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Inleiding 

Nutsbedrijven hebben in de praktijk de behoefte om – bij wanbetaling – een woning 

binnen te kunnen gaan met het oog op het afsluiten van energie, het verzegelen van de 

meter, het opnemen van meterstanden of het wegnemen van de meter. Dit voorkomt 

ook het verder oplopen van kosten. Verzocht is om een aanbeveling over de vraag of de 

rechter het nutsbedrijf daartoe een machtiging kan geven. 

In deze notitie wordt besproken in welke situaties een nutsbedrijf bevoegd is om binnen 

te treden in een woning. Verder komt aan de orde of en wanneer een machtiging is 

vereist voor het binnentreden van een woning, door wie en aan wie die machtiging kan 

worden verleend en of (gedeeltelijke) ontruiming van de woning mogelijk is om in de 

woning werkzaamheden te kunnen verrichten. Deze notitie sluit af met een aanbeveling. 

Met toestemming binnentreden 

Als degene die is veroordeeld toestemming heeft verleend om binnen te treden dan is 

een machtiging niet nodig. Als de toestemming voorshands wordt verleend door 

ondertekening van een overeenkomst, waarin die toestemming bij voorbaat is 

opgenomen, betekent dit nog niet dat altijd kan worden binnengetreden. Immers, een 

bewoner kan, hoewel dit strikt genomen in strijd is met de overeenkomst, alsnog 

weigeren toestemming te verlenen. Een tegen de zin van de bewoner binnentreden kan 

dan slechts op de hierna weergegeven wijze. 

Zonder toestemming binnentreden 

Voor woningen is de Algemene wet op het binnentreden (22 juni 1994, ingrijpend 

gewijzigd met ingang van 1 juli 2010) van toepassing. Deze wet is een uitwerking van 

artikel 12 van de Grondwet (onschendbaarheid van de woning)1 .  

                                           
1 Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of 
krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.  
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Heeft de bewoner geen toestemming verleend tot binnentreden dan is de vraag wie 

daartoe tegen de wil van de bewoner bevoegd is. In de Algemene wet op het 

binnentreden is bepaald, kort gezegd: 

Art. 2 lid 1: binnentreden zonder toestemming kan alleen met een machtiging, tenzij en 

voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden OM, burgemeesters en 

(belasting-) deurwaarders de bevoegdheid tot binnentreden is toegekend. 

Een uitzondering daarop wordt gegeven in art. 2 lid 3: geen schriftelijke machtiging is 

vereist ter voorkoming van ernstig en onmiddellijk gevaar voor personen/goederen. 

Art. 3: door wie kan machtiging worden gegeven? 

Bevoegd tot het geven van een machtiging zijn: 

 AG Hof 

 officier van justitie 

 hulp officier van justitie 

 burgemeester 

Art. 4: aan wie kan machtiging worden verleend? 

Uitsluitend aan degene die bij of krachtens de wet bevoegd is verklaard om zonder 

toestemming van de bewoners in een woning binnen te treden. 

 Dus:voor het binnentreden van een woning is in beginsel een machtiging 

vereist, 

 die machtiging kan niet zomaar aan iedereen, zoals aan een (medewerker van 

een) Nutsbedrijf, worden verleend, maar alleen aan degene die krachtens de 

wet bevoegd is om zonder toestemming binnen te treden, zoals een 

deurwaarder, 

 de machtiging kan niet door de rechter worden verleend. 

Artikel 3:299 BW 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering stelt geen regels voor machtigingen om 

binnen treden om iets te doen of teniet te doen, bijvoorbeeld het onderbreken van de 

leverantie, het verzegelen van de meter of het opnemen van de meterstanden. Daarom 

vorderen nutsbedrijven vaak een machtiging ex artikel 3:299 BW.  

Artikel 3:299 BW bepaalt dat de rechter [het nutsbedrijf ] kan machtigen als [de 

bewoner] niet verricht (lid 1) of nalaat (lid 2) waartoe hij is gehouden. De machtiging 

strekt ertoe dat het nutsbedrijf zelf verricht (of teniet doet) wat de bewoner had moeten 

doen (of nalaten). Een dergelijke machtiging van de rechter geeft het nutsbedrijf echter 

nog niet het recht om zonder toestemming van de bewoner een woning binnen te gaan. 

