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De vaste Commissies voor binnenlandse zaken1 en voor justitie2, belast
met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, voelden na
ontvangst van de tweede nota van wijziging, de behoefte een nader
voorlopig verslag uit te brengen.

Zij spreken de hoop uit, dat de regering de hierin gemaakte opmer–
kingen en gestelde vragen tijdig zal beantwoorden.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie waren verheugd dat na een lange periode
van vertraging voortgegaan kan worden met de behandeling van het
onderhavige wetsvoorstel. Zij wensten wel op te merken dat zij de
stellige indruk hebben dat zowel het onderhavige wetsvoorstel als het
wetsvoorstel tot wijziging van de binnentredingsbepalingen een zeer lage
prioriteit hebben bij de regering.

Wat betreft het onderhavige wetsvoorstel geeft de regering dat in de
memorie van antwoord expliciet ook toe. Over wetsvoorstel 22 539
wilden deze leden hier verder niet al te veel opmerken, en verwezen naar
hun inbreng bij het voorlopig verslag terzake.

Wel vroegen zij de regering of deze niet met hen van mening is dat het
niet alleen weinig zorgvuldig is om zo lang te wachten met de uitwerking
van een grondwettelijke opdracht maar dat dit feitelijk nog hinderlijker
wordt als dat tot gevolg heeft dat de behandeling van een wetsvoorstel
halverwege moet worden gestaakt omdat (achteraf?) blijkt dat de
regering het te druk heeft met andere wetsvoorstellen.

Deze leden constateerden dan ook dat de vrees van de Raad van State
bewaarheid is geworden, namelijk dat een te lange tussenfase dreigde
tussen beide wetsvoorstellen. Deze leden merkten tegelijkertijd op dat
zij, anders dan de Raad van State, wel degelijk goede argumenten zagen
en zien om beide wetsvoorstellen zoveel mogelijk gelijk te laten lopen
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qua behandeling. Achteraf was het dan ook raadzamer geweest, zo
meenden zij, om de indiening van het onderhavige wetsvoorstel uit te
stellen.

Concreet ingaande op de memorie van antwoord wensten de
CDA-fractieleden de volgende opmerkingen te maken. Als algemeen
vraagpunt wilden zij de regering vragen of de actualiteit van nu nog wijzi–
gingen heeft aangebracht c.q. zou moeten aanbrengen in het
wetsvoorstel en in de stellingnames van de regering zoals verwoord in de
memorie van toelichting en memorie van antwoord. Als actuele punten
brachten deze leden (zonder volledig te willen zijn) naar voren: Schengen
en de bestrijding van de internationale criminaliteit, politiereorganisatie
en wetsvoorstel Computercriminaliteit (21 551).

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling de ontwikke–
lingen gevolgd die hebben plaatsgevonden sinds het vaststellen van het
voorlopig verslag op 2 juni 1986.

Het duurde bijna tweeëneenhalfjaar voordat de regering de memorie
van antwoord uitbracht. Deze leden hadden kennisgenomen van de
tamelijk laconieke kwalificatie («enige tijd is verstreken») die daaraan in
de memorie van antwoord is toegekend.

Zij merkten op dat in de memorie van antwoord is toegezegd dat de
regering «het hare zal bijdragen dat in de loop van 1988-1989 het
wetsvoorstel met betrekking tot de binnentredingsbepalingen zal kunnen
worden ingediend». Ook sinds het doen van deze toezegging is inmiddels
«enige tijd» verstreken. Het toegezegde wetsvoorstel is immers pas op
10 maart 1992 bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt.

Kan worden toegelicht waaraan deze verdere vertraging is te wijten?

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Zij hadden kennis genomen van
de mening van de regering dat aan krakers/illegale bewoners een recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer jegens de overheid in de
woning waarin zij verblijven, niet kan worden ontzegd. Om meer inzicht
te krijgen in de toepassing van de onderhavige wetgeving vroegen zij de
regering uiteen te zetten hoe de gang van zaken doorgaans is in geval
een krakerspand met de sterke arm ontruimd moet worden. Hoe werkt
alsdan het huisrecht?

Hoe wordt of worden de schriftelijke machtigingen gehanteerd indien
niet bekend is hoeveel personen in het kraakpand verblijven en/of indien
hun identiteit onbekend is?

Of is in zulke gevallen geen sprake van een of meer schriftelijke
machtigingen?

