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22539 Wet tot wijziging van binnentredingsbepalingen

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen

Paragraaf 1. Inleiding

Dit wetsvoorstel hangt samen met het op 4 juli 1985 ingediende
voorstel voor een Algemene wet op het binnentreden (Tweede Kamer,
1984-1985, 19 073), hierna genoemd: de Algemene wet. In de voorge–
stelde Algemene wet zijn de bij het binnentreden in woningen en het
betreden van enkele andere plaatsen (vergaderzalen van algemeen verte–
genwoordigende lichamen, ruimten voor godsdienstoefeningen of
levensbeschouwelijke bezinningssamenkomsten, rechtszalen) in acht te
nemen voorschriften neergelegd. In deze voorschriften is - in het geval
van binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner–
bepaald dat een schriftelijke machtiging is vereist en wie bevoegd zijn
een machtiging tot binnentreden af te geven en aan welke vereisten de
machtiging en het verslag omtrent het binnentreden dienen te voldoen.

In de binnentredingsbepalingen in de afzonderlijke wetten hoeft niet
uitdrukkelijk te worden bepaald dat de Algemene wet op het binnen–
treden van toepassing is. Deze toevoeging is overbodig omdat uit het
algemene karakter van de voorgestelde Algemene wet reeds blijkt dat zij
geldt voor alle gevallen waarin bij of krachtens enige wet de
bevoegdheid is toegekend, zonder toestemming van de bewoner in een
woning binnen te treden. Om dezelfde reden is het onnodig in
bepalingen die de bevoegdheid toekennen tot het betreden van plaatsen
met uitzondering van woningen zonder toestemming van de bewoner,
uitdrukkelijk te wijzen op de toepasselijkheid van de artikelen 1 en 12 van
de Algemene wet op het binnentreden. Artikel 1 van de Algemene wet
op het binnentreden bevat een regeling betreffende de voorafgaande
legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden, ook indien
dit met toestemming van de bewoner plaatsvindt. Voorts bevat het een
geheimhoudingsbepaling. Artikel 12 stelt beperkingen aan het binnen–
treden in vergaderzalen van algemeen vertegenwoordigende lichamen,
ruimten voor godsdienstoefeningen of levensbeschouwelijke bezinnings–
samenkomsten, en rechtszalen.

Met de totstandkoming van de Algemene wet op het binnentreden
zullen de bepalingen in andere wetten die met de Algemene wet op het
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binnentreden strijdige dan wel overlappende voorschiften bevatten,
kunnen vervallen. Alleen de aanwijzing van de gevallen waarin zonder
toestemming van de bewoner mag worden binnengetreden en die van de
tot binnentreden bevoegde personen lenen zich, om de redenen vermeld
in paragraaf 2 van de memorie van toelichting inzake de Algemene wet,
niet voor regeling in die wet. Deze onderwerpen zullen dus in de afzon–
derlijke wetten geregeld moeteri blijven.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe, de binnentredingsbepa–
lingen in de afzonderlijke wetten terug te brengen tot de bedoelde
aanwijzing van de gevallen en van de tot binnentreden bevoegde
personen. Dat heeft geleid tot het schrappen van een groot aantal
bepalingen in de bijzondere wetten. In enkele gevallen waarin een
bevoegdheid tot binnentreden in woningen zonder toestemming van de
bewoner wordt toegekend, kon evenwel niet worden volstaan met de
aanwijzing van de gevallen waarin deze bevoegdheid bestaat. Zo zijn er
enkele bepalingen waarin in plaats van de burgemeester een andere
autoriteit (doorgaans een minister) wordt aangewezen als degene die
een machtiging tot binnentreden kan afgeven voor een in die wet
omschreven niet-justitieel doel. In dergelijke bijzondere bepalingen is in
de Algemene wet (artikel 3, tweede lid) voorzien. Tevens zijn er enkele
wetten waarin op bepaalde punten van de Algemene wet wordt
afgeweken. Uiteraard dierien daarvoor wel goede redenen te zijn. Een
voorbeeld hiervan vormt het artikel 82 van de Algemene wet inzake
douane en accijnzen. In deze wet wordt ten behoeve van de douane–
ambtenaren ter zake van de grenscontrole afgeweken van artikel 5,
eerste lid, en artikel 7, eerste lid, van de Algemene wet op het binnen–
treden.

