
II~II~Jllll~~ 1111111 
alg 12/2204 

Mini5terie \ an Bin wnl.mcl~-(' Z.1ken en 
Kon inkrijks relatie•; 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Aan de burgemeester van Rhenen, 
drs. J.H.A. van Oostrum 
p/a Nieuwe Veenendaalsweg 75 
3911 MG RHENEN 

Datum 2 april 2012 

0 5 APK' i'll12 

/':::li:.-ea_m __ ---~--.-1 '"= •• --- ·---------Lj1 

I 1--1< kl.CI ·, .. ..____;_;__;___ __ ------------ ____ x! ___ _ 

Betreft Ambtsbericht kamervragen huiszoekingen Rhenen 

Kamerlid de heer Dibi (Grl) heeft aan de minister van Veil19heid t!n Ju~.titie ~~n cle 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraqen g(!Steld over het 
bericht "Kamervragen over huiszoekingen voor Koninginneelag ". Oit berïCht 
verscheen op www.elsevier.nl van 9 maart 2012. De kamervrage 1 zijn bijgevoeqd. 

Ik verzoek u door middel van een ambtsbericht om een gemotiveerde 1·eactie op de 
bijgevoegde vraag 1. Ten aanzien van de vragen 2 en 3 verzoek ik u rniddeJ-:; hd 
ambtsbericht aan te geven welke precieze juridische grondslag u c.q. de gerneeme 
zal hanteren voor- indien deel uitmakend van het pakket veiligh,~idsmaatregelfr · 
het binnentreden zonder toestemming van de bewoner(s), huiszoekinqen en 
eventueel aan deze dwangmiddelen gerelateerde aanhoudingen. ,;raél9 ontvang ik 
ook een afschrift van de aanwezige (concept)(nood)verorden'n9e 1. 

Ik verzoek u orn uiterlijk maandag 16 april te reageren. Ten behoeve dêlarvan WijS 

ik u erop dat uw medewerkers de heren Jan de Boer en Theo Florissen reed~. viél 
ambtelijke contacten op de hoogte zijn van de kamervragen en b :!hulp.~aarn zijn 
geweest bij een eerste verkenning van de thematiek die in de karnervnqen aan de 
orde is gesteld. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelat1e~, 
namens deze, 

M.L. Haimé 
directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving 
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Vragen van het lid Dibi (Groenlinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over huiszoekingen in aanloop n<~ar 
Koninginnedag 2012 (ingezonden 20 maart 2012) 

1 
Kent u het bericht dat de burgemeester van de gemeente Rhene11 in a;mloop naar 
Koninginnedag 2012 huiszoekingen wil laten uitvoeren en cat wi~, niet meewerkt zal 
worden gearresteerd? 1) Zo ja, klopt dit bericht? 

2 
Heeft de burgemeester van Rhenen überhaupt wel de jurid1sche bevoegdheid orr 
dergelijke vergaande bevoegdheden te treffen? Zo ja, welke juriclische 9rondslag 
hebben deze huiszoekingen? Hoe verhoudt dit voornemen zich tct het: 
grondwettelijk en verdragsrechtelijk erkende recht op eeril1ed1gir g van de 
persoonlijke levenssfeer? Vindt u dit voornemen van de Rll,enE~ns ~ burw:mer~ste
voldoen aan de criteria van subsidiariteit en proportionaliteiP 

3 
Sinds wanneer heeft het weigeren van toestemming tot heT binn·~ntn::<1en van een 
woning tot gevolg dat een onverdachte burger gearresteerd kan NOr<kn' LE~vert: dit 
niet ook strijd op met grondwettelijk en verdragsrechteliJk erken je burç1erli_1ke 
vrijheden? Is ook dit niet in strijd met de criteria van subsi·jiaritE i1 en 
proportionaliteit? 

4 
Deelt u de mening dat in dit geval nogal achteloos is omgespronqen met de 
vrijheidsrechten van onverdachte burgers? Zo nee, waarom nier• 

5 
Bent u bereid om in gesprek te gaan met de burgemeester van LhenNr over zi_l~ 
voornemens? Zo nee, waarom niet? 

1) 'Kamervragen over huiszoekingen voor koninginnedag', www,elseviE•-,nl 9 maart 
2012 
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