van een opsom-
ming van gevallen waarin artikel 23 WED mag worden 
toegepast).47

Tegenover deze beperkte opvattingen uit de literatuur 
staat een ruimere, die in de lagere rechtspraak is terug 
te vinden. In Rechtbank Den Haag 8 oktober 2008, ECLI:
NL:RBSGR:2008:BF8883 werd door de economische po-
litierechter overwogen:

‘Vast staat dat de opsporingsambtenaren met toestem-
ming van verdachte de loods aan de [adres2] te [P2] 
hebben betreden. De vraag of de opsporingsambtenaren 
bevoegd waren de in de loods aanwezige en afgesloten 
aanhanger te doorzoeken moet bevestigend worden be-
antwoord. Een aanhangwagen is naar zijn aard bestemd 
om te worden gebruikt als transportmiddel voor het ver-
voer van goederen over de weg. Ook in de Wegenver-
keerswet 1994 wordt een aanhanger als een vervoermid-
del gedefinieerd. Er is geen wettelijke grondslag om bij 
de toepassing van de bevoegdheden uit de WED een 
 andere maatstaf te hanteren, zodat de opsporingsamb-
tenaren op grond van artikel  23 van de WED de be-
voegdheid hadden de aanhangwagen te openen en te 
doorzoeken.’48

De onderzoeksbevoegdheid van artikel  23 WED mocht 
volgens de rechtbank dus neerkomen op de feitelijke 
doorzoeking van de aanhanger, die daarbij als vervoer-
middel kon worden gekwalificeerd. Anders dan de raads-
man had gesteld, was er door het uitgevoerde onderzoek 
in ieder geval geen sprake van een onrechtmatige door-
zoeking van de loods waarin de aanhangwagen was ge-
stald.

Eerder bleek dat artikel 23 WED een van de bepalingen 
is geweest die model heeft gestaan voor de besproken 
bevoegdheid tot het ‘onderzoeken van vervoermiddelen’ 
in het kader van terrorismebestrijding (art.  126zr Sv). 
Daar bleek dat de term ‘onderzoeken’ in artikel 126zr Sv 
als ‘doorzoeken’ mag worden opgevat. Nu er geen aan-
wijzingen zijn dat artikel 126zr Sv een geheel eigenstan-
dig begrip ‘onderzoeken’ kent, is er een ander sterk ar-
gument om aan te nemen dat het begrip ‘onderzoeken’ 

46 E. Gritter, G. Knigge & N.J.M. Kwakman, De WED op de helling. Een onder-
zoek naar de wenselijkheid de Wet op de economische delicten te herzien, WODC 

Onderzoek en beleid 234, WODC: Den Haag/Groningen/Meppel 2005, 

p. 111, voetnoot 184. De meerwaarde van het mogen openen van verpak-

kingen schuilt er mijns inziens in dat aldus voorwerpen mogen worden 

onderzocht zonder dat die – teneinde onderzoek mogelijk te maken – 

eerst in beslag genomen moeten worden.

47 E. Gritter, G. Knigge & N.J.M. Kwakman, De WED op de helling. Een onder-
zoek naar de wenselijkheid de Wet op de economische delicten te herzien, WODC 

Onderzoek en beleid 234, WODC: Den Haag/Groningen/Meppel 2005, 

p. 115. Het moge inmiddels duidelijk zijn, dat ik (momenteel) zelf een rui-

mer begrip ‘onderzoeken’ verre van onmogelijk acht.

48 Rb. Den Haag 8  oktober  2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BF8883, NJFS 

2008/247, onder ‘Bewijsverweer’.

in artikel 23 WED – anders dan Hartmann stelt49 – wél 
een feitelijk doorzoeken mogelijk maakt. Het gegeven 
dat de ‘toegangsbevoegdheid’ van artikel 20 WED zich 
wel conformeert aan ‘de dichotomie’, in die zin dat het 
zoeken op grond van artikel 20 WED hooguit ‘zoekend 
rondkijken’ mag betekenen, maakt dit mijns inziens niet 
anders.

3.3.4 Artikel 23 WED versus artikel 96b Sv en artikel 49 
WWM: het feitelijk doorzoeken van het woon gedeelte 
van een vervoermiddel

Indien de ruime opvatting over ‘onderzoeken’ in arti-
kel 23 WED wordt aanvaard, dan heeft dit logischerwijs 
als consequentie dat een vervoermiddel op grond van 
die bepaling feitelijk ‘in het belang van de opsporing’ 
mag worden doorzocht. Vervolgens kan een vergelijking 
worden gemaakt tussen artikel 23 WED en de op inbe-
slagneming gerichte doorzoeking van vervoermiddelen, 
zoals geregeld in artikel 96b Sv. De beide bevoegdheden 
tot (feitelijke) doorzoeking kennen een aantal voor de 
hand liggende verschillen. Zo is artikel 96b Sv alleen in-
zetbaar na ontdekking op heterdaad of in geval van ver-
denking van een misdrijf zoals omschreven in artikel 67 
lid 1 Sv, terwijl artikel 23 WED reeds inzetbaar is na aan-
wijzingen dat een economisch delict (misdrijf of over-
treding) is begaan. De bevoegdheid mag dan worden 
 ingezet om na te gaan waar zich in concreto een econo-
misch delict heeft voorgedaan.50 Een ander punt van 
verschil is dat artikel 23 WED een algemene, zelfstandi-
ge bevoegdheid betreft (en dus geen steundwangmiddel 
is), waar de inzet van artikel 96b Sv – waarin de doorzoe-
king als steundwangmiddel is geregeld – is beperkt tot 
de inbeslagneming.

Een minder voor de hand liggend verschil betreft de ju-
ridische status van het woongedeelte van het vervoer-
middel. Volgens artikel  96b Sv mag dit woongedeelte 
niet zonder toestemming van de bewoner door opspo-
ringsambtenaren worden doorzocht. Indien de  noodzaak 
tot dit onderzoek bestaat, is de R-C de eerst aangewezen 
persoon (zie art. 110 Sv). Bij dringende noodzakelijkheid 
en indien het optreden van de R-C niet kan worden afge-
wacht, is de officier van justitie daartoe bevoegd (art. 97 
lid  1 en 2 Sv). Eventueel kan de doorzoeking van het 
woongedeelte door een hulpofficier worden uitgevoerd, 
onder de voorwaarden neergelegd in artikel 97 lid 3 Sv. 
Dergelijke restricties gelden niet bij artikel 23 WED, als 
een ruim begrip ‘onderzoeken’ wordt aanvaard. Volgens 
artikel  23 WED mogen dan immers ‘vervoermiddelen’ 
worden onderzocht; het woongedeelte van een vervoer-
middel is – anders dan in artikel 96b Sv – niet uitgezon-
derd, waarbij dit woongedeelte op grond van artikel 20 
WED mag worden betreden. Dat betekent uiteindelijk 
dat het woongedeelte van het vervoermiddel op grond 
van artikel  23 WED feitelijk mag worden doorzocht. 