Ontruiming met toepassing van artikel 558 Rv 

Artikel 558 Rv luidt: 

Deze afdeling is mede van toepassing, indien een gehele of gedeeltelijke al of niet 

tijdelijke ontruiming nodig is, omdat: 

a. de executant overeenkomstig artikel 299 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek 

is gemachtigd ten aanzien van een onroerende zaak zelf datgene te verrichten 

waartoe nakoming van een jegens hem bestaande verplichting zou hebben geleid; 

of 
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b. de executant krachtens de door hem verkregen uitspraak gerechtigd is 

werkzaamheden op of aan een onroerende zaak te verrichten en degene tegen 

wie de tenuitvoerlegging zich richt, gehouden is dit te gedogen. 

De bevoegdheid van de deurwaarder om de woning binnen te treden om de ontruiming 

te bewerkstelligen volgt uit artikel 555 e.v. Rv. De deurwaarder behoeft daartoe geen 

machtiging. De deurwaarder mag op de voet van artikel 557 jo. 444 Rv bijstand vragen 

van – kort gezegd – de politie. Een zinsnede in het vonnis dat machtiging (door de 

rechter) wordt verleend om de ontruiming zelf te bewerkstelligen voor het geval geen 

medewerking wordt verleend, is in strijd met artikel 3 Algemene wet op het 

binnentreden.  

Voor de duur dan wel voor het gedeelte dat de deurwaarder de woning heeft doen 

ontruimen, behoort dat gedeelte van de woning tijdelijk niet tot de bewoonde woning. 

Degene die vervolgens werkzaamheden moet uitvoeren, kan de woning daartoe zonder 

machtiging binnentreden zolang en voor zover de woning is ontruimd om die 

werkzaamheden uit te voeren.  

Uit de tekst van artikel 558 Rv zou kunnen worden afgeleid dat tijdens de 

tenuitvoerlegging moet worden beoordeeld of ontruiming nodig is. Aangenomen wordt 

echter dat – om executiegeschillen te voorkomen – de rechter ook op voorhand een 

vordering tot ontruiming kan toewijzen (zie aantekening 2 bij dit artikel in Tekst & 

Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering). Een veroordeling tot ontruiming kan 

vanzelfsprekend niet worden uitgesproken indien niet een daartoe strekkende vordering 

is ingesteld.  

Een vordering van een nutsbedrijf tot gedeeltelijke of tijdelijke ontruiming van de woning 

is dan ook in beginsel toewijsbaar: 

a. als het gaat om uitvoering van werkzaamheden waarvoor aan het nutsbedrijf een 

machtiging ex artikel 3:299 BW is verschaft en het nutsbedrijf heeft gesteld dat 

ter uitvoering van die werkzaamheden (gedeeltelijke) ontruiming van de woning 

nodig is; of 

b. als het gaat om werkzaamheden op of aan een onroerende zaak, het nutsbedrijf 

krachtens het vonnis gerechtigd is deze werkzaamheden te verrichten, de 

bewoner gehouden is dit te gedogen en het nutsbedrijf heeft gesteld dat ter 

uitvoering van die werkzaamheden (gedeeltelijke) ontruiming van de woning 

nodig is.  

Verschillende vorderingen van nutsbedrijven 

Nutsbedrijven vorderen met enige regelmaat: 

I. afgifte van een meter; 

II. het onderbreken/afsluiten van de leverantie en het verzegelen van de meter; 

en/of  

III. het kunnen opnemen van de meterstanden. 

Hieronder wordt per vordering besproken of het mogelijk/wenselijk is in die situaties een 

machtiging ex artikel 3:299 BW en/of een vordering tot ontruiming ex artikel 558 Rv toe 

te wijzen. 
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I) Binnentreden om de afgifte van een meter te bewerkstelligen 

Om de afgifte van een meter te bewerkstelligen is de deurwaarder op grond van de 

artikelen 491 en 492 jo. 444 Rv bevoegd binnen te treden. Het is de deurwaarder die, 

nadat hij – ter uitvoering van het vonnis waarin de afgifte is bevolen – eerst (tevergeefs) 

een bevel tot afgifte heeft uitgebracht, zelf de zaak onder zich neemt en afgeeft aan de 

rechthebbende of daartoe beslag legt, eventueel met hulp van de politie. De medewerker 

van het Nutsbedrijf mag dat dus niet zelf doen. Een rechterlijke machtiging tot reële 

executie ex artikel 3:299 BW is dus in een dergelijk geval overbodig (vgl. 

Asser/Hartkamp 2004 (I), nr. 646) en niet toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor een 

vordering tot ontruiming. 