In artikel 128 van het voorstel voor een Gemeentewet wordt voorge–
steld het orgaan dat tot toepassen van bestuursdwang bevoegd is,
bevoegd te verklaren tot het geven van een machtiging als bedoeld in
artikel 2 van de Algemene wet. Dit gezien het feit dat de uitoefening van
bestuursdwang in een woning en het hiertoe noodzakelijke binnentreden
in feitelijke zin in elkaars verlengde liggen. Hier geldt echter geen
afwijking van het regime van de Algemene wet omdat artikel 3 onverkort
toepasselijk blijft. Naast het orgaan dat bevoegd is tot toepassing van
bestuursdwang blijven dus de personen, genoemd in artikel 3, eerste en
tweede lid, van de Algemene wet bevoegd. Dit uitgangspunt is ook
gevolgd bij het voorstel voor een Provinciewet en de nieuwe Water–
schapswet.

Het ligt in het voornemen een nota van wijziging bij het voorstel voor
een Algemene wet op het binnentreden in te dienen. Deze nota van
wijziging zal tot strekking hebben daar waar in eeri wet aan rechters,
rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie en burge–
meesters de bevoegdheid is verleend een woning zonder toestemming
van de bewoner binnen te treden, zij daartoe geen machtiging hoeven te
bezitten. Voor het binnentreden zonder machtiging door genoemde
personen is daarmee geen expliciete wettelijke basis in de diverse
bijzondere wetten meer vereist, integenstelling tot hetgeen het voorstel
voor een Algemene wet op het binnentreden thans bepaalt. Gebleken is
namelijk dat indien in een bijzondere wet aan deze funktionarissen een
bevoegdheid was verleend tot het binnentreden van een woning zonder
toestemming van de bewoner, veelal daartoe geen last was voorge–
schreven.

Zoals in de memorie van toelichting bij het voorstel voor de Algemene
wet is aangegeven, is bij deze gelegenheid tevens getoetst of
handhaving van de bevoegdheid tot binnentreden in woningen zonder
toestemming van de bewoner gerechtvaardigd is. Het al dan niet
handhaven van de bevoegdheid tot binnentreden is het resultaat van de
afweging van het belang dat de bevoegdheid tot binnentreden beoogt te

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 539, nr. 3



beschermen enerzijds en het belang van de bescherming van het
huisrecht anderzijds (zie paragraaf 2). Dit heeft geleid tot voorstellen om
in een aantal wetten de bevoegdheid om woningen zonder toestemming
van de bewoner te betreden, te schrappen.

Voorts wijzen wij nog op het volgende. Naast de op grond van het
voorstel voor een Algemene wet noodzakelijke aanpassingen, zijn de
desbetreffende bepalingen in het onderhavige wetsvoorstel eveneens
geharmoniseerd. De gevallen waarin binnengetreden mag worden en de
tot binnentreden bevoegde personen zijn zoveel mogelijk eenduidig
aangegeven.

Bij deze harmonisatie zijn betrokken geweest de bepalingen die een
bevoegdheid tot het binnentreden (mede) in woningen toekennen
alsmede de bepalingen die een bevoegdheid tot het binnentreden in een
woning zonder toestemming van de bewoner juist uitsluiten. Hiermee is
een groot aantal binnentredingsbepalingen bestreken. Een aantal binnen–
tredingsbepalingen is echter buiten deze harmonisatie gebleven. Het
betreft bepalingen bevattende een binnentredingsbevoegdheid in een
specifieke lokatie, niet zijnde een woning dan wel een andere plaats dan
de plaatsen, bedoeld in artikel 12 van de Algemene wet.

In het kader van bovengenoemde harmonisatie is eveneens het
voorschrift opgenomen dat de binnentredende ambtenaar slechts
bevoegd is tot binnentreden, voor zover dat redelijkwijs voor de
vervulling van zijn taak nodig is. De bevoegdheid tot binnentreden is
reeds thans, zij het in verschillende bewoordingen, in diverse binnentre–
dingsbepalingen gebonden aan een dergelijk redelijkheidscriterium. Nu
niet alle binnentredingsbepalingen worden gewijzigd, kan niet worden
gesproken van een aigemene invoering van de geschreven regel, inhou–
dende dat alleen binnengetreden kan worden voor zover dat redelij–
kerwijs voor de vervulling van de taak van de binnentredende ambtenaar
nodig is. De regel dat van een bevoegdheid slechts gebruik mag worden
gemaakt voor zover dat redelijkerwijs nodig is en voor zover dat binnen
redelijke grenzen geschiedt, geldt onverkort bij de toepassing van
binnentredingsbepalingen waarin zij niet uitdrukkelijk is opgenomen. In
paragraaf 2 van deze memorie van toelichting wordt nader op het een en
ander ingegaan. Het bovenstaande brengt mee dat het onderhavige
wetsvoorstel een ruimere strekking heeft dan strikt uit het voorstel voor
een Algemene wet volgt omdat het mede binnentredingsbepalingen
betreft die niet uitsluitend betrekking hebben op woningen.