49 Hartmann, in: T&C Strafrecht, art.  23 WED, aant. 4 (geraadpleegd op 

22 maart 2022).

50 HR 9 maart 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC9268, NJ 1993/633, m.nt. Th.W. 

van Veen en HR 25 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:3, NJ 2014/10, m.nt. J.M. 

Reijntjes.

Dit artikel uit Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Rijksuniversiteit Groningen (RUG)



TBS&H 2022 | nr. 3 doi: 10.5553/TBSenH/229567002022008003003

166

Daarmee is het woongedeelte niet vogelvrij verklaard; 
voor het betreden van het woongedeelte zonder toe-
stemming van de bewoner op grond van artikel 20 WED 
dient de opsporingsambtenaar te beschikken over een 
machtiging op grond van de Algemene wet op het bin-
nentreden. Deze machtiging dient van een hogere auto-
riteit te worden verkregen, tenzij de opsporingsambte-
naar een (hulp)officier van justitie is.51 In zoverre komt 
artikel 23 WED, voor zover het gaat om het woongedeel-
te van een vervoermiddel, afgezien van het doel van het 
onderzoek weer in de buurt van artikel 49 WWM, waarin 
opsporingsambtenaren te allen tijde bevoegd zijn ver-
klaard tot het ter inbeslagneming zelfstandig doorzoe-
ken van elke plaats (dus inclusief de woning) ‘waar zij 
redelijkerwijs kunnen vermoeden dat wapens of munitie 
aanwezig zijn’.52 Voor wat betreft de typen te onderzoe-
ken plaatsen gaat artikel 49 WWM weliswaar verder dan 
artikel  23 WED (dat beperkt is tot vervoermiddelen), 
maar dan wel weer onder de restrictie dat dit op arti-
kel  49 WWM gebaseerde doorzoeken doelgebonden is 
(dus enkel is uit te voeren ter inbeslagneming).

3.4 Balans (strafvordering)
Het voorgaande brengt mee dat bij het enkele bestaan 
van een betredingsbevoegdheid (zoals neergelegd in ar-
tikel 96 Sv, artikel 9 Opiumwet en artikel 20 WED) hoog-
uit zoekend mag worden rondgekeken. Indien (beperkt 
tot aanhouding, beslag en vastlegging van gegevens) 
een doorzoekingsbevoegdheid is toegekend, mag het 
feitelijk verrichte onderzoek verder gaan dan zoekend 
rondkijken. Anders dan in de literatuur met betrekking 
tot artikel 23 WED wordt beweerd, lijkt het feitelijk mo-
gen doorzoeken echter niet beperkt tot gevallen waarin 
de wetgever zich expliciet bedient van de term ‘doorzoe-
ken’. Daarbij verdient opmerking dat het ‘doorzoeken’ in 
het Wetboek van Strafvordering ook alleen maar expli-
ciet als steundwangmiddel is geregeld bij drie specifieke 
dwangmiddelen: de aanhouding, het beslag en het vast-
leggen van gegevens. Dat zou tot de aanvullende stel-
ling kunnen leiden dat de tweedeling ‘zoekend rondkij-
ken’ – ‘doorzoeken’ ook alleen maar als ‘zoekstelsel’ 
geldt in het kader van aanhouding, beslag en vastleg-
ging van gegevens, met als gevolg dat aan dat zoekstel-
sel buiten die gerichtheid überhaupt geen argumenten 
kunnen worden ontleend. Als in plaats van ‘doorzoeken’ 
in een bepaling wordt gesproken van ‘onderzoeken’ (zo-
als in art. 55b Sv, art. 126zr Sv, art. 51 WWM en art. 23 
WED), dan kan dit zonder meer neerkomen op een feite-
lijk doorzoeken. Dat ‘onderzoeken’ is niet aan te merken 
als ‘steundwangmiddel’ voor de inzet van een ander 
dwangmiddel, maar is steeds vormgegeven als zelfstan-

51 De hulpofficier van justitie mag zichzelf machtigen op grond van de Alge-

mene wet op het binnentreden.

52 Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake art. 49 WWM hangt 

het onder meer van de zoekintensiteit af, of – buitenwettelijk – toch een 

voorafgaande machtiging tot doorzoeking van de rechter-commissaris 

moet worden verkregen; zie HR 30 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:

AR1993, NJ 2006/355, m.nt. E.A. Alkema. Aannemelijk lijkt mij dat dit ook 

geldt als in het kader van de opsporing van economische delicten het woon-

gedeelte van een vervoermiddel uiterst grondig (feitelijk) moet worden 

‘doorzocht’.

dige bevoegdheid. Wel is het zo dat een uitgevoerde ‘on-
derzoeking’ kan leiden tot de opvolgende inzet van 
dwangmiddelen als de aanhouding en de inbeslagne-
ming.

4. Het ‘onderzoeken’ in de Awb 
en in de Wet op de accijns

4.1 Inleiding
Ook buiten het strafrecht zijn met zoveel woorden ‘on-
derzoeksbevoegdheden’ gecreëerd. Deze bevoegdheden 
vervullen onder meer een functie in het bestuurlijke 
toezicht. In het navolgende zal blijken dat ten aanzien 
van de onderzoeksbevoegdheden in de Awb een beperk-
te opvatting de heersende is, met als gevolg dat een ver-
leende bevoegdheid tot ‘onderzoeken’ nimmer zou kun-
nen neerkomen op een feitelijke doorzoeking. Deze op-
vatting is sterk geïnspireerd door de wetsgeschiedenis, 
die weer aanhaakt bij het strafvorderlijke ‘binaire’ zoek-
stelsel. Ten aanzien van de bestuurlijke onderzoeksbe-
voegdheden uit de Wet op de accijns ligt een en ander 
rechtens diametraal anders, zo zal blijken. Ik zal eerst 
ingaan op de Awb, en daarna op de Wet op de accijns. Ter 
afsluiting van dit deel wordt nog kort stil gestaan bij en-
kele bestuursrechtelijke bevoegdheden tot ‘doorzoe-
king’.