De leden van de fractie van D66 wilden gaarne enkele opmerkingen
maken over het onderhavige wetsvoorstel, aan de behandeling waarvan
zij tot nog toe niet hadden deelgenomen. Deze leden constateerden in de
eerste plaats dat als gevolg van de recente wijziging van artikel 12,
tweede lid van de Grondwet een algemene wettelijke regeling ter
uitwerking van de grondwettelijke waarborg van het huisrecht (nog meer)
noodzakelijk is geworden, nu de Grondwet de mogelijkheid van bij wet te
bepalen uitzonderingen op de plicht tot voorafgaande legitimatie en
doelvermelding met zoveel woorden opent. Ook in de memorie van
antwoord wordt hieraan gerefereerd. Daarnaast wezen deze leden op de
directe samenhang tussen het onderhavige wetsvoorstel en de
aanpassing van de onderscheidenlijke wettelijke binnentredingsbepa–
lingen, met het oog waarop recentelijk een wetsvoorstel is ingediend,
overigens geruime tijd later dan blijkens de memorie van antwoord was
gehoopt. Daarmee kan thans het tweeledige wetgevingsproject harmoni–
satie van «binnentredingswetgeving» in samenhang worden voortgezet.
De leden van de fractie van D66 hoopten van hun kant aan de (verdere)
parlementaire behandeling van beide wetsvoorstellen bij te dragen, juist
gezien de door deze leden gevoelde noodzaak de klassiekgrondwettelijke
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waarborgen inzake binnentreden zonder toestemming van de bewoner
nader uit te werken in een algemene regeling. De leden van de fractie
van D66 hadden ten behoeve van hun inbreng voor het eindverslag met
name aandacht besteed aan enkele beschouwingen over het voorlig–
gende wetsvoorstel uit het proefschrift van P. A. M. Mevis, getiteld
«Binnen zonder kloppen?» (Nijmegen, 1989).

De leden van de fractie van Groen Links wensten te volstaan met een
enkele vraag en een enkele opmerking bij het wetsvoorstel, dat nog uit
een «voor-vorig» tijdperk stamt.

De vorige minister van Justitie had in zijn memorie van antwoord van
30 november 1988, ruim drie jaar geleden, al een verklaring gegeven
voor de destijds ontstane vertraging. Hij hoopte toen nog verdere
voortgang van het onderhavige en het hiermee samenhangende
wetsvoorstel te kunnen bespoedigen. Een ijdele hoop, zo is gebleken.

Eén van de voorgangers van de Groen ünks-fractie gaf er in het
voorlopig verslag de voorkeur aan de grondslag voor de niet-naleving of
niet onverkorte naleving van de verplichtingen tot legitimatie en
vermelding van het doel van het binnentreden bij zeer ernstige
misdrijven, expliciet in de Algemene Wet op te nemen. Het deed de nu
aan het woord zijnde leden enerzijds genoegen dat alsnog is besloten tot
zodanige uitbreiding van artikel 1 dat alle uitzonderingsbepalingen daarin
vermeld zijn. Zij waren het helemaal eens met de regering dat «het (is)
duidelijk en overzichtelijk dat de uitzonderingen op de grondwettelijke
verplichtingen in één artikel bij elkaar staan». Anderzijds vroegen zij zich
af of de uitzonderingsgronden die middels de beide nota's van wijzi–
gingen in de wettekst werden voorgesteld, niet zodanig werden verruimd
dat legitimatie en vermelding van het doel in het opsporingsonderzoek
eerder uitzondering dan regel zou zijn. De angst dat in de korte tijd–
spanne die deze verplichting kostte onderzoeksmateriaal zou kunnen
verdwijnen, leek hen vrij overdreven.

De Groen Linkse fractieleden deelden de regeringsopvatting dat zowel
legale als illegale bewoners dezelfde bescherming van hun persoonlijke
levenssfeer behoefden. Het leek hen echter een goede zaak wanneer een
opsporingsambtenaar zich ervan vergewiste dat degene die hem te
woord stond inderdaad de bewoner was of namens de bewoner kon
optreden. Want, zoals het Nederlands Juristen Comité voor de Mensen–
rechten in een commentaar stelde, «het is ten slotte zeer wel mogelijk
dat er sprake is van iemand die op de kmderen past; een expliciete vraag
door de ambtenaar naar de status van de betrokkene kan misverstanden
daaromtrent voorkomen en iedere twijfel uit de weg ruimen».

De aan het woord zijnde leden zagen de spoedige voortgang van het
wetsvoorstel met belangstelling tegemoet.