Bij het opzet van het wetsvoorstel is de volgorde van de hoofdstukken
van de rijksbegroting gevolgd. Voor elk ministerie is een afzonderlijk
hoofdstuk gereserveerd. Binnen die hoofdstukken zijn de wetten die voor
de primaire verantwoordelijkheid komen van het betrokken ministerie in
chronologische volgorde opgenomen. De verantwoordelijkheid is bepaald
aan de hand van de huidige portefeuilleverdeling.

Paragraaf 2. Aanwijzing van gevallen waarin zonder toestemming van de
bewoner in een woning mag worden binnengetreden

Binnentredingsbevoegdheden komen in vele wetten voor. Deze
bevoegdheden zijn vooral toegekend aan ambtenaren of personen die
belast zijn met een opsporings– en/of toezichthoudende taak in het kader
van de wetshandhaving. Voorts bestaan bevoegdheden tot binnentreden
voor de uitvoering van rechterlijke taken en bevelen, de uitoefening van
bestuursdwang, de handhaving van de openbare orde, ter bescherming
van de volksgezondheid en ter uitvoering van noodwetgeving.

In alle gevallen waarin binnentredingsbevoegdheden met betrekking
tot woningen voorkomen, is bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel
bezien of deze bevoegdheden nog gerechtvaardigd zijn. Uitgangspunt
daarbij is dat indien het belang dat de bevoegdheid tot binnentreden
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beoogt te beschermen zwaarder weegt dan het belang van de
bescherming van het huisrecht, de handhaving van de bevoegdheid tot
binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner
gerechtvaardigd is.

Gelet hierop is toekenning van de bevoegdheid tot het binnentreden in
woningen zonder toestemming van de bewoner bij opsporing van
strafbare feiten gerechtvaardigd. De opsporing, en daarmee de rechts–
handhaving, zou ernstig gefrustreerd kunnen worden, indien opsporings–
arnbtenaren geen toegang tot een woning zouden hebben als deze
toegang door de bewoner geweigerd wordt. Een woning kan immers de
plaats zijn waar een strafbaar feit is gepleegd, of waar de verdachte zich
bevindt dan wel waar zich bewijsmateriaal voor een strafzaak bevindt.

Voorts kan het in het kader van toezicht op de naleving van de wet
gerechtvaardigd zijn dat in woningen zonder toestemming van de
bewoner kan worden binnengetreden. Uitgangspunt daarbij is dat een
goede handhaving of uitvoering van de wet enkel verzekerd is indien ter
uitoefening van het toezicht ook woningen zonder toestemming van de
bewoner betreden kunnen worden. Het belang waarvoor in het kader van
het toezicht binnengetreden wordt weegt dan op tegen het belang van
het beschermen van het huisrecht. Dit is naar ons oordeel bij voorbeeld
het geval, indien het toezicht gericht is op het tegengaan van mogelijk in
een woning of in een met die woning verbonden ruimte aanwezig gevaar
voor personen, dieren of goederen. Hierbij valt vooral te denken aan
toezicht in het belang van de volksgezondheid en de veiligheid van
mensen, dieren of goederen.

Het verschil tussen opsporing en toezicht is dat van het eerste sprake
is, indien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van een
strafbaar feit voortvloeit, terwijl zo'n vermoeden bij de uitoefening van
toezichthoudende bevoegdheden niet aanwezig hoeft te zijn. Uiteraard
kan de uitoefening van toezicht wel feiten en omstandigheden aan het
licht brengen die leiden tot een redelijk vermoeden van een strafbaar feit
en dus tot het intreden van de opsporingsfase.

Zoals hierboven reeds vermeld kan de bevoegdheid tot binnentreden in
woningen behalve in gevallen van opsporing en toezicht voorts niet
worden gemist voor bij voorbeeld medebrenging van personen, voor de
uitoefening van bestuursdwang, voor de handhaving van de openbare
orde, bij een vermoeden van aanwezigheid van bepaalde gevaarlijke
stoffen of goederen en bij de uitvoering van bepaalde noodwetten.

In verband met het huisrecht dient van de bevoegdheid tot binnen–
treden in woningen niet willekeurig of lichtvaardig gebruik te worden
gemaakt. Het belang waarmee het binnentreden is gediend moet
opwegen tegen het belang van het beschermen van het huisrecht.
Daarnaast moet de wijze van uitoefening van de bevoegdheid tot binnen–
treden voldoen aan de eis van de proportionaliteit. Deze voorwaarden
voor het binnentreden zijn expliciet tot uitdrukking gebracht door de
clausule dat alleen binnengetreden kan worden, voor zover dat redelij–
kerwijs voor de vervulling van de taak van de binnentredende ambtenaar
nodig is. De binnentredende ambtenaar dient in het concrete geval een
afweging te maken tussen het belang van het binnentreden in het kader
van zijn specifieke taak en het belang van het beschermen van het
huisrecht van de betrokkene. De vraag of binnengetreden kan worden en
op welke wijze gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid, dient te
worden afgewogen tegen de aard van de taak die de binnentredende
ambtenaar heeft te vervullen. Daarbij geldt dat het een en ander noodza–
kelijk moet zijn voor deze taakvervulling. De uitoefening van de
bevoegdheid moet het resultaat zijn van een redelijke belangenafweging
in het concrete geval van binnentreden. Dit algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur is meer dan eens erkend in de jurisprudentie, vgl. HR
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12 december 1978, NJ 1979, 142 en HR 22 november 1982, NJ 1983,
282.