4.2 ‘Onderzoeken’ in de Awb

4.2.1 Bevoegdheden en opvatting wetgever
In titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Toe-
zicht op de naleving’) zijn diverse onderzoeksbevoegd-
heden voor toezichthouders geformuleerd. Relevant in 
dit kader is in de eerste plaats artikel 5:15 Awb, dat de 
bevoegdheid geeft ‘elke plaats te betreden met uitzonde-
ring van een woning zonder toestemming van de bewoner’. 
In artikel 5:18 en 5:19 Awb volgen bevoegdheden tot het 
respectievelijk onderzoeken van zaken (met in lid 2 van 
art. 5:18 Awb de bevoegdheid verpakkingen te openen) 
en het onderzoeken van vervoermiddelen ‘met betrek-
king waartoe hij een toezichthoudende taak heeft’. Het 
tweede lid van artikel 5:19 Awb vult aan: ‘Hij is bevoegd 
vervoermiddelen waarmee naar zijn oordeel zaken worden 
vervoerd met betrekking waartoe hij een toezichthoudende 
taak heeft, op hun lading te onderzoeken.’

Met betrekking tot het ‘betreden van plaatsen’ wordt in 
de memorie van toelichting – hoewel deels op onjuiste 
wijze – aangesloten bij de strafvorderlijke systematiek, 
die uitgaat van de tweedeling ‘zoekend rondkijken’ en 
‘doorzoeken’:

‘De bevoegdheid tot het betreden van plaatsen houdt 
niet het “doorzoeken” van die plaatsen in. De Algemene 
wet bestuursrecht geeft toezichthouders dus niet de be-
voegdheid om willekeurig kasten, laden en andere berg-
plaatsen te openen. In gevallen waarin die bevoegdheid 
desalniettemin noodzakelijk is, dient deze te worden 
verschaft door de bijzondere wetgever. (…) Indien het 
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betrokken toezicht daarop specifiek betrekking heeft, is 
het overigens wel mogelijk dat bijvoorbeeld een kast en 
de inventaris zelf voorwerp zijn van onderzoek in de zin 
van artikel 5.1.8. Zo zal in het kader van het toezicht op 
de naleving van de Warenwetgeving in de keuken van 
een restaurant de hygiënische staat van keukenkasten 
en daarin aanwezig keukengerei kunnen worden onder-
zocht.’53

Hoewel wordt aangesloten bij het strafrecht (betreden 
betekent niet ‘doorzoeken’), is de uitleg van dat ‘door-
zoeken’ niet geheel correct: ook in de strafvordering zal 
het nimmer zijn toegestaan willekeurig ‘kasten, laden en 
andere bergplaatsen’ te openen. Dat openen mag im-
mers alleen als dat noodzakelijk is. Opmerkelijk is ver-
volgens dat het wél lijkt te zijn toegestaan om – in het 
kader van de toezichthoudende taak – kastjes en derge-
lijke te openen op grond van artikel 5:18 Awb: het on-
derzoeken van zaken. Het onderzoek van een dergelijk 
kastje lijkt onmogelijk zonder dat kastje te kunnen ope-
nen, zodat de onderzoekshandeling (feitelijk) zal neer-
komen op een doorzoeking.54

De bevoegdheid vervoermiddelen te ‘onderzoeken’ 
wordt in de toelichting neergezet als een verbijzonde-
ring van de bevoegdheid ‘zaken’ te onderzoeken.55 In de 
toelichting valt te lezen:

‘In de meeste gevallen zal het onderzoek door de toe-
zichthouder zich toespitsen op de lading van het betrok-
ken vervoermiddel. In een aantal gevallen kan het even-
wel ook noodzakelijk zijn het vervoermiddel zelf aan een 
onderzoek te onderwerpen. Dit is het geval indien het 
toezicht betrekking heeft op naleving van voorschriften 
waaruit voortvloeit dat het vervoermiddel zelf aan be-
paalde eisen moet voldoen.’56

Op een later moment in het wetgevingsproces wordt 
duidelijk gesteld, dat het ‘onderzoeken’ van zaken en 
vervoermiddelen (toch) niet mag neerkomen op een 
doorzoeking daarvan, welk begrip werd gebruikt over-
eenkomstig het wetsvoorstel Herziening gerechtelijk 
vooronderzoek (dat op dat moment eveneens aanhangig 
was):

‘De in de artikelen 5.1.8 en 5.1.957 opgenomen bevoegd-
heden tot het onderzoeken van zaken, kunnen niet wor-
den opgevat als bevoegdheden om (tevens) die zaken te 
doorzoeken. “Doorzoeken” is een in het kader van straf-
vordering gebezigde term ter aanduiding van een activi-
teit die wordt verricht om zaken op te sporen (en daarna 

53 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 143. Het voorgestelde art. 5.1.8 

is uiteindelijk in art. 5:18 Awb terechtgekomen. Vgl. Borman, T&C Algeme-
ne wet bestuursrecht, art.  5:15 Awb, aant. 2 onder c (geraadpleegd op 

22 maart 2022).

54 Vergelijk de nog te bespreken opvatting van Jansen, die aandacht heeft 

gevraagd voor deze ‘verkapte’ doorzoekingsmogelijkheid.

55 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 145. De toelichting stelt: ‘Een 
specifieke regeling is noodzakelijk, omdat deze relatief vergaande bevoegdheid 
met meer uitdrukkelijke waarborgen dient te worden omringd.’

56 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 146.

57 Art. 5.1.9 is uiteindelijk in de wet opgenomen als art. 5:19 Awb.

in beslag te nemen) waarvan op het moment van door-
zoeken nog niet vaststaat waar deze zich precies bevin-
den (vgl. wetsvoorstel 23 251, waarin “doorzoeking” het 
oude begrip “huiszoeking” vervangt). Bij “onderzoeken” 
in het kader van het toezicht op de naleving gaat het om 
controle van zaken waarvan wel bekend is waar ze zich 
bevinden.’58

Hoewel het begrip ‘doorzoeken’, zoals later duidelijk uit 
de rechtspraak van de Hoge Raad zou blijken, wederom 
niet geheel juist is geduid,59 is de strekking van het ci-
taat wel duidelijk: het onderzoeken van zaken en ver-
voermiddelen op grond van de Awb mag (toch) niet 
 verder gaan dan ‘zoekend rondkijken’. Onduidelijk is 
vervolgens hoe dit zit in het geval een keukenkastje in 
het kader van de Warenwetgeving moet worden ‘onder-
zocht’ op zijn hygiënische staat. Mag dit kastje nu wel of 
niet worden geopend? En zo ja: mag vervolgens in het 
kastje enkel zoekend worden rondgekeken?