Het verheugde de leden van de GPV-fractie dat eindelijk de
mogelijkheid bestaat tot het uitbrengen van een nader voorlopig verslag.
Nadat eerste al de memorie van antwoord meer dan twee jaar op zich
had laten wachten zijn daarna nog ruim drie jaar verstreken voordat het
voorstel tot wijziging van een groot aantal binnentredingsbepalingen
werd ingediend, zulks ondanks het feit dat dit voorstel nog was aange–
kondigd voor het parlementaire jaar 1988-1989. De leden van de
GPV-fractie vonden deze forse vertraging te meer laakbaar omdat het
hier gaat om het uitvoering geven aan een grondwettelijke bepaling.

De leden van de GPV-fractie hadden behoefte aan een nadere uiteen–
zetting van de reikwijdte van het wetsvoorstel. Zo is de vraag gerezen of
het voorstel uitdrukkelijk mede is bedoeld voor vormen van civielrechte–
lijke executie en zo ja, of dit wel voldoende blijkt uit de inhoud van het
wetsvoorstel. Het was hun niet ontgaan dat in het voorstel inzake
wijziging van binnentredingsbepalingen aandacht geschonken wordt aan
de positie van de deurwaarder, maar moet met name uit artikel 1 van het
onderhavige wetsvoorstel niet duidelijk blijken of de Algemene wet op
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het binnentreden ook van toepassing is op deze functionaris? Moet dit
artikel i.c. zo gelezen worden dat het betrekking heeft op de uitvoering
van artikel 434 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering door de
deurwaarder?

2. Binnentreden met en zonder toestemming

De leden van de PvdA-fractie wilden nader ingaan op de voor– en
nadelen die zijn verbonden aan het vastleggen van de verplichting om de
bewoner expliciet om toestemming voor het binnentreden te vragen.

Een dergelijke expliciete toestemming doet meer recht aan de overwe–
gingen die ertoe hebben geleid om de oorspronkelijke omschrijving
(«tegen de wil van de bewoner») te vervangen door de thans voorge–
stelde kwalificatie («zonder toestemming»).

Als de bewoner toestemming tot binnentreden geeft, zijn de vereisten
van de Algemene wet niet van toepassing. De bewoner kan volgens de
memorie van antwoord zijn toestemming afhankelijk stellen van bijvoor–
beeld voorafgaande legitimatie en/of mededeling van het doel van het
binnentreden.

Hij kan dat doen. Maar er zijn situaties denkbaar waarin de bewoner
min of meer overrompeld zal worden door een opsporings– of toezicht–
houdende ambtenaar die op basis van een rijke ervaring weet hoe hij
vanaf de eerste seconde het initiatief in handen neemt.

Het ging deze leden te ver om te zeggen dat deze ambtenaar dan de
toestemming als het ware ontfutselt aan de verbouwereerde of nietsver–
moedende bewoner, maar aan de andere kant is het gewaagd te veron–
derstellen dat iedereen op elk moment van de dag zich honderd procent
bewust is van de rechten die hij jegens opsporingsambtenaren kan uitoe–
fenen als het huisrecht in het geding is.

Waarom gaat het «te ver» om de ambtenaar - zeker in de gevallen
waarin de bewoner niet vraagt om voorafgaande legitimatie en/of
mededeling - de verplichting op te leggen met zoveel woorden om
toestemming te vragen? Deze kwalificatie kan toch niet slaan op te tijd
die is gemoeid met het stellen van de vraag en met geven van het
antwoord? Verder vroegen deze leden of het niet wenselijker is om de
laatste zin van artikel 1, eerste lid te schrappen, zodat als hoofdregel
geldt dat de binnentredende ambtenaar zich vooraf legitimeert. Een
dergelijke vereenvoudiging leidt ertoe dat interpretatiegeschillen (over de
vraag of bewoner degene die wenst binnen te treden al dan niet kent in
de hoedanigheid waarin deze dit wenst te doen) achterwege blijven.

Deze leden wilden tot slot weten hoe het al dan niet bestaan van
toestemming wordt vastgesteld in de gevallen waarin de bewoner de
Nederlandse taal niet machtig blijkt te zijn.

Bij de leden van de GPV-fractie waren vragen gerezen over de
opsomming van taken in artikel 1. Volgens de memorie van toelichting
(blz. 26) is deze nodig omdat anders de wettelijke verplichtingen ook
zouden gelden in gevallen waarin daaraan geen behoefte bestaat. Is dit
behoeftecriterium echter wel juist in het licht van artikel 12 Grondwet?
Moet hieruit niet worden afgeleid dat niet het motief van het binnen–
treden maar het feit als zodanig bepalend is of terecht een beroep kan
worden gedaan op het huisrecht?