Zo is het bij voorbeeld mogelijk dat in redelijkheid niet tot de
uitoefening van de binnentredingsbevoegdheid zonder toestemming van
de bewoner kan worden besloten indien het doel van de binnentredings–
bevoegdheid slechts met behulp van een zeer grote inbreuk op het
huisrecht is te bereiken terwijl het belang dat daarmee gediend is niet
tegen die inbreuk opweegt. Het systeem van de machtiging zoals
neergelegd in de Algemene wet impliceert dat degene die de machtiging
voor het concrete geval dient te geven als eerste deze toetsing verricht
(vgl. artikel 3, derde lid, van de Algemene wet). Dit laat echter onverlet
de verantwoordelijkheid van de binnentredende ambtenaar, de
uitoefening van zijn bevoegdheid in concreto aan dit redelijkheidscri–
terium te toetsen alvorens tot het daadwerkelijke binnentreden over te
gaan.

Naast de afweging of van de bevoegdheid tot binnentreden gebruik zal
worden gemaakt is ook van belang op welke wijze er zal worden binnen–
getreden. Daarbij gaat het er om dat de inbreuk op de huisvrede niet
groter is dan in het concrete geval noodzakelijk is. Indien het onderzoek
waarvoor wordt binnengetreden beperkt kan blijven tot enkele gedeelten
van de woning, zou het in strijd zijn met de eis van de proportionaliteit
indien zonder redenen de volledige woning betreden wordt.

Bij de wettelijke omschrijving van bovengenoemde rechtsbeginsel is
de voorkeur gegeven aan een objectief geformuleerd algemeen
criterium: de daartoe aangewezen ambtenaren zijn tot binnentreden
bevoegd, voor zover het binnentreden redelijkerwijs voor de vervulling
van hun taak nodig is. Daarmee wordt echter niet ontkend dat iedere
afweging beïnvloed wordt door de concrete omstandigheden van het
geval. De belangenafweging is immers mede afhankelijk van bij
voorbeeld de situatie waaronder de ambtenaar moet binnentreden.

Artikel 3 van de Algemene wet bepaalt dat degene die bevoegd is een
machtiging te verlenen daartoe slechts overgaat, indien het doel waartoe
wordt binnengetreden het binnentreden zonder toestemming van de
bewoner rechtvaardigt. Artikel 9 van de Algemene wet bevat de
verplichting bij het binnentreden zonder toestemming van de bewoner
zich de toegang tot de woning te verschaffen voor zover dat redelij–
kerwijs voor het binnentreden noodzakelijk is. Het redelijkheidscriterium
dat wordt voorgesteld in de afzonderlijke wetten, houdt in dat de binnen–
tredende ambtenaar zijn bevoegdheid kan uitoefenen voor zover dat
redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. De uiteenlopende
formulering van de redelijkheidscriteria in de Algemene wet en het
redelijkheidscriterium dat voorgesteld wordt in het onderhavige
wetsvoorstel moet met name worden verklaard op grond van het
verschillende karakter van de bepalingen in de bijzondere wetten
enerzijds en de artikelen 3 en 9 in de Algemene wet op het binnentreden
anderzijds. De bepalingen in de bijzondere wetten hebben de strekking
aan ambtenaren met een bepaalde (toezichts– of opsporings-)taak in
algemene zin bevoegdheden toe te delen. Naast de bevoegdheid tot
binnentreden, worden in die wetten veelal andere bevoegdheden
toegekend; bij voorbeeld de bevoegdheid om alle inlichtingen te vragen
die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van de taak. Deze
bevoegdheden zullen altijd in concrete gevallen moeten worden
toegepast. Bij een dergelijke toepassing zal een concrete afweging van
de betrokken belangen - het toezichts– of opsporingsbelang en het
huisrecht - moeten worden gemaakt. Het binnentreden zal met andere
woorden in concreto en met het oog op het doel waartoe wordt binnen–
getreden redelijkerwijs nodig moeten zijn. Artikel 3 van de Algemene wet
heeft de strekking de machtigingsbevoegdheid te normeren. Machti–
gingen zullen altijd in concrete gevallen worden verleend. Daarom kan
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deze normering rechtstreeks gerelateerd worden aan de toetsing van het
concrete doel waartoe wordt binnengetreden aan het belang van het
huisrecht. Uit het voormelde blijkt dat de formuleringen in verband met
de aard van de bepalingen verschillend zijn, maar dat het toetsingskader
met betrekking tot het binnentreden gelijk is. Het gaat om een
zorgvuldige en evenwichtige afweging in concreto van de onder–
scheidene belangen. De toetsing strekt ertoe dat van de bevoegdheid om
zonder toestemming van de bewoner binnen te treden geen willekeurig
of lichtvaardig gebruik wordt gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een
evenredige verhouding tussen het doel waartoe wordt binnengetreden en
de uitoefening van de binnentredingsbevoegdheid en moet, indien het
doel ook op een andere, minder ingrijpende wijze kan worden bereikt,
worden afgezien van het binnentreden zonder toestemming van de
bewoner. Daarnaast moet de wijze van uitoefening van de bevoegdheid
tot binnentreden voldoen aan de eis van de proportionaliteit.