4.2.2 Onderzoeken is hooguit ‘zoekend rondkijken’?
Jansen heeft zich in meerdere publicaties op het stand-
punt gesteld dat de bestuursrechtelijke onderzoeksbe-
voegdheden uit de Awb inderdaad geen ruimte bieden 
om handelingen te legitimeren, die in een strafvorderlij-
ke beslag- of aanhoudingscontext als ‘doorzoeking’ zou-
den moeten worden aangemerkt. De bedoelde strafvor-
derlijke context fungeert daarbij, overeenkomstig de 
eerder weergegeven opvattingen uit de wetsgeschiede-
nis, eveneens als doorslaggevend argument om (feitelijk) 
doorzoeken op grond van de Awb niet mogelijk te ach-
ten: ‘doorzoeken’ is op grond van de Awb niet toege-
staan, zo luidt de redenering, omdat dit alleen zou mo-
gen als de bevoegdheid tot ‘doorzoeken’ met zoveel 
woorden expliciet is toegekend. In vervolg hierop signa-
leert Jansen dat de Awb wezenlijk ‘verkapte doorzoekbe-
voegdheden’ kent, ofwel bevoegdheden die toch tot 
doorzoeking kunnen leiden hoewel dit niet is toege-
staan, omdat de Awb – zo bleek – mede bepalingen kent 
die onderzoek van lading en zaken mogelijk maakt. Jan-
sen schrijft:

‘Het verbod om zonder uitdrukkelijke wettelijke grond-
slag te doorzoeken dient in verband te worden gebracht 
met de bevoegdheden om zaken en vervoermiddelen te 
onderzoeken (artikelen 5:18 en 5:19 Awb). In de memo-
rie van toelichting wordt door de regering aangegeven 
dat een kast en de inventaris zelf voorwerp kunnen zijn 
van onderzoek op grond van artikel 5:18 Awb. (…) Deze 
interpretatie leidt mijns inziens tot het gevaar van mis-

58 Kamerstukken I 1995/96, 23700 en 24040, nr. 188b, p. 5 en 6.

59 Vgl. HR 21  december  2010, ECLI:NL:HR:2010:BO8202, AB 2011/293, 

m.nt. O.J.D.M.L. Jansen: ook als de politie voorafgaand aan het binnentre-

den op grond van art. 9 Opiumwet ‘op de hoogte is’ dat zich in een kast 

drugs bevinden, zal het (enkele) openen van die kast (teneinde de drugs 

in beslag te nemen) als een doorzoeking moeten worden aangemerkt (welk 

doorzoeken niet op grond van art. 9 Opiumwet mogelijk is). Dus ook als 

wél ‘vaststaat’ waar de begeerde voorwerpen zich bevinden, kan sprake 

zijn van doorzoeken. Het citaat kan mogelijk ook deels anders worden ge-

lezen, namelijk als wijzend op een systematisch verschil: de strafvorder-

lijke doorzoeking is een steundwangmiddel, anders dan het bestuursrech-

telijke onderzoeken, dat een zelfstandige bevoegdheid behelst.
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bruik van bevoegdheid. Ook voor de warenwetgeving 
geldt dat de bevoegdheid om te doorzoeken door de wet-
gever moet worden toegekend. Juist deze bevoegdheid 
stelt de toezichthouder in staat om zijn toezichttaak uit 
te oefenen. De bevoegdheid om zaken te onderzoeken 
moet in zo’n geval dan ook worden ondersteund met de 
uitdrukkelijke bevoegdheid om te doorzoeken.’60

Jansen stelt verder:

‘De bevoegdheid om zaken te onderzoeken omvat die om 
verpakkingen te openen; de bevoegdheid om een ver-
voermiddel te onderzoeken omvat die om de lading er-
van te onderzoeken (artikel 5:19, tweede lid, Awb). Vrij-
wel elke toezichthouder die over deze bevoegdheden 
beschikt, is ook bevoegd om plaatsen te betreden (arti-
kel 5:15 Awb). In de artikelen 5:18 en 5:19 Awb zijn ver-
kapte doorzoekbevoegdheden opgenomen.’61

Een vergelijkbare beperkte opvatting (‘onderzoeken is 
geen doorzoeken’) wordt teruggevonden bij Borman, die 
in T&C Algemene wet bestuursrecht schrijft, leunend op 
de wetsgeschiedenis: ‘Met name voor het onderzoek van 
vervoermiddelen en lading is van belang dat onderzoek 
geen “doorzoeken” impliceert’.62 In vergelijkbare zin wordt 
ten aanzien van ‘zaken’ gesteld: ‘De bevoegdheid tot on-
derzoeken van zaken kan niet worden opgevat als een be-
voegdheid tot het (tevens) doorzoeken van die zaken.’63

Aansluitend op de geschetste ‘beperkte’ opvatting kan 
tot slot nog gewezen worden op de vergelijkbare visie 
van A-G Hofstee, neergelegd in zijn conclusie voor HR 
3 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:487.64 In de zaak draaide 
het onder meer om de vraag of de politie bevoegd was 
om – voorafgaand aan een op grond van artikel 96b Sv 
uitgevoerde ‘doorzoeking’ – een auto te ‘controleren’ in 
verband met gepleegde woninginbraken. De vraag naar 
de bevoegdheid tot ‘controle’ werd door Hofstee – net 
als het hof – gekoppeld aan de vraag of de Awb-onder-
zoeksbevoegdheden deze ‘controle’ legitimeerden. Dit 
bleek echter een onjuist kader. De Hoge Raad merkte de 
‘controle’ aan als ‘opsporing’ in de zin van artikel 132a 
Sv, zodat de Awb – gezien artikel 1:6 onder a Awb – niet 
van toepassing is.65 Desalniettemin wordt uit de conclu-

60 O.J.D.M.L. Jansen, Het handhavingsonderzoek. Behoren het handhavingstoe-
zicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? 
Een interne rechtsvergelijking, Ars Aequi Libri: z.p. 1999, p. 23.

61 Jansen 1999, p. 24. De opvatting dat ‘onderzoeken’ hooguit zoekend rond-

kijken betekent, is ook terug te vinden in diverse later verschenen anno-

taties van Jansen. Zie AB 2002/277, AB 2003/199 en AB 2011/293. De 

laatste betreft een annotatie onder het in de voetnoten gememoreerde 

geval waarin opsporingsambtenaren ‘op de hoogte waren’ van de aanwe-

zigheid van drugs in een kast. Jansen schrijft over de consequentie van de 

zaak voor het bestuursrecht: ‘Het enkele openen van kastjes, zelfs indien dat 
is om de hygiënische staat daarvan te bekijken, is doorzoeken, en daarvoor is 
een afzonderlijke wettelijke grondslag nodig.’

62 Borman, T&C Algemene wet bestuursrecht, art. 5:19 Awb, aant. 5 (geraad-

pleegd op 22 maart 2022).

63 Borman, T&C Algemene wet bestuursrecht, art. 5:18 Awb, aant. 3 onder a 

(geraadpleegd op 22 maart 2022).

