Verruiming fouilleerbevoegdheden, versie 6 april 2011 internetconsultatie: de
relevante bepalingen van de huidige Gemeentewet en Wet wapens en munitie en
van de toekomstige Politiewet 201x, met daarin de voorgestelde wijzigingen
(cursief of doorgehaald).

Gemeentewet
Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad

(…)
Artikel 151b
1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om bij
verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel
bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de
daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende
erven, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied
kan de officier van justitie of de hulpofficier van justitie de bevoegdheden,
bedoeld in het derde, onderscheidenlijk vierde lid, van de artikelen 50, 51 en
52de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet
wapens en munitie toepassen.
2. De burgemeester gaat niet over tot aanwijzing als veiligheidsrisicogebied dan
na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 14 van
de Politiewet 1993.
3. De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een bepaalde
duur die niet langer is en voor een gebied dat niet groter is dan strikt
noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde.
4. De beslissing tot gebiedsaanwijzing wordt op schrift gesteld en bevat een
omschrijving van het gebied waarop deze van toepassing is alsmede de
geldigheidsduur. Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de
burgemeester de beslissing tot gebiedsaanwijzing niet tevoren op schrift kan
stellen, zorgt hij alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling en voor
de bekendmaking daarvan.
5. De burgemeester brengt de gebiedsaanwijzing zo spoedig mogelijk ter kennis
van de raad en van de officier van justitie, bedoeld in het tweede lid.
6. Zodra de verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens,
dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, bedoeld in het eerste
lid, is geweken, trekt de burgemeester de gebiedsaanwijzing in. Het vijfde lid
is van overeenkomstige toepassing.
(…)
Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de burgemeester
Artikel 174b
1. Bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan
wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan de burgemeester in een
onvoorzienbare, spoedeisende situatie een gebied, met inbegrip van de daarin
gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven,

voor ten hoogste twaalf uur aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. In een
veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie of de hulpofficier van justitie
de bevoegdheden, bedoeld in het derde, onderscheidenlijk vierde lid, van de
artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie toepassen. Voordat de
burgemeester het gebied aanwijst, overlegt hij met de officier van justitie,
onderscheidenlijk de hulpofficier van justitie.
2. De aanwijzing kan mondeling worden gegeven. In dat geval wordt de
aanwijzing zo spoedig mogelijk na afloop van de geldigheidsduur op schrift
gesteld.
3. De burgemeester brengt de gebiedsaanwijzing zo spoedig mogelijk ter kennis
van de raad.
Artikel 175 (geen wijzigingen)
1. In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of
van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de
burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de
openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere
dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.
2. De burgemeester laat tot maatregelen van geweld niet overgaan dan na het
doen van de nodige waarschuwing.
Artikel 176
1. Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich
voordoet, kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die
ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn.
Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden
afgeweken en kan een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, worden
aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de
officier van justitie of de hulpofficier van justitie de bevoegdheden, bedoeld in
het derde, onderscheidenlijk vierde lid, van de artikelen 50, 51 en 52 van de
Wet wapens en munitie toepassen. Voordat de burgemeester het gebied
aanwijst, overlegt hij met de officier van justitie.Hij maakt deze voorschriften
bekend op een door hem te bepalen wijze.
2. De burgemeester maakt de voorschriften bekend op een door hem te bepalen
wijze en De burgemeester brengt de voorschriften zo spoedig mogelijk ter
kennis van de raad, van de commissaris van de Koning en van de officier van
justitie, hoofd van het arrondissementsparket.
3. De voorschriften vervallen, indien zij niet door de raad in zijn eerstvolgende
vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het
aantal zitting hebbende leden is bezocht, worden bekrachtigd.
4. Indien de raad de voorschriften niet bekrachtigt, kan de burgemeester binnen
vierentwintig uren administratief beroep instellen bij de commissaris van de
Koning. Deze beslist binnen twee dagen. Gedurende de beroepstermijn en de
behandeling van het administratief beroep blijven de voorschriften van kracht.
5. Hoofdstuk 6 en afdeling 7.3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van
toepassing op het administratief beroep, bedoeld in het vierde lid.