Bovengenoemde toetsing aan het redelijkheidscriterium wordt reeds in
diverse wetten verplicht voorgeschreven bij een bevoegdheid tot binnen–
treden. Dit is ook het geval waar de bevoegdheid tot binnentreden niet
betreft woningen, maar bij voorbeeld kantoorpanden of terreinen.
Hoewel de belangenafweging met name een rol speelt bij het binnen–
treden in woningen - hier staat immers het grondwettelijk beschermd
huisrecht op het spel - is ervoor gekozen deze toetsing in elk geval van
binnentreden verplicht te stellen. Daarmee wordt beoogd de bestaande
binnentredingsbepaiingen op dit aspect te harmoniseren. Daar het reeds
nu een ongeschreven rechtsbeginsel is dat van een bevoegdheid slechts
gebruik mag worden gemaakt voor zover dat redelijkerwijs nodig is en
voor zover dat binnen redelijke grenzen geschiedt, menen wij hiermee
een bestaande rechtspraktijk te bevestigen. Behalve het huisrecht kan
immers ook het recht op privacy op de werkplek op het spel staan. Ook
hier geldt dat van de bevoegdheid tot binnentreden niet willekeurig of
lichtvaardig gebruik mag worden gemaakt.

Paragraaf 3. Betreden van plaatsen die geen woningen zijn

Voor een omschrijving van het begrip «woning» wordt hier verwezen
naar de memorie van toelichting bij de Algemene wet (Kamerstukken II,
1984-1985, 19 073, nr. 3, blz. 21). De afweging tussen het belang van
het betreden van bepaalde plaatsen en het belang van de bescherming
van die plaatsen is een andere. indien het gaat om plaatsen die geen
woning zijn. Hier is immers het huisrecht zoals in de Grondwet gegaran–
deerd, niet van toepassing. Afgezien van de in artikel 12 van de
Algemene wet op het binnentreden genoemde plaatsen met een
bijzonder karakter, valt het betreden van deze plaatsen buiten het kader
van de Algemene wet en het onderhavige wetsvoorstel voor zover het
met die wet verband houdt. De binnentredingsbepalingen voor zover
betrekking hebbend op plaatsen die geen woningen zijn, zijn daarom hier
in beginsel buiten beschouwing gelaten. Hierboven is reeds uiteengezet
waarom bij elke bepaling waarin een binnentredingsbevoegdheid is
verleend, een afweging van het belang van het binnentreden en de
inbreuk op de rechten die daarmee gepaard gaan, alsmede de wijze
waarop van deze binnentredingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt,
verplicht is gesteld alvorens tot de uitoefening van deze bevoegdheid
wordt overgegaan.

Paragraaf 4. Hulp van de sterke arm bij het binnentreden

In een groot deel van de afzonderlijke wetten komt een bepaling voor,
ingevolge welke de ambtenaar die een bevoegdheid tot binnentreden
uitoefent, de hulp van de «sterke arm» (dat wil zeggen in beginsel van de
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politie) kan inroepen. Voor zover het gaat om binnentreden in woningen
of het betreden van andere plaatsen ter opsporing van strafbare feiten,
kan zo'n bepaling worden gemist. Artikel 146, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering geeft reeds aan alle opsporingsambtenaren
«het recht in de uitoefening hunner ambtsverrichtingen de hulp in te
roepen van de openbare burgerlijke en van de gewapende macht».
Daarnaast bevat artikel 9 van de Algemene wet een bepaling op grond
waarvan de hulp van de sterke arm kan worden ingeroepen bij het
binnentreden in woningen. Dit is van beiang in de gevallen waarin artikel
146 van het Wetboek van Strafvordering niet van toepassing is. Dit doet
zich bij voorbeeld voor indien het om toezicht op de naleving van de wet
gaat. In de afzonderlijke wetten behoeft dus alleen dan een bepaling
inzake hulp van de sterke arm opgenomen of gehandhaafd te worden,
indien het gaat om een bevoegdheid tot het betreden van plaatsen die
geen woningen zijn en zij wordt toegekend voor andere doeleinden dan
de opsporing van strafbare feiten (bij voorbeeld de uitoefening van
toezicht of de toepassing van bestuursdwang). De in dit wetsvoorstel
opgenomen wijzigingsbepalingen zijn hierop afgestemd.