64 Zie de conclusie van 13 februari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:128.

65 HR 3 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:487, NJ 2018/296, m.nt. T. Kooijmans, 

r.o. 3.3.2.

sie duidelijk hoe A-G Hofstee aankijkt tegen de Awb-on-
derzoeksbevoegdheden. Ook hij baseert zich daarbij 
sterk op de eerder behandelde wetsgeschiedenis:

‘(…) duidelijk is wel dat art. 5:19, eerste en tweede lid, 
Awb primair legitimeert tot het onderzoeken van een 
voertuig en de lading daarvan door een toezichthouder 
met een daartoe verstrekte toezichthoudende taak en 
niet beoogt een (algemene) bevoegdheid tot het doen van 
een doorzoeking te verlenen. (…) Voorts verdient opmer-
king dat art. 5:19 Awb controle mogelijk wil maken van 
vervoermiddelen en hun lading, die aan bepaalde be-
stuursrechtelijke voorschriften moeten voldoen en waar-
van op zichzelf niet de vraag is of zij zich op de te betre-
den plaats bevinden. Dat zou betekenen dat het 
onderzoek in een voertuig op grond van die bepaling niet 
kan zijn gericht op de daar mogelijk aan te treffen goe-
deren, zoals inbrekerswerktuigen, maar uitsluitend op 
het voertuig zelf of de daarvan min of meer bekende (en 
specifieke) “lading”. (…) Voor zover mij bekend is, heeft 
de Hoge Raad zich over de strekking van de voormelde 
Awb-bepalingen nog niet uitgesproken, terwijl ik verder 
in de bestuursrechtspraak evenmin een voor het onder-
havige geval relevante interpretatie van deze voorschrif-
ten in laatste aanleg ben tegengekomen. Bij deze stand 
van zaken houd ik het er – overeenkomstig de bedoeling 
van de wetgever – voor dat een toezichthouder, met een 
daarvoor bestemde toezichthoudende taak, in beginsel 
enkel bevoegd is tot het betreden van en het vervolgens 
zoekend rondkijken in een voertuig.’66

Hoewel de Hoge Raad zich, ook ten tijde van het schrij-
ven van deze bijdrage, nog niet heeft uitgelaten over de 
reikwijdte van de Awb-onderzoeksbevoegdheden, heeft 
de Hoge Raad zich wél uitgelaten over een andere be-
stuursrechtelijke onderzoeksbevoegdheid: de bevoegd-
heid vervoermiddelen te onderzoeken op grond van de 
Wet op de accijns.

4.3	 Artikel 83	Wet	op	de	accijns
Ook in artikel 83 van de Wet op de accijns (WA) zijn be-
stuursrechtelijke onderzoeksbevoegdheden geregeld. 
Het eerste lid stelt: ‘De inspecteur is bevoegd alle gedeel-
ten van een gebouw, niet zijnde woningen, en alle grond 
aan onderzoek te onderwerpen.’67 Het tweede lid vervolgt: 
‘Aan onderzoek zijn mede onderworpen vervoermiddelen.’ 
Over de reikwijdte van de toezichtsbevoegdheid ver-
voermiddelen te onderzoeken heeft de strafkamer van 
de Hoge Raad in 2012 een uitspraak gedaan.68 In de 
wetsversie die toentertijd gold luidde het eerste lid van 
artikel 83 WA, dat zoals uit de tekst blijkt sterk samen-
hangt met het eerste lid, anders: ‘Accijnsgoederenplaat-
sen en plaatsen ten aanzien waarvan het aldaar vervaardi-
gen of voorhanden hebben van accijnsgoederen is onder-
worpen aan beperkende bepalingen zijn onderworpen aan 

66 Conclusie van 13 februari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:128 onder punt 24, 

25 en 26.

67 Op deze bepaling, die mogelijk zou kunnen leiden tot een feitelijke door-

zoeking van ‘gebouwen’, ga ik niet verder in.

68 HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8791, NBSTRAF 2012/209, m.nt. 

L.E.M. Hendriks.
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onderzoek.’ De wijziging richting een veel ruimer gestel-
de bevoegdheid die het tegenwoordig mogelijk maakt 
‘gebouwen’ en ‘grond’ te onderzoeken blijkt samen te 
hangen met een beperkend effect van de oude rege-
ling.69

In het arrest was sprake van een door douaneambtena-
ren uitgevoerde ‘observatie’ van een pand, in het kader 
van een bestuursrechtelijk onderzoek naar illegale han-
del in accijnsgoederen (drank en mogelijk sigaretten). 
Tijdens de observatie, die door het hof als ‘waarne-
mingsopdracht in de controlesfeer’70 werd geduid, werd 
gezien dat iemand een doos in de kofferbak van een auto 
legde, waarna de auto wegreed. De auto werd door de 
douaneambtenaren gevolgd en tot stoppen gedwongen. 
In het proces-verbaal van een van de ambtenaren werd 
opgetekend: ‘Op grond van de Accijnswet heb ik het voer-
tuig doorzocht. Daarbij vond ik in de kofferbak 40 stuks 
vuurwerk die niet voorzien waren van een Nederlandstalige 
gebruiksaanwijzing.’71 Uiteindelijk stond de verdachte 
onder meer terecht wegens het – kort gezegd – voorhan-
den hebben van illegaal vuurwerk. Bij het hof werd het 
verweer gevoerd dat het bewijs in deze zaak op onrecht-
matig verkregen zou zijn, welk verweer werd verworpen. 
Het eerste cassatiemiddel klaagde in de woorden van de 
Hoge Raad over ‘(…) de verwerping door het Hof van het 
verweer dat het bewijs bestaande uit het aantreffen van het 
vuurwerk bij de doorzoeking van de auto van de verdachte 
onrechtmatig is verkregen.’72

69 Zie J. de Blieck e.a. (hoofdredactie), Fiscale Encyclopedie De Vakstudie Ac-
cijnzen en milieubelastingen, Deventer: Wolters Kluwer, aant. 2 op art. 83 

WA (online versie via Kluwer Navigator, geraadpleegd op 22 maart 2022): 

‘Op grond van de tekst van artikel 83 WA zoals deze luidde tot 1 januari 2018 
kon de inspecteur geen onderzoek verrichten in bijvoorbeeld een opslagloods, 
die geen accijnsgoederenplaats is of geen plaats is die is onderworpen aan be-
perkende bepalingen. In de praktijk blijkt echter dat het van belang kan zijn een 
dergelijke opslagloods te onderzoeken, als de inspecteur het vermoeden heeft 
dat daar goederen aanwezig zijn die voor de accijnsheffing relevant zijn. De 
laatste jaren zijn namelijk bij opsporingen door de FIOD regelmatig accijnsgoe-
deren aangetroffen buiten de gebruikelijke accijnsgoederenplaatsen of plaat-
sen die zijn onderworpen aan beperkende bepalingen. Daarom is met ingang 
van 1 januari 2018 de bevoegdheid van de inspecteur voor het uitvoeren van 
onderzoek uitgebreid tot alle gebouwen, uitgezonderd woningen, en alle grond 
waartoe op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) toegang 
moet worden verleend.’ Een ‘accijnsgoederenplaats’ is blijkens art. 1a on-

der b WA: ‘iedere plaats in Nederland waar op grond van de bepalingen van 
deze wet accijnsgoederen onder schorsing van accijns mogen worden vervaar-
digd, mogen worden verwerkt, voorhanden mogen zijn, mogen worden ontvan-
gen en mogen worden verzonden.’

