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Ä boek is vervaardigd door Boekdrukkerij F.E. MacDonald te Nijmegen 



Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opspo
ring verschillend te worden genormeerd? Op dit moment worden de 
eerste twee onderzoeksvormen bestuursrechtelijk genormeerd. De 
opsporing wordt strafprocesrechtelijk genormeerd. Het opsporingsbe
grip bepaalt de afgrenzing van de Algemene wet bestuursrecht (waar
in het handhavingstoezicht is en het boeteonderzoek waarschijnlijk zal 
worden geregeld) ten opzichte van het Wetboek van Strafvordering 
(artikel 1:6 Awb). Er is de tendens waarin het opsporingsbegrip wordt 
verruimd. De omschrijving van het opsporingsonderzoek in het wets
voorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden is ruimer dan het alge
mene tot nu toe door de wetgever en de Hoge Raad gehanteerde 
begrip. 

Bij de beantwoording van deze vraag komt een aantal normen 
uit de beginselen van behoorlijk bestuur - deze beginselen normeren 
ook de opsporing - en uit artikel 6 EVRM, alsmede het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de orde. Ook worden 
beschreven de regeling van het handhavingstoezicht in afdeling 5.2 
Awb, die van het boeteonderzoek in talloze recente boeteregelingen en 
die van de opsporing naar huidig en komend recht. De wetsvoorstellen 
bijzondere opsporingsbevoegdheden en herziening gerechtelijk voor
onderzoek is bij de beschrijving betrokken. 

Stichting Ars Aequi is sedert 1951 uitgeefster van het juridisch studen
tenblad Ars Aequi (maandelijkse oplage in 1998: 26.000). ARS AEQUI 
LIBRI is sinds 1975 verantwoordelijk voor de uitgave van juridische stu-
dieboeken, wetsedities en jurisprudentiebundels. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit redactieleden en oud-redactieleden. 
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