Paragraaf 5. Enige opmerkingen over de redactie van de binnentredings–
bepalingen

«elke plaats of alle plaatsen»
In de gevallen waarin een bevoegdheid wordt toegekend tot het

binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner alsmede
tot het betreden van overige plaatsen die geen woningen zijn, is gebruik
gemaakt van de formulering: ... hebben toegang tot elke plaats of alle
plaatsen. «Elke plaats» of «alle plaatsen» omvat dus mede het binnen–
treden in woningen zonder toestemming van de bewoner. Dit is ook in de
huidige binnentredingsbepalingen het geval waar de term «alle plaatsen»
wordt gehanteerd. Aangezien voor binnentreden met toestemming van
de bewoner geen bevoegdheid nodig is, kan een bevoegdheid tot
binnentreden alleen betrekking hebben op de situatie zonder
toestemming. Dit hoeft dan ook niet uitdrukkelijk bepaaid te worden.

«te allen tijde»
In veel van de bestaande binnentredingsbepalingen is opgenomen dat

de desbetreffende bevoegdheid «te allen tijde» kan worden uitgeoefend.
Aangezien de Algemene wet op het binnentreden in artikel 7 een
algemene beperking bevat van de tijden waarop in woningen zonder
toestemming van de bewoner kan worden binnengetreden, dient «te
allen tijde» ter voorkoming van strijd met de Algemene wet uit de desbe–
treffende bepalingen in de bijzondere wetten te worden geschrapt. Dit
heeft geen consequenties voor het betreden van plaatsen die geen
woningen zijn. Voor deze plaatsen geldt immers geen beperking van de
tijden waarop binnengetreden kan worden.

Deregulering

Het voorstel is getoetst aan de hand van de beknopte vragenlijst,
opgenomen in de Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van
wet en van algemene maatregel van bestuur (Stcrt. 1985, 18). Het
voorstel stuit uit dien hoofde niet op bezwaren.

Artikelsgewijs

Hoofdstuk I. Ministerie van Justitie

Artikel 105, derde lid, van de Beroepswet (Stb. 1955, 47) bevat een
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binnentredingsbevoegdheid die mede de bevoegdheid kan omvatten een
woning zonder toestemming van de bewoner binnen te treden. Deze
bepaling wordt in het onderhavige wetsvoorstel niet aangepast
aangezien dit artikel komt te vervallen bij de inwerkingtreding van het
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de
Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de
Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929, alsmede intrekking van de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste
fase herziening rechterlijke organisatie). Hetzelfde kan worden
opgemerkt met betrekking tot artikel 79 van de Ambtenarenwet 1929
(Stb. 530).

Artikel 6 van de Wet op de dierenbescherming (Stb. 1961, 19) wordt
niet gewijzigd omdat deze wet komt te vervallen bij de inwerkingtreding
van het voorstel voor een Gezondheids– en welzijnswet voor dieren
(Kamerstukken II, 1989-1990, 16447, nr. 71).

ARTIKEL 1

Deze wet - kortheidshalve wel Wet op de vrijheidsbeneming genoemd
betreft het betreden van plaatsen met het doel van vrijheidsbeneming.
Haar toepassingsbereik is evenwel beperkt. Deze wet heeft slechts
betekenis voor het militaire strafprocesrecht en voor gevallen, waarin de
tot aanhouding bevoegde macht (dat wil zeggen de politie, daartoe
aangewezen door het openbaar ministerie) belast is met de tenuitvoer–
legging van een bevel van de rechter om personen voor hem te geleiden
(getuigen ingevolge artikel 117 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
juncto artikel 66 Faillissementswet, minderjarigen in verband met hun
ondertoezichtstelling krachtens de artikelen 912 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering juncto 261 Burgerlijk Wetboek en 937 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering). Ook kan het gaan om de tenuitvoerlegging
van een rechterlijk bevel tot plaatsing van een onder toezicht gestelde in
een inrichting (artikelen 912 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
juncto 262 en 263 Burgerlijk Wetboek of tot inbewaringstelling van een
gefailleerde (artikel 87 Faillissementswet). Deze wet voorziet thans ook in
een binnentreden ter uitvoering van een bevel tot plaatsing van een
persoon in een inrichting ingevolge de Krankzinnigenwet. Voorzover aan
politie-functionarissen opdracht wordt gegeven om in deze gevallen tot
overbrenging over te gaan, kunnen dezen op grond van de Wet op de
vrijheidsbeneming woningen betreden zonder toestemming van de
bewoner.