70 Zie HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8791, NBSTRAF 2012/209, 

m.nt. L.E.M. Hendriks, r.o. 3.2. Het hof heeft hier mogelijk mee willen uit-

drukken dat de bestuursrechtelijke observatie rechtmatig was, gezien 

art. 83 lid 1 WA.

71 Ook het gerechtshof sprak zonder veel omhaal van de (op art. 83 WA ge-

baseerde) doorzoeking van de auto: ‘Op grond van het vorenstaande stelt het 
hof vast dat de doorzoeking van de auto van de verdachte een handeling was, 
gericht op de naleving van de Wet op de accijns, en geen opsporingshandeling. 
Eerst nadat tijdens de uitoefening van deze controlebevoegdheid verboden vuur-
werk in de auto werd aangetroffen, rees jegens de verdachte een verdenking in 
de zin van het Wetboek van Strafvordering en is de verdachte rechtmatig aan-
gehouden door de verbalisanten.’ Zie HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:

BU8791, NBSTRAF 2012/209, m.nt. L.E.M. Hendriks, r.o. 3.2. Het hof gaf 

hiermee aan dat sprake was van een rechtmatige voortgezette toepas-

sing van bevoegdheden.

72 HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8791, NBSTRAF 2012/209, m.nt. 

L.E.M. Hendriks, r.o. 3.1.

Volgens A-G Jörg was van onrechtmatigheid geen sprake 
en mocht de kofferbak op grond van de Wet op de accijns 
door de douaneambtenaren worden geopend:

‘Het in het eerste middel bestreden oordeel van het hof 
dat de douaneambtenaren gerechtigd waren om op 
grond van de Wet op de accijns een nader onderzoek in 
te stellen geeft in mijn ogen niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is. 
Daarbij haakt – mijns inziens – de steller van het middel 
ten onrechte aan bij de in het Wetboek van Strafvorde-
ring geregelde doorzoekingsbevoegdheid. De Wet op de 
accijns verleent in art. 83 immers de bevoegdheid tot on-
derzoek. In het tweede lid wordt bepaald dat mede ver-
voermiddelen aan onderzoek zijn onderworpen. Buiten 
bespreking kan blijven of dit onderzoek zover mag gaan 
dat een vervoermiddel compleet uit elkaar mag worden 
gehaald. In casu heeft een onderzoek plaats gevonden in 
dat onderdeel van een automobiel waar allereerst ver-
moed kan worden dat illegale douanegoederen kunnen 
worden gevonden: de kofferbak.’73

Opvallend is dat Jörg in zijn oordeel (impliciet) aansluit 
bij het ‘richtsnoer’ dat door de feitenrechter was gehan-
teerd in het arrest inzake het dashboardvakje: de koffer-
bak wordt gezien als een ‘onderdeel van een automobiel 
waar allereerst vermoed kan worden dat illegale douane-
goederen kunnen worden gevonden’. Hij vervolgt door te 
spreken van een ‘voor de hand liggende plek’. In vergelijk-
bare zin werd het dashboardvakje eerder aangemerkt als 
gebruikelijke plaats voor het opbergen van identifice-
rende voorwerpen, zo bleek.74

Na aanhaling van artikel 83 lid 1 (zoals dat toen luidde) 
en lid 2 (de bevoegdheid vervoermiddelen te onderzoe-
ken) van de WA is de Hoge Raad kort in de afdoening van 
de klacht:

‘Het middel berust op de opvatting dat de controlebe-
voegdheid tot onderzoek aan vervoermiddelen als be-
doeld in art. 83, eerste lid, in verbinding met het tweede 
lid, Wet op de accijns zich niet mede uitstrekt tot onder-

73 Zie conclusie A-G Jörg 27 maart 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BU8791, punt 

12.

74 De A-G vervolgt met betrekking tot de kofferbak: ‘Dit is zo’n voor de hand 
liggende plek dat een idee van gericht en stelselmatig zoeken zelfs bij mij – en 
ik neem aan ook bij anderen – helemaal niet opkomt. Dit onderzoek strekte ter 
uitvoering van de opdracht om vast te stellen of de bewoners van het geobser-
veerde pand handelden in accijnsgoederen. Mogelijk werden kratten bier en si-
garetten vanuit dat pand in auto’s geladen. Pas bij de uitvoering van het onder-
zoek als controlebevoegdheid werd in de kofferbak van de auto verboden vuur-
werk aangetroffen. De verdenking jegens verzoeker in de zin van het Wetboek 
van Strafvordering ontstond dus toevallig en ongezocht. Aldus heeft het hof 
kunnen oordelen dat het bij het onderzoek aangetroffen verboden vuurwerk 
rechtmatig is verkregen. Dat het hof hier de term doorzoeking bezigt wil niet 
zeggen dat het hof hier specifiek de bevoegdheid uit het Wetboek van Strafvor-
dering op het oog heeft. Integendeel: het hof noemt de doorzoeking juist geen 
opsporingshandeling.’ Zie conclusie A-G Jörg 27 maart 2012, ECLI:NL:PHR:

2012:BU8791, punt 12. Onduidelijk is waarom het oude criterium van de 

huiszoeking is aangehaald; indien een vergelijking met de strafvorderlijke 

doorzoeking al dienstig was, zou duidelijk zijn geweest dat het enkele ope-

nen van een kofferbak ook bij art. 96b Sv reeds als doorzoeking zou moe-

ten worden gekwalificeerd.
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zoek in de kofferbak van een auto. Die opvatting vindt 
geen steun in het recht.’75

Interessant in dit verband is dat Hendriks, in zijn anno-
tatie onder het arrest, de rechtsvraag rondom de 
reikwijdte van het begrip ‘onderzoeken’ wel signaleert, 
maar vlot terzijde schuift als weinig belangwekkend, om 
zich vervolgens te concentreren op een ander (belang-
rijk) punt uit het arrest.76 Wel geeft hij in zijn noot blijk 
van zijn instemming met het oordeel van de Hoge Raad:

‘Deze zaak is niet zozeer van belang voor het oordeel dat 
de controlebevoegdheid van art.  83 Wet op de accijns 
(bevoegdheid voertuigen te controleren) zich mede uit-
strekt tot het onderzoek van de kofferbak. Dat oordeel 
zal toch niet veel verbazing wekken.’