Deze leden meenden dat de in de memorie van toelichting genoemde
voorbeelden van een PTT-ambtenaar die een postpakket wil afgeven en
van een openbaar nutsbedrijf dat de stand van de gasmeter wil weten in
dit verband niet relevant zijn. In deze gevallen zal, als er al sprake is van
binnentreden, de benodigde toestemming niet op problemen stuiten.
Problemen kunnen ontstaan als een openbaar nutsbedrijf toegang tot de
woning wil teneinde het pand te kunnen afsluiten van de levering van
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energie wegens wanbetaling. Artikel 1 kan dan toch niet zo worden
gelezen dat de waarborgen van Algemene wet in die gevallen niet van
toepassing zijn? Daarmee zou de betekenis van artikel 12 Grondwet toch
op een onaanvaardbare manier worden ingeperkt?

De leden van de GPV-fractie meenden in dit verband ook dat in zulke
gevallen geen beroep kan worden gedaan op de leveringsvoorwaarden
van het openbare nutsbedrijf. De overheid kan immers niet bij privaat–
rechtelijke overeenkomst met een sterk eenzijdig karakter inbreuk maken
op een grondwettelijk recht van burgers. Moet de conclusie dan niet zijn
dat de wet tevens een basis moet bieden aan het recht op binnentreden
door ambtenaren van nutsbedrijven en aan de verplichtingen die daaraan
zijn verbonden?

3. Legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden

De CDA-fractieleden constateerden dat de regering alsnog besloten
heeft alle gevallen waarin voorafgaande legitimatie achterwege kan
blijven en waarin dus uitzondering kan worden gemaakt op het grond–
wettelijk vereiste van artikel 12 onder artikel 1 tweede lid te brengen en
hiervoor een nota van wijziging heeft ingediend. Zij herinnerden eraan
dat zij in het voorlopig verslag de regering hebben gesteund in haar
standpunt dat artikel 1 van de Algemene wet slechts twee uitzonderings–
gevallen zou bevatten (nl. veiligheid voor personen en feitelijke onmoge–
lijkheid) en dat de derde uitzonderingsgrond (opsporing van ernstige
misdrijven) in bijzondere wetten en/of in het Wetboek van Strafvordering
zou moeten worden opgenomen. De reden voor dit laatste was gelegen
in het feit dat zo een meer specifieke en duidelijkere omschrijving
mogelijk zou zijn terwijl het voorts logischer leek om een uitzonderings–
grond die verband houdt met criminaliteitsbestrijding niet in een
algemene paragraaf in een algemene wet over het binnentreden van
woningen in het algemeen op te nemen.

Hoewel er zeker ook het nodige te zeggen is voor de redenering dat
met de ingediende nota van wijziging de overzichtelijkheid gediend is
(alle uitzonderingsgronden zijn bij elkaar geplaatst) en de CDA-fractie de
absolute ondergrens (zie plenair debat inzake wetsvoorstel 19 013 m.b.t.
de Grondwetswijziging van artikel 12) plaatst bij het regelen van uitzon–
deringen in een wet in formele zin aarzelden deze leden om de regering
te volgen waar het gaat om de uitwerking zoals in de nota van wijziging
verwoord. Het kwam deze leden voor dat het toch wenselijk zou zijn
wanneer in het Wetboek van Strafvordering eenduidig door opsporings–
en vervolgingsinstanties, en andere rechtzoekenden gelezen zou kunnen
worden wat zij bij het opsporen van misdrijven te doen of na te laten
hebben, c.q. wat hun rechten en plichten zijn. Waar het hier gaat om
misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten is er in hun visie
het nodige te zeggen om een bepaling als nu is toegevoegd aan artikel 1
tweede lid van de Algemene wet op te nemen bij het onderdeel in het
Wetboek van Strafvordering dat de voorlopige hechtenis regelt en
eventueel in specifieke wetten waarbij het gaat om bijv. vermogensde–
licten, computerdelicten of drugsdelicten.

Is het wellicht ook nog een optie om én in de Algemene wet én in het
Wetboek van Strafvordering en/of specifieke wetten een gelijkluidende
bepaling op te nemen?

De opmerking van de regering dat niet-opneming van de derde uitzon–
deringsgrond in artikel 1 tweede lid het bijkomende nadeel zou hebben
dat artikel 1 ingevolge artikel 14 pas in werking zou kunnen treden op
het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Wetboek van
Strafvordering en andere specifieke wetten konden de leden van de
CDA-fractie niet geheel plaatsen.
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Artikel 1 treedt toch krachtens artikel 14 integraal eerder in werking?

De leden van de PvdA-fractie wilden nauwkeuriger kunnen beoordelen
welke inhoudelijke wending het wetsvoorstel heeft genomen door de
nota van wijziging d.d. 30 november 1988.