6. De commissaris kan de werking van de voorschriften opschorten zolang zij
niet bekrachtigd zijn. Het opschorten stuit onmiddellijk de werking van de
voorschriften.
7. Zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich niet langer
voordoet, trekt de burgemeester de voorschriften in. Het tweede lid is van
overeenkomstige toepassing.
(…)
Artikel 177
1. De burgemeester kan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie
machtigen in zijn naam besluiten te nemen of andere handelingen te
verrichten.
2. Geen machtiging wordt verleend tot het nemen van besluiten ingevolge de
artikelen 151b, 154a, 172, 172a, 172b, 174, tweede lid, en 174a tot en met,
175, 176 en 176a.
Artikel 178 (geen wijzigingen)
1. De burgemeester kan aan een door hem ingestelde bestuurscommissie en aan
de voorzitter van het dagelijks bestuur van een deelgemeente bevoegdheden
overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.
2. De bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 151b, 154a en 172 tot en met
176a, kunnen in ieder geval niet worden overgedragen.
(…)

Wet wapens en munitie
§ 11a. Opsporing
Artikel 49 (geen wijzigingen)
De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen
ambtenaren kunnen te allen tijde op plaatsen waar zij redelijkerwijs kunnen
vermoeden dat wapens of munitie aanwezig zijn, ter inbeslagneming doorzoeking
doen.
Artikel 50
1. De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
aangewezen ambtenaren zijn bevoegd te vorderen dat de verpakking van
goederen, met inbegrip van reisbagage, wordt geopend, indien daartoe
redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van:
a. een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt;
b. een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27;
c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden
gepleegd.
2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend
tegen bepaalde personen, indien daartoe jegens hen aanleiding bestaat. De
officier van justitie kan gelasten dat deze bevoegdheid tegenover een ieder

kan worden uitgeoefend.
3. In een veiligheidsrisicogebieden als bedoeld indie overeenkomstig artikel
151b, eerste lid, 174b, eerste lid, of 176, eerste lid, van de Gemeentewet,
door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied zijn aangewezen kan de
officier van justitie gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan
worden uitgeoefend om verpakkingen van goederen, met inbegrip van
reisbagage, te onderzoeken op wapens of munitie. Het bevel bevat een
omschrijving van het aangewezen gebied en de geldigheidsduur die niet langer
dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat voorts de feiten en
omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de bevoegdheid om de
verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, te onderzoeken op
wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht.
4. Indien de situatie in een veiligheidsrisicogebied dermate spoedeisend is dat
het optreden van de officier van justitie niet kan worden afgewacht, kan het in
het derde lid bedoelde bevel worden gegeven door de hulpofficier van justitie.
54.
Indien geen medewerking wordt verleend, kunnen de in het eerste lid
bedoelde ambtenaren, op kosten en risico van de houder van de goederen, in
het nodige voorzien.
6.

Het bevel, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid, kan mondeling
worden gegeven.

Artikel 51
1. De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
aangewezen ambtenaren zijn bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken indien
daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van:
a. een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt;
b. een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27;
c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden
gepleegd.
2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend ten
aanzien van bepaalde vervoermiddelen, indien daartoe jegens deze aanleiding
bestaat. De officier van justitie kan gelasten dat deze bevoegdheid tegenover
elk vervoermiddel kan worden uitgeoefend.
3. In een veiligheidsrisicogebieden als bedoeld indie overeenkomstig artikel
151b, eerste lid, 174b, eerste lid, of 176, eerste lid, van de Gemeentewet,
door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied zijn aangewezen kan de
officier van justitie gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan
worden uitgeoefend om verpakkingen van goederen, met inbegrip van
reisbagage, te onderzoeken op wapens of munitie. Het bevel bevat een
omschrijving van het aangewezen gebied en de geldigheidsduur die niet langer
dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat voorts de feiten en
omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de bevoegdheid om de
verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, te onderzoeken op
wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht.
4. Indien de situatie in een veiligheidsrisicogebied dermate spoedeisend is dat
het optreden van de officier van justitie niet kan worden afgewacht, kan het in