II) Binnentreden om het onderbreken/afsluiten van de leverantie en het 

verzegelen van de meter te bewerkstelligen 

Op de bewoner rust niet de plicht om over te gaan tot het onderbreken/afsluiten van de 

leverantie en het verzegelen van de meter. Sterker nog, het is hem meestal niet 

toegestaan zelf werkzaamheden te verrichten aan de meter. Dat betekent dat een 

gevorderde machtiging ex 3:299 BW als niet op de wet gegrond moet worden afgewezen. 

De genoemde werkzaamheden kunnen wel worden aangemerkt als werkzaamheden op of 

aan een onroerende zaak als bedoeld in artikel 558 onder b Rv. Een vordering van een 

nutsbedrijf om deze werkzaamheden in de woning te mogen uitvoeren en te bepalen dat 

de bewoner dat moet gedogen kan worden toegewezen als gesteld en niet bestreden 

wordt dat deze rechten en verplichtingen tussen partijen zijn overeengekomen. Een 

daaraan gekoppelde vordering tot ontruiming op grond van artikel 558 aanhef en onder b 

kan worden toegewezen (als gesteld wordt dat ontruiming nodig is).   

III) Binnentreden om de meterstanden te kunnen opnemen 

Het opnemen van de meterstanden is wel een eigen plicht van de bewoner. De rechter 

kan op grond van artikel 3:299 BW een machtiging geven dat het nutsbedrijf zelf de 

meterstanden mag opnemen. Dit is echter een discretionaire bevoegdheid, die volgens 

de wetsgeschiedenis met behoedzaamheid moet worden gehanteerd. Het ligt niet voor de 

hand (uitzonderlijke situaties daargelaten) om alleen voor het opnemen van de 

meterstanden een machtiging ex 3:299 BW te geven. Het nutsbedrijf zal doorgaans 

andere (technische) mogelijkheden hebben om de meterstanden vast te stellen, 

eventueel door schatting daarvan.  

Verder kan het opnemen van meterstanden niet worden aangemerkt als werkzaamheden 

op of aan een onroerende zaak als bedoeld in artikel 558 onder b Rv. Een vordering tot 

ontruiming op grond van dit artikel kan dus niet worden toegewezen. 

Het nutsbedrijf heeft dus in beginsel enkel de mogelijkheid het opnemen van de 

meterstand af te dwingen door het vorderen van een dwangsom (artikel 611a Rv.). 

Aanbeveling  

1. De civiele rechter is niet bevoegd om een machtiging te verstrekken tot het 

binnentreden van een woning, dus ook niet om het onderbreken van de 

leverantie, het verzegelen van de meter of het opnemen van de meterstand te 

bewerkstelligen. Die bevoegdheid heeft de civiele rechter niet (artikel 3 Algemene 
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wet op het binnentreden). Een vordering van een nutsbedrijf tot het verkrijgen 

van een machtiging tot het binnentreden van een woning moet niet toegewezen 

worden. 

2. Voor de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot afgifte van een meter is 

sowieso geen machtiging vereist om de woning binnen te treden. De deurwaarder 

ontleent zijn bevoegdheid om in zo’n geval binnen te treden reeds aan de 

artikelen 491 en 492 jo. 444 Rv. Een vordering om een dergelijke machtiging te 

verkrijgen zou dus reeds op die grond niet toegewezen moeten worden. 

3. Een vordering van het nutsbedrijf tot het afsluiten van de leverantie en het 

verzegelen van de meter kan worden toegewezen als aan de hierna volgende 

voorwaarden wordt voldaan én deze vordering is gecombineerd met de vordering 

tot gedeeltelijke of tijdelijke ontruiming op grond van artikel 558 Rv: 

a. als het vonnis bepaalt dat het nutsbedrijf gerechtigd is deze 

werkzaamheden op of aan de woning te verrichten en de bewoner 

gehouden is dit te gedogen; én 

b. als het nutsbedrijf heeft gesteld dat de (gedeeltelijke) ontruiming van de 

woning nodig is om de werkzaamheden te kunnen verrichten.  

De deurwaarder behoeft vervolgens geen afzonderlijke machtiging om de 

woning binnen te treden om die ontruiming te bewerkstelligen. Die 

bevoegdheid ontleent de deurwaarder aan artikel 555 e.v. jo. artikel 444 

Rv. 

4. Een vordering van een nutsbedrijf tot een machtiging ex artikel 3:299 BW om de 

meterstand op te nemen is in beginsel niet toewijsbaar, nu dit een te zwaar 

middel is. Ook een vordering ex artikel 558 Rv tot ontruiming om de meterstand 

op te nemen is niet toewijsbaar, omdat het niet gaat om werkzaamheden op of 

aan een onroerende zaak.  
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