Zij grepen terug op de tekst van de memorie van toelichting (blz. 12),
waar gesteld wordt dat de binnentredende ambtenaar onder bijzondere
omstandigheden de voorschriften die de Algemene wet bevat niet
onverkort zal kunnen naleven. Drie uitzonderingsgevallen worden
vervolgens genoemd.

Allereerst omstandigheden waarbij ernstig en onmiddellijk gevaar
dreigt voor de veiligheid van personen. (Overigens vroegen deze leden
om een verduidelijking van deze omstandigheid in het algemeen en in
het bijzonder waar het betreft het al dan niet bestaan van «onmiddellijk
gevaar»).

In de tweede plaats de gevallen waarin legitimatie feitelijk onmogelijk
is en in de derde plaats bij opsporing of beëindiging van misdrijven die
de rechtsorde ernstig schokken.

De memorie van toelichting geeft vervolgens aan (op blz. 13) dat het
eerste en tweede uitzonderingsgeval nader zijn uitgewerkt in artikel 1,
tweede lid van het onderhavige voorstel (met in artikel 7, tweede lid nog
extra waarborgen voor het binnentreden bij afwezigheid van de
bewoner).

Voor het derde uitzonderingsgeval zou volgens de memorie van
toelichting de grondslag niet moeten worden gegeven in de Algemene
wet, maar in het Wetboek van Strafvordering en in bijzondere wetten
zoals de Opiumwet en de Wet wapens en munitie.

In het voorlopig verslag hadden deze leden ingebracht dat zij «enige
spanning meenden te bespeuren in de bespreking van het derde uitzon–
deringsgeval». Dat resulteerde in een voorkeur om ook voor het derde
uitzonderingsgeval de grondslag op te nemen in de Algemene wet
«eventueel met verwijzing naar artikelen van het wetboek van Strafrecht
en de delictomschrijvingen in bijzondere wetten.»

Deze opmerkingen van de zijde van de PvdA-fractie hebben geleid tot
de eerdergenoemde nota van wijziging, die de grondslag als volgt formu–
leert: «Indien de naleving van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen

naar redelijke verwachting de opsporing schaadt van misdrijven
waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, gelden deze verplichtingen
slechts voorzover de naleving daarvan in die omstandigheden kan
worden gevergd.»

Deze leden wilden allereerst weten waarom hun suggestie niet is
gevolgd om voor het derde uitzonderingsgeval in de Algemene wet mede
een verwijzing op te nemen naar de desbetreffende artikelen in het
Wetboek van Strafvordering/Strafrecht respectievelijk de
delicts-omschrijvingen in bijzondere wetten. Door het achterwege blijven
van deze verwijzingen lijkt een ruimer geformuleerde uitzonderingsgrond
te ontstaan dan aanvankelijk de bedoeling was. De systematiek van de
Algemene wet wordt toch niet ondermijnd of afgezwakt als de eerderge–
noemde verwijzingen van deze wet onderdeel uitmaken?

In de tweede plaats vroegen deze leden, op basis van welke overwe–
gingen de categorie van uitzonderingsgevallen, die betrekking heeft op
de opsporing of beëindiging van «misdrijven die de rechtsorde ernstig
schokken» (aldus de in de memorie van toelichting gebezigde bewoor–
dingen) in de eerste nota van wijziging is vertaald in de formulering
«misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan.» Zij voegden
daaraan toe dat er misdrijven zijn te noemen die niet onder deze formu–
lering vallen, doch die beslist zijn te kwalificeren als «ernstig schokkend
voor de rechtsorde», bijvoorbeeld misdrijven die betrekking hebben op
omvangrijke «fraude», waarbij aanzienlijke financiële verplichtingen
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worden ontlopen. In die zin zou deze categorie uitzonderingsgevallen
wellicht te beperkt zijn. Kan hierop een reactie worden gegeven?

In de derde plaats wilden deze leden een verduidelijking naar
aanleiding van de toelichting die op blz. 8 van de memorie van antwoord
op de nota van wijziging gegeven wordt: bij de derde uitzonderingsgrond
«zal het vaak gaan om misdrijven die ernstig gevaar opleveren voor het
leven of de gezondheid van personen.» Deze leden meenden dat voor
dergelijke misdrijven de eerste - al in het oorspronkelijke wetsvoorstel
opgenomen - uitzonderingsgrond van toepassing was. Is inderdaad
sprake van een dubbelop of overlappende tekst? Zo ja, waarom is dat
noodzakelijk? Zo neen, kan dan scherper worden afgebakend wat het
verschil is met de formulering van de eerste uitzonderingsgrond?