Eerder, bij de bespreking van de onderzoeksbevoegdhe-
den uit de Awb, bleek evenwel dat lang niet iedereen 
overtuigd is van de mogelijkheid tot ‘feitelijk doorzoe-
ken’ in het kader van bestuursrechtelijk toezicht.

4.4 Doorzoeking in het bestuursrecht
Buiten de mogelijkheden tot ‘onderzoeken’ zijn op en-
kele plaatsen in het bestuursrecht bovendien bevoegd-
heden toegekend tot het met zoveel woorden mogen 
doorzoeken van plaatsen. Een eerste voorbeeld wordt 
gevonden in artikel 55 lid 1 Mededingingswet, dat be-
paalt:

‘De in artikel 12a, eerste lid, van de Instellingswet Auto-
riteit Consument en Markt bedoelde ambtenaren zijn 
bevoegd een woning zonder toestemming van de bewo-
ner te doorzoeken, voor zover dat voor de uitoefening 
van de in artikel 5:17 Awb bedoelde bevoegdheden rede-
lijkerwijs noodzakelijk is.’

Artikel 5:17 Awb geeft de bevoegdheid ‘inzage te vorde-
ren van zakelijke gegevens en bescheiden’, aangevuld met 
de bevoegdheid kopieën te maken en de bescheiden en 
gegevens ‘voor korte tijd mee te nemen’ als het ter plaatse 
kopiëren niet kan. Een vergelijkbare op inzage gerichte 
doorzoekingsbevoegdheid wordt aangetroffen in arti-
kel 34e Wet op de kansspelen. Een ander voorbeeld uit 
het bestuursrecht betreft de Vreemdelingenwet 2000, 
die in artikel 53a de bevoegdheid geeft onder meer wo-
ningen te doorzoeken ‘voor zover dat redelijkerwijs nood-
zakelijk is voor de tijdelijke inbewaringneming van zaken 
waaruit de identiteit van de betrokken vreemdeling met een 
redelijke mate van zekerheid kan worden afgeleid’. Deze 
voorbeelden lijken een overeenkomstige gerichtheid te 
kennen van de doorzoeking: het vinden van relevant 
materiaal dat (eventueel tijdelijk, voor onderzoek of om 
te kopiëren) mag worden meegenomen. Evenals in het 
strafrecht is de bestuursrechtelijke doorzoeking daar-
mee vormgegeven als een steunbevoegdheid en niet als 
een zelfstandige onderzoeksbevoegdheid.

75 HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8791, NBSTRAF 2012/209, m.nt. 

L.E.M. Hendriks, r.o. 3.4.

76 Zie NBSTRAF 2012/209. Dat andere belangrijke punt betrof overwegin-

gen rondom ‘boos opzet’.

4.5 Balans (bestuursrecht)
Uit het voorgaande volgt dat ten aanzien van de Awb-on-
derzoeksbevoegdheden de ‘beperkte opvatting’ (‘onder-
zoeken’ mag niet neerkomen op ‘doorzoeken’) de heer-
sende lijkt. Daarbij worden de Awb-bevoegdheden sterk 
gecontrasteerd met de strafvorderlijke normering van 
het begrip ‘doorzoeken’, dat – zo bleek – als steun-
dwangmiddel (enkel) van belang is in het kader van een 
uit te voeren aanhouding, inbeslagneming of vastleg-
ging van gegevens. Indien al moet worden uitgegaan 
van een dergelijke ‘normstelling’ vanuit het strafrecht, 
miskent de beperkte opvatting dat juist in de strafvor-
derlijke context, zoals op diverse punten is gebleken, 
ook de bevoegdheid vervoermiddelen te ‘onderzoeken’ 
feitelijk kan leiden tot een doorzoeking. Daarmee wordt 
niet alleen een juridisch gelijkwaardig argument opge-
voerd om het ‘onderzoeken’ toch uit te strekken tot een 
feitelijke doorzoeking. Ook zal mijns inziens de Awb- 
regeling met een dergelijke ruimere interpretatie veel 
beter aanhaken bij de praktijk en (dus) de effectiviteit 
van het handhavingstoezicht kunnen bevorderen. In be-
paalde gevallen zal bijvoorbeeld het kunnen openen van 
een kofferbak of een dashboardvakje – een typische str-
afvorderlijke doorzoekingshandeling, mits (in die 
rechtssfeer) gericht op beslag, aanhouding of gegevens-
vastlegging – kunnen worden toegestaan. Een dergelijk 
 onderzoek zal overigens nimmer volstrekt willekeurig 
mogen worden uitgevoerd; het moet in het bestuurs-
recht dienstig zijn aan het belang van het uitgevoerde 
toezicht, en zal – evenals ieder ander handelen van een 
toezichthouder – getoetst moeten worden aan de wette-
lijke (bestuursrechtelijke) noodzakelijkheidsbeginselen: 
‘Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts 
gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van 
zijn taak nodig is’ (art. 5:13 Awb).

Buiten de Awb kent het bestuursrecht diverse wetten die 
specifieke doorzoekingsbevoegdheden kennen. Evenals in 
de strafvordering kunnen deze bevoegdheden worden 
gekwalificeerd als steunbevoegdheden die de inzet van 
andere bevoegdheden kunnen faciliteren, zo bleek. 
 Gecombineerd met de heersende visie dat bestuursrech-
telijke betredingsbevoegdheden, althans in de Awb, 
hooguit tot zoekend rondkijken legitimeren, heeft het 
bestuursrechtelijke zoekstelsel in grote lijnen een sterke 
gelijkenis met het strafvorderlijke: naast het ‘zoekend 
rondkijken’ (gekoppeld aan de bevoegdheid plaatsen te 
betreden) en de steunbevoegdheid van de bestuursrech-
telijke ‘doorzoeking’ staat dan de bevoegdheid tot ‘on-
derzoeken’. Hoewel dit ‘onderzoeken’ in het licht van de 
Awb vooralsnog een sterk beperkte invulling heeft ge-
kregen, komt de Hoge Raad in het fiscale bestuursrecht 
zonder veel omhaal tot een ruimere interpretatie: ‘de 
controlebevoegdheid tot onderzoek aan vervoermiddelen 
als bedoeld in art. 83, eerste lid, in verbinding met het twee-
de lid, Wet op de accijns’ strekt zich mede uit tot onder-
zoek in de kofferbak van een auto.77

77 HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8791, NBSTRAF 2012/209, m.nt. 

L.E.M. Hendriks, r.o. 3.4.