het derde lid bedoelde bevel worden gegeven door de hulpofficier van justitie.
54. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren kunnen van de bestuurders van
voertuigen en van de schippers van vaartuigen daartoe vorderen dat deze de
vervoermiddelen tot stilstand brengen, deze vervoermiddelen naar een door
hen aangewezen plaats overbrengen en overeenkomstig hun aanwijzingen
terzake medewerking verlenen.
6. Het bevel, bedoeld
gegeven.

in het tweede, derde en vierde lid, kan mondeling worden

Artikel 52
1. De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
aangewezen ambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van
daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd personen aan hun
kleding te onderzoeken indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op
grond van:
a. een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt;
b. een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27;
c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden
gepleegd.
3. In een veiligheidsrisicogebieden als bedoeld indie overeenkomstig artikel
151b, eerste lid, 174b, eerste lid, of 176, eerste lid, van de Gemeentewet,
door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied zijn aangewezen kan de
officier van justitie gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan
worden uitgeoefend om verpakkingen van goederen, met inbegrip van
reisbagage, te onderzoeken op wapens of munitie. Het bevel bevat een
omschrijving van het aangewezen gebied en de geldigheidsduur die niet langer
dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat voorts de feiten en
omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de bevoegdheid om de
verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, te onderzoeken op
wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht.
4. Indien de situatie in een veiligheidsrisicogebied dermate spoedeisend is dat
het optreden van de officier van justitie niet kan worden afgewacht, kan het in
het derde lid bedoelde bevel worden gegeven door de hulpofficier van justitie.
5. Het bevel, bedoeld in het derde en vierde lid, kan mondeling worden gegeven.
64.
De bedoelde ambtenaren alsmede andere daartoe door Onze Minister
aangewezen personen zijn bevoegd een persoon die zich bevindt op een bij
regeling van Onze Minister aangewezen luchthaven, te allen tijde aan zijn
kleding en de verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, alsmede
diens vervoermiddel, te onderzoeken.
75. Onze Minister wijst een luchthaven met toepassing van het zesdevierde lid
slechts aan indien dat naar zijn oordeel met het oog op de veiligheid nodig is.

Politiewet 201x
Hieronder is uitgegaan van tekst en artikelnummering van de Politiewet zoals die komt te
luiden na de vorming van de nationale politie (Politiewet 201x, wetsvoorstel 30 880).