Voorgesteld wordt om de binnentredingsbevoegdheid voortvloeiende
uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet
in laatstgenoemde wetten te regelen. Dit leidt er toe dat de onderhavige
wet nog slechts betekenis heeft voor de rechtspleging in militaire straf–
zaken en voor de toepassing van de Krankzinnigenwet. Door de inwer–
kingtreding van de Wet militaire strafrechtspraak (Stb. 1990, 370) en na
aanvaarding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (TK 1988 - 1989, 21 239) zal
de wet echter haar betekenis verliezen en kan zij worden ingetrokken.

ARTIKEL 2

De Wet op de vrijheidsbeneming voorziet thans in een binnentredings–
bevoegdheid in het kader van de tenuitvoerlegging van een bevel tot
inbewaringstelling van een gefailleerde. Voorgesteld wordt om deze
binnentredingsbevoegdheid te regelen in de Faillissementswet. Reeds is
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uiteengezet dat het voornemen bestaat om de Wet op de vrijheidsbe–
neming te zijner tijd in te trekken.

ARTIKEL3

Voorgesteld wordt dat de rechter, die is belast met het opnemen van
een plaatselijke gesteldheid of het bezichtigen van een zaak, daartoe elke
plaats kan betreden. Het wordt niet nodig geacht dat de rechter, die
binnentreedt uit hoofde van een vonnis, in het bezit is van een
machtiging tot binnentreden. Artikel 2, eerste lid van de Algemene wet
biedt immers de mogelijkheid een rechter de bevoegdheid toe te kennen
zonder toestemming van de bewoner de woning binnen te treden. Het
voorgestelde artikel 226, derde lid, impliceert de bevoegdheid om zonder
een machtiging binnen te treden.

Ter bescherming van de bewoner, wiens woning zonder zijn
toestemming wordt betreden, worden de artikelen 10 en 11, tweede lid,
van de Algemene wet van overeenkomstige toepassing verklaard. Deze
artikelen betreffen de aan een verslag omtrent het binnentreden te
stellen eisen en de uitreiking van zo een verslag aan de bewoner. Door
de artikelen 10 en 11, tweede lid, van de Algemene wet van overeen–
komstige toepassing te verklaren wordt voorkomen dat zowel een
proces-verbaal, als bedoeld in artikel 226, tweede lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering als een - wat inhoud betreft vrijwel
overeenkomend - schriftelijk verslag omtrent het binnentreden als
bedoeld in artikel 10 van de Algemene wet, moet worden opgesteld. Dit
betekent dat het proces-verbaal van de plaatsopneming of bezichting
moet voldoen aan de voorschriften van de artikelen 10 en 11 van de
Algemene wet op het binnentreden.

B en C

De deurwaarder legt een executoriaal beslag op roerende zaken
krachtens een executoriale titel. Ter uitvoering van dat beslag heeft de
deurwaarder toegang tot elke plaats. Deze bevoegdheid is nu uitdruk–
kelijk opgenomen in een nieuw voorgestelde derde lid van artikel 440.
Indien deze bevoegdheid met zich meebrengt dat de deurwaarder een
woning moet betreden terwijl de bewoner daarvoor geen toestemming
verleent, zal hij zich overeenkomstig artikel 2 van de Algemene wet op
het binnentreden in het bezit dienen te stellen van een machtiging. In
artikel 444, tweede lid, is bepaald dat de artikelen 10 en 11 betreffende
de aan een verslag omtrent het binnentreden te stellen eisen en de
uitreiking van zo een verslag aan de bewoner in dat geval van overeen–
komstige toepassing zijn op het proces-verbaal van beslag. Het proces–
verbaal van beslag, dat ten behoeve van de beslaglegging wordt
opgemaakt, kan dan tevens dienst doen als verslag omtrent het binnen–
treden. Eerstgenoemde term wordt vanwege de wenselijkheid van een
eenvormige terminologie in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
gehandhaafd.