Dit artikel uit Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Rijksuniversiteit Groningen (RUG)



TBS&H 2022 | nr. 3doi: 10.5553/TBSenH/229567002022008003003

171

5. Afsluiting: een drieledig 
zoekstelsel

Wat voor de één evident rechtmatig is, is voor de ander 
zonder meer onrechtmatig. Zo kunnen de standpunten 
over de reikwijdte van het mogen ‘onderzoeken’ (van 
bijvoorbeeld vervoermiddelen) kort worden samenge-
vat. Indien al het voorgaande in ogenschouw wordt ge-
nomen, kom ik tot de volgende bevindingen ten aanzien 
van de besproken wetgeving. Om te beginnen kan wor-
den gesteld dat de intensiteit van het mogen ‘onderzoe-
ken’ (van bijvoorbeeld zaken of vervoermiddelen) in een 
strafvorderlijke context gelijk is aan het mogen doorzoe-
ken van plaatsen in diezelfde context. Het mogen ‘on-
derzoeken’ van objecten legitimeert dan in beginsel al 
het onderzoek dat verder gaat dan ‘zoekend rondkijken’ 
(welk zoekend rondkijken gekoppeld is aan een betre-
dingsbevoegdheid). Ten aanzien van vervoermiddelen 
betekent dit onder meer dat in het kader van het ‘onder-
zoeken’ van een vervoermiddel de kofferbak van een 
auto mag worden opengemaakt en een dashboardvakje 
mag worden geopend, uiteraard voor zover dit noodza-
kelijk is. Het mogen ‘onderzoeken’ van iets omvat 
 derhalve de mogelijkheid tot het feitelijk doorzoeken 
daarvan. Opvallend is wel dat voor wat betreft de straf-
vordering het ‘doorzoeken’ systematisch gezien een 
 andere functie vervult dan het ‘onderzoeken’. Het ‘door-
zoeken’ van plaatsen betreft steeds een steundwangmid-
del dat onder voorwaarden alleen kan worden ingezet 
om aanhouding, inbeslagneming of het vastleggen van 
gegevens te bewerkstelligen. Het ‘onderzoeken’ betreft 
daarentegen steeds een zelfstandige bevoegdheid. Aldus 
valt het ‘onderzoeken’, los van de zoekintensiteit, toch 
te onderscheiden van de ‘doorzoeking’, die in de opspo-
ringsfase steeds óf op de aanhouding, óf op de inbeslag-
neming óf op het vastleggen van gegevens is gericht. 
Het ‘onderzoeken’ verschilt derhalve van de ‘doorzoe-
king’ voor wat betreft de gerichtheid, maar niet voor wat 
betreft de zoekintensiteit. Aldus kan worden gesteld dat 
het strafvorderlijke zoekstelsel zich (systematisch ge-
zien) wezenlijk kenmerkt door een trichotomie.

In het bestuursrecht blijkt de situatie sterk vergelijkbaar 
te zijn. Naast het ‘zoekend rondkijken’ (gekoppeld aan 
betreding) staat de in enkele wetten te vinden bestuurs-
rechtelijke ‘doorzoeking’, die als steunbevoegdheid is 
vormgegeven, en als derde vorm het ‘onderzoeken’. Dit 
‘onderzoeken’ mag mijns inziens neerkomen op een fei-
telijk doorzoeken, conform de uitleg die de Hoge Raad 
heeft gegeven aan het onderzoeken van vervoermidde-
len in het kader van de Wet op de accijns. Bij een be-
stuursrechtelijk onderzoeken van een vervoermiddel 
mag de kofferbak dus – indien dit noodzakelijk is – wor-
den geopend. Dit onderzoeken betreft vervolgens een 
zelfstandige bevoegdheid. De argumenten die zijn aan-
gevoerd om het ‘onderzoeken’ in het kader van de Awb 
beperkt uit te leggen, zijn niet houdbaar. De argumen-
ten zijn deels gebaseerd op onjuiste aannames. Zo wordt 
op onjuiste wijze gesuggereerd dat een doorzoeking 

‘willekeurig’ zou mogen geschieden, en steeds gericht 
zou zijn op voorwerpen waarvan niet duidelijk is waar 
zij zich bevinden. Ook het argument dat ‘feitelijk door-
zoeken’ in het kader van de strafvordering enkel is toe-
gestaan als de bevoegdheid tot doorzoeken met zoveel 
woorden is toegekend, is niet houdbaar. De strafvorder-
lijke doorzoeking is geregeld als een steundwangmiddel 
voor een drietal specifieke bevoegdheden: de aanhou-
ding, de inbeslagneming en de vastlegging van gege-
vens. Daarnaast staat de strafvorderlijke bevoegdheid 
tot ‘onderzoeken’ (zoals bijvoorbeeld geregeld in art. 55b 
Sv), dat feitelijk mag neerkomen op een ‘doorzoeking’. 
Daarmee is uiteindelijk gezegd dat het bestuurlijke 
zoekstelsel zich, evenals het strafvorderlijke stelsel, 
kenmerkt door een trichotomie.

Zowel de strafvordering als het bestuursrecht blijkt op 
grond van dit onderzoek dus een drieledig zoekstelsel te 
kennen, dat zich als volgt in algemene termen laat 
schetsen: (1) de bevoegdheid tot ‘zoekend rondkijken’ 
(steeds gekoppeld aan de bevoegdheid een plaats te be-
treden); (2) de zelfstandige bevoegdheid tot ‘onderzoe-
ken’ (dat mag neerkomen op een feitelijke doorzoeking); 
en (3) de steunbevoegdheid tot ‘doorzoeken’, dat steeds 
een vooraf bepaalde specifieke gerichtheid kent. Voor 
wat betreft de zoekintensiteit is de waarde van het on-
derscheid tussen (2) en (3) betrekkelijk, zo is herhaalde-
lijk gebleken: ‘onderzoeken’ mag in beide rechtsgebie-
den neerkomen op een feitelijk doorzoeken. Systematisch 
gezien verschilt het onderzoeken van het doorzoeken 
echter, omdat de doorzoeking steeds een steunbevoegd-
heid betreft en het onderzoeken in de opgevoerde voor-
beelden een zelfstandige bevoegdheid is.

Dat zowel in het bestuursrecht als in het strafrecht spra-
ke is van een vergelijkbaar drieledig zoekstelsel heeft 
evidente voordelen. Zo kan het zoekstelsel rechtsge-
bied-overstijgend worden bestudeerd, ontwikkeld en 
genormeerd. Voor ambtenaren die zowel toezichthou-
dende taken hebben als opsporingstaken, kunnen lasti-
ge discussies over de reikwijdte van de diverse bevoegd-
heden worden voorkomen. Uiteindelijk is het laatste 
woord aan de (moderniserings)wetgever en de Hoge 
Raad, die het ‘onderzoeken’ als derde zoekvorm de sys-
tematische aandacht kunnen geven die het verdient.
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