In de vierde plaats merkten deze leden op dat zij niet overtuigd waren
van de noodzaak om artikel 1 van de Algemene wet in werking te laten
treden vóór de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de binnen–
tredingsbepalingen. Deze leden neigden naar het standpunt dat beide
wetsvoorstellen een onlosmakelijk met elkaar verbonden «pakket»
vormen.

De leden van de GPV-fractie hadden geen afdoende antwoord
ontvangen op hun vraag inzake de wenselijkheid van anonimiteit van de
binnentredende ambtenaren. Zij vonden het een gekunstelde oplossing
om in zo'n geval de machtiging af te geven aan een andere ambtenaar
wiens anonimiteit niet behoeft te worden verzekerd. Het kan gebeuren
dat criminelen in wier woning wordt binnengetreden zich willen wreken.
Als zij dan met een naam van een opsporingsambtenaar worden gecon–
fronteerd kan hun aktie zich tegen deze ambtenaar richten. Is het dan
niet beter in plaats van de naam een legitimatienummer op te nemen in
het legitimatiebewijs en het verslag?

De leden van de GPV-fractie waren nog niet overtuigd van de juistheid
van de stelling dat het huisrecht van artikel 12 Grondwet geldt ongeacht
of men rechtens dan wel wederrechtelijk gebruik maakt van een woning.
Het gaat in geval van gekraakte woningen niet om de erkenning van de
persoonlijke levenssfeer in het algemeen maar om de vraag of de
overheid bij de uitvoering van wettelijke voorschriften een specifiek recht
moet erkennen dat men zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. Het feit
dat (nog) niet met publiekrechtelijke middelen wordt opgetreden tegen
krakers kan toch de positie van krakers niet legitimeren? Dat is toch ook
niet in overeenstemming met het huidige recht?

4. Artikelen

Artikel 1, eerste lid

De CDA-fractieleden vroegen of het vermijding van schemersituaties
niet wenselijk is om de laatste volzin van lid 1 te schrappen en altijd een
legitimatieplicht vast te leggen. Hoe is immers vast te stellen of men
elkaar kent, en hoe wordt het risico vermeden dat iemand eerst zegt de
binnentreder te kennen om dat in een later stadium terug te trekken met
alle mogelijke problemen voor vormverzuimen (er is dan immers geen
legitimatie getoond)?

De leden van de fractie van D66 vroegen, of aan artikel 1 eerste lid
niet zou moeten worden toegevoegd dat de bevoegdheid tot binnen–
treden bij of krachtens de wet moet zijn gegeven en dus niet automa–
tisch voortvloeit uit de taken als opgesomd in artikel 1 eerste lid. Deze
leden wezen ter vergelijking op artikel 4, waarin de vereiste wettelijke
grondslag van de bevoegdheid tot binnentreden wel met zoveel woorden
wordt genoemd. Ook al vroegen de leden van de fractie van D66 naar de
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precieze betekenis van de derde volzin van artikel 1 eerste lid, die hun
alleen al in taalkundig opzicht niet erg duidelijk voorkwam. Is zij
bovendien niet overbodig?

Artikel 1, tweede lid

Dit artikellid voorziet, aldus de leden van de D66-fractie, in uitzonde–
ringen op zowel de plicht tot (voorafgaande) legitimatie als tot doelver–
melding voor bijzondere situaties waarin deze voorschriften niet
onverkort kunnen worden gehandhaafd. Het gewijzigde artikel 12 tweede
lid Grondwet opent immers thans met zoveel woorden de mogelijkheid
tot dergelijke uitzonderingen, mits bij wet geregeld. De leden van de
fractie van D66 achtten het uit een oogpunt van rechtseenheid juist dat
naast de kern van de regeling ook de uitzonderingen daarop in een
algemene wettelijke regeling als de onderhavige werden ondergebracht.
Om die reden konden zij dan ook instemmen met de bij eerste nota van
wijziging aangebrachte aanvulling op artikel 1 tweede lid, waardoor ook
de uitzondering in verband met het belang van de opsporing van
bepaalde misdrijven in de Algemene wet wordt opgenomen. Zij hadden
nog wel enkele vragen. In de eerste plaats vroegen zij of met de drie hier
thans genoemde situaties in alle noodzakelijk geachte uitzonderingen is
voorzien. Naar zij van mening waren zou de opsomming van uitzonde–
ringssituaties bij wet immers uitputtend dienen te zijn, wil de kernregel
van voorafgaande plicht tot legitimatie en doelvermelding van betekenis
blijven, en daarmee het grondwettelijk vereiste gewaarborgd. Voorts
vroegen zij met betrekking tot de derde uitzondering aan welke
voorbeelden moet worden gedacht op het terrein van de computercrimi–
naliteit en vermogensdelicten. En kan de regering meer duidelijkheid
verschaffen over de term «opsporing»? Valt het aanhouden van een
vluchtgevaarlijke verdachte onder dit begrip? Met betrekking tot de
eerstgenoemde uitzondering vroegen deze leden waarom niet ook gevaar
voor goederen daaronder is gebracht. Zij verwezen voor hun vraag naar
artikel 2 derde lid. Kan de regering nog eens ingaan op de (tweede)
uitzonderingssituatie in geval naleving van de voorschriften «feitelijk
onmogelijk» is?

Artikel 1, derde lid

De leden van de fractie van D66 vroegen of uit dit voorschrift ook
volgt dat een legitimatiebewijs van een overheidsorgaan een uniform
uiterlijk heeft. En zo dit niet het geval is, valt zulks niet aan te bevelen?
En op welke wijze wordt geregeld hoe personen niet in dienst van een
overheidsorgaan zich dienen te legitimeren? Overigens merkten deze
leden op, dat de enkele verwijzing naar het eerste lid van artikel 1 niet
voldoet, aangezien ook het tweede lid van toepassing is, zij het niet
onverkort. Ook vroegen deze leden zich af, of het noodzakelijk is dat het
legitimatiebewijs de naam van de houder vermeldt en niet bijvoorbeeld
een legitimatienummer. Voor de bewoner is immers niet zozeer de naam,
maar wel de hoedanigheid van degene die binnentreedt van belang.

Artikel 2

De leden van de CDA-fractie stelden de volgende vragen.
Is er al een model van de machtiging gereed, en zo nee, op welke

termijn is dat te verwachten?
Is de regering bereid de Kamer een dergelijk model ook toe te zenden?

De leden van de PvdA-fractie hadden kennisgenomen van de tweede
nota van wijziging, die betrekking heeft op artikel 2, eerste lid.
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Zij konden zich niet voorstellen - dat is althans de suggestie die de
toelichting op deze wijziging bevat - dat bij de opstelling van het onder–
havige wetsvoorstel is verondersteld dat de bijzondere wetten een last
voorschrijven terwijl pas veel later is gebleken dat zulks niet het geval is.
Hierop kregen zij graag een nadere reactie.

Verder wilden zij weten wat op zich de bezwaren zijn tegen
handhaving van de oorspronkelijk voorgestelde tekst. Die tekst schrijft
voor de uitoefening van de bevoegdheid om zonder machtiging binnen te
treden zonder toestemming van de bewoner, een expliciete wettelijke
grondslag voor.

Zijn de daartegen in te brengen bezwaren overwegend of volledig van
praktische aard of spelen ook principiële argumenten een rol?

De leden van de fractie van D66 constateerden dat het voorgestelde
eerste lid ook na wijziging bij tweede nota van wijziging nog de nodige
vragen oproept. De leden van de fractie van D66 hadden bepaald moeite
met het standpunt van de regering, dat het niet zinvol is om het binnen–
treden door een officier van justitie te binden aan een machtiging van
een andere functionaris. Om die reden blijft de regering bij haar
standpunt dat aan leden van het OM (waarmee overigens alleen
officieren van justitie kunnen zijn bedoeld) een vrijstelling van het
machtigingsvereiste toekomt, indien en voor zover aan hen bij wet de
bevoegdheid tot binnentreden is verleend. De leden van de fractie van
D66 vroegen echter van de regering een nadere argumentatie ten
aanzien van haar standpunt dat aan officieren van justitie in dit opzicht
een grotere vrijheid zou moeten worden toegekend dan aan andere
opsporingsambtenaren. Deze leden waren daarvan niet overtuigd.

De leden van de fractie van D66 vroegen de regering ten aanzien van
het derde lid, of naast de uitzondering op het machtigingsvereiste in
geval de veiligheid van personen of goederen gevaar loopt of dreigt te
lopen, niet ook behoefte bestaat aan een uitzondering in het kader van
de strafvordering. Immers, ofwel het wettelijk systeem wordt strikt
nageleefd, ook in het kader van strafvordering, ofwel de noodzaak wordt
erkend dat in uitzonderingssituaties ook in dat kader het machtigingsver–
eiste kan worden losgelaten. In de praktijk doen zich namelijk op dit
terrem wel degelijk problemen voor, zoals blijkt uit situaties waarin een
tot machtiging (last) bevoegde autoriteit zichzelf een machtiging (last)
verleent. De Hoge Raad heeft deze (vreemde!) figuur onder omstandig–
heden erkend in zijn arrest van 26 juni 1984, NJ 1985, 154. De leden
van de fractie van D66 wilden graag een reactie van de regering op dit
punt, waarbij het dan met name gaat om de vraag of de wetgever heeft
te anticiperen op het bestaan van uitzonderingssituaties in het kader van
de strafvordering door ze nauwkeurig omschreven in de wet vast te
leggen danwel of de wetgever het risico mag nemen van het vinden van
ad hoc-oplossingen, die het wettelijk systeem in feite uithollen. De leden
van de fractie van D66 hadden kortom behoefte aan een nadere gedach–
tenwisseling hieromtrent.

Artikel 3, eerste en tweede lid

De leden van de fractie van D66 wezen erop, dat de burgemeester als
bedoeld in het tweede lid onder omstandigheden ook een functionaris als
bedoeld in het eerste lid kan zijn, namelijk in de hoedanigheid van
hulpofficier van justitie. Noopt dit gegeven niet tot wijziging van beide
artikelleden, zo vroegen deze leden.

Ook in het kader van dit artikel wezen de leden van de fractie van D66
nog eens op de problematiek rond het zichzelf machtigen, zoals hiervoor
besproken.
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Artikel 4

De leden van de fractie van D66 vroegen of, gelet op de elders
gebezigde terminologie in het wetsvoorstel, ook hier niet beter
gesproken kan worden van «degene die» etc. in plaats van de thans
gehanteerde meervoudsvorm.

Artikel 5

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de precieze betekenis
van de woorden «of verondersteld wordt zich te bevinden» in het derde
artikellid. Voorts vroegen zij of het artikellid niet zou moeten worden
aangevuld met de bepaling dat een dergelijke ruime machtiging slechts
aan bepaalde personen kan worden gegeven.

De leden van de GPV-fractie vroegen naar de zin van een wettelijk
maximum van vier woningen per af te geven machtiging als in geval van
kamerbewoner soms meerdere machtigingen tegelijk moeten worden
afgegeven teneinde aan deze bepaling te kunnen voldoen.

Artikel 8, eerste lid

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de achtergrond van de
in dit artikellid toegekende bevoegdheid. Zij hadden hierop noch in de
memorie van toelichting noch in de memorie van antwoord een duidelijke
toelichting kunnen vinden, terwijl zij zowel twijfelden aan de behoefte
daaraan als aan de principiële juistheid ervan.

Artikel 9

De leden van de GPV-fractie hadden er kennis van genomen dat «in
het tweede wetsvoorstel» nader zal worden ingegaan op de kwestie van
de in de woning uit te oefenen bevoegdheden. Anders dan dit woordge–
bruik suggereert hadden zij uit de verwijzing naar het nader rapport
afgeleid dat het hierbij niet gaat om het wetsvoorstel inzake wijziging van
binnentredingsbepalingen maar inzake toezicht en opsporing. Is deze
conclusie juist? Zo ja, in welk stadium verkeert dit wetsvoorstel?

Deze leden betreurden het dat nog niet kan worden beschikt over dit
wetsvoorstel, omdat er een directe relatie bestaat tussen het voorge–
stelde artikel 9 en mogelijke veranderingen in bevoegdheden die na het
binnentreden in een woning kunnen worden uitgeoefend. In het
oorspronkelijke wetsvoorstel was die relatie in een tweede lid van artikel
9 duidelijk gelegd. Zij vroegen welke gevolgen inwerkingtreding van
artikel 9 zal hebben als niet tegelijk een nadere regeling wordt getroffen
omtrent in de woning uit te oefenen bevoegdheden. Zal dit niet
betekenen dat in zo'n geval de binnentredingsbevoegdheid niet meer zal
inhouden dan recht van toegang en doorgang en dat verdergaande
bevoegdheden, zoals dat van onderzoek, alleen aanwezig zullen zijn als
een bijzondere wet deze expliciet toekent?

Artikel 14

De CDA-fractieleden vroegen of de noodzaak van artikel 14 eerste
volzin in de visie van de regering nog steeds bestaat.
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Is het niet aannemelijk en wellicht zelfs wenselijk dat beide wetsvoor–
stellen (19 073 en 22 539) gelijk op lopen qua behandeling en dus ook
tegelijk in werking zullen treden?

De voorzitter van de vaste Commissie voor binnenlandse zaken,
Van der Burg

De voorzitter van de vaste Commissie voor justitie,
Swildens-Rozendaal

De griffier van de vaste Commissie voor justitie,
Coenen
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