In artikel 444, eerste lid, is onder andere de bevoegdheid van de
deurwaarder geregeld tot opening van deuren, enige kamer of stuk
huisraad. Het zal duidelijk zijn dat indien de opening van de buitendeur
geweigerd wordt, dus de toegang tot de woning geweigerd wordt, het
derde lid van artikel 440 van toepassing is, volgens hetwelk de
deurwaarder zich met een machtiging toegang tot de woning kan
verschaffen. In de derde volzin van artikel 444 is de opsomming van
funktionarissen van het korps rijkspolitie waardoor de burgemeester zich
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kan doen vertegenwoordigen bij het openen van deuren en van het
huisraad, uitgebreid met de opperwachtmeester van dienst. Ten aanzien
van de gemeentepolitie is de kring van funktionanssen in dit kader uitge–
breid tot een adjudant of een brigadier van gemeentepolitie. In de
praktijk blijkt het voorschrift met betrekking tot de vertegenwoordigings–
bevoegdheid voor de gemeente en rijkspolitie een probleem te zijn
omdat iemand met een functie, opgesomd in artikel 444, niet altijd
beschikbaar is. De voorziene uitbreiding beoogt aan dit probleem
tegemoet te komen.

Ook hier lijkt het niet nodig in verband met de waarborgen waarmee
de machtigingsprocedure, bedoeld in de Algemene wet op het binnen–
treden, is omkleed, voor te schrijven dat de deurwaarder zich bij het
binnentreden doet vergezellen door de kantonrechter of de burge–
meester.

Voorgesteld wordt om de bijzondere bescherming van bijeenkomsten
op de beurs tijdens de beurstijd af te schaffen. Artikel 12 van de
Algemene wet bevat een genoegzame bescherming voor het betreden
van bijzondere plaatsen. Het in verband met de tenuitvoerlegging van de
gijzeling betreden van ruimten waarin terechtzittingen worden gehouden
dan wel ruimten bestemd voor godsdienstuitoefening valt onder de
reikwijdte van artikel 12.

Het proces-verbaal van gijzeling wordt opgemaakt en uitgereikt
overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de Algemene wet op het
binnentreden indien een woning zonder toestemming van de bewoner
betreden wordt. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat naast het
proces-verbaal van gijzeling een - wat betreft inhoud vrijwel overeen–
komend - verslag omtrent het binnentreden als bedoeld in artikel 10 van
de Algemene wet, moet worden opgemaakt.

De voorschriften, bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Algemene
wet dienen ook te worden nageleefd indien niet wordt gegijzeld.

Fen G

De Wet op de vrijheidsbeneming verleent aan de dienaar der openbare
macht de bevoegdheid elke plaats te betreden, wanneer zulks nodig is bij
het verlenen van de medewerking door het openbaar ministerie, als
bedoeld in artikel 912. Zie mede de toelichting onder Artikel 1 van dit
Hoofdstuk.

Artikel 912 voorziet in de medewerking van het openbaar ministerie
aan de tenuitvoerlegging van een aantal rechterlijke beslissingen met
betrekking tot minderjarigen. Op grond van dit artikel is het openbaar
ministerie mede gehouden zijn medewerking te verlenen aan de tenuit–
voerlegging van de in artikel 925 bedoelde bevelen. Artikel 926 geeft
een afzonderlijke binnentredingsregeling ter uitvoering van de bevelen,
als bedoeld in artikel 925 en in de artikelen 241, 272 en 332 Burgerlijk
Wetboek. Voorgesteld wordt om de binnentredingsbevoegdheid
ingevolge de Wet op de vrijheidsbeneming onder te brengen in dit
Wetboek en wel in een nieuw artikel 912a. In dit nieuwe artikel kan
tevens de nu in artikel 926 geregelde binnentredingsbevoegdheid
worden geregeld. Artikel 926 komt in dit voorstel te vervallen.

Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Algemene wet op het binnen–
treden is de officier van justitie gehouden bij de aanwijzing van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 539, nr. 3 10



dienaar der openbare macht aan deze functionaris een machtiging te
geven om een woning zonder toestemming van de bewoner te betreden.

ARTIKEL 4

In het Wetboek van Strafvordering komt een groot aantal binnentre–
dingsbepalingen voor. Deze binnentredingsbepalingen kenmerken zich
doordat ze alle voorkomen in het kader van een gerechtelijke procedure
tot opsporing en vervolging van strafbare feiten. De talrijke waarborgen
waarmee deze procedures zijn omgeven verhinderen een te snel of te
gemakkelijk gebruik van de bevoegdheid tot binnentreden.

Voorgesteld wordt om zoveel mogelijk de Algemene wet op het
binnentreden onverkort te laten gelden. De artikelen 120 tot en met 123
van het Wetboek van Strafvordering zullen daarom kunnen komen te
vervallen.

De voorgestelde aanpassingen brengen in veel gevallen geen wijziging
in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de aanwijzing van
de tot binnentreden bevoegde personen met zich. Daar waar aan
rechters en officieren de bevoegdheid is gegeven om een woning zonder
toestemming van de bewoner te betreden hoeven zij niet, overeen–
komstig artikel 2 van de Algemene wet, in het bezit te zijn van een
machtiging. Aangezien artikel 151, onder 1, spreekt van de bevoegdheid
van de officier elke plaats te betreden, hoeft artikel 151 