Artikel 7 (artikel 8 Politiewet 1993)
1. De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of
vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel
dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt
en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van
geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
2. De ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, heeft toegang tot elke
plaats, voor zover dat voor het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven,
redelijkerwijs nodig is.
3. De ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, is bevoegd tot het
onderzoek aan de kleding van personen en het onderzoek van de voorwerpen die
personen bij zich dragen of met zich mee voeren bij de uitoefening van een hem
wettelijk toegekende bevoegdheid of bij een handeling ter uitvoering van de
politietaak, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat een onmiddellijk gevaar
dreigt voor hun leven of veiligheid of die van de ambtenaar zelf of van derden, en
dit onderzoek noodzakelijk is ter afwending van dit gevaar.
4. De ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, is bevoegd een te
vervoeren of in te sluiten persoon aan zijn kleding te onderzoeken op de
aanwezigheid van voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid van betrokkene
of voor anderen kunnen vormen, alsmede daartoe de voorwerpen te onderzoeken
die betrokkene bij zich draagt of met zich mee voert.
4. De officier van justitie of de hulpofficier van justitie voor wie aangehouden
of rechtens van hun vrijheid beroofde verdachten of veroordeelden worden
geleid, is bevoegd te gelasten dat deze aan hun lichaam zullen worden
onderzocht, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat gevaar dreigt voor hun
leven of veiligheid of die van de ambtenaar zelf, en dit onderzoek noodzakelijk is
ter afwending van dit gevaar.
5. Het hoofd van het terrritoriale onderdeel, bedoeld in artikel 13, eerste lid, zijn
plaatsvervanger of de ambtenaar van politie, belast met de zorg voor
ingeslotenen, kan bepalen dat een in te sluiten of ingesloten persoon bij
binnenkomst of bij het verlaten van een politiecel of een politiecellencomplex,
voorafgaand aan of na afloop van bezoek, dan wel indien dit anderszins
noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in
het politiebureau of het cellencomplex, aan zijn lichaam wordt onderzocht. Artikel
29, tweede, derde en vierde lid, van de Penitentiaire beginselenwet is van
overeenkomstige toepassing.
6. Het hoofd van het terrritoriale onderdeel, bedoeld in artikel 13, eerste lid,
of zijn plaatsvervanger kan bepalen dat een in te sluiten of ingesloten persoon in
het lichaam wordt onderzocht, indien dit noodzakelijk is ter afwending van ernstig
gevaar voor de handhaving van de orde of de veiligheid in het politiebureau of
het cellencomplex dan wel voor de gezondheid van de ingeslotene. Artikel 31,
eerste lid, tweede volzin, en tweede en derde lid, van de Penitentiaire
beginselenwet is van overeenkomstige toepassing.
75. De uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met het
zesdevierde lid, dient in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te
zijn.
86. Het eerste tot en met het zevendevijfde lid zijn van overeenkomstige
toepassing op de militair van de Koninklijke marechaussee, indien hij optreedt in
de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, en op de militair van enig ander
onderdeel van de krijgsmacht die op grond van deze wet bijstand verleent aan de
politie.

97. Onze Minister kan bepalen dat de in artikel 142, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering bedoelde buitengewone opsporingsambtenaren, voor
zover door hem hetzij in persoon, hetzij per categorie of eenheid aangewezen, de
bevoegdheden omschreven in het eerste, en het derde en vierde lid kunnen
uitoefenen. Alsdan wordt met overeenkomstige toepassing van artikel 9 een
ambtsinstructie voor hen vastgesteld.
Artikel 8 (artikel 8a Politiewet 1993, identificatieplicht)
(…)
Artikel 9 (artikel 9 Politiewet 1993)
1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt een ambtsinstructie voor de
politie en voor de Koninklijke marechaussee vastgesteld.
2. Indien de militair van enig ander onderdeel van de krijgsmacht optreedt bij
de uitvoering van zijn in de artikelen 58 en 59 omschreven taken is de
ambtsinstructie van toepassing.
3. In de ambtsinstructie worden regels gesteld ter uitvoering van de artikelen
6 en 7.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels
gesteld omtrent maatregelen waaraan rechtens van hun vrijheid beroofde
personen met het oog op hun insluiting kunnen worden onderworpen, voor zover
dit noodzakelijk is in het belang van hun veiligheid of de veiligheid van anderen.
5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op personen die ten
behoeve van de hulpverlening aan hen zijn ondergebracht bij de politie of de
Koninklijke marechaussee.
6. De ambtenaren die door Onze Minister zijn aangewezen voor het vervoer
van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, kunnen de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 7, eerste, en derde en vierde lid, uitoefenen, dan wel de
maatregelen, bedoeld in het vierde lid, treffen, voor zover dit noodzakelijk is om
te voorkomen dat de te vervoeren persoon zich onttrekt aan het op hem
uitgeoefende toezicht. De eerste volzin is van toepassing voor zover de rechtens
van hun vrijheid beroofde personen zijn ondergebracht bij de politie of de
Koninklijke marechaussee.
7. De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het
eerste en het vierde lid, geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met
Onze Minister van Defensie voor zover het de Koninklijke marechaussee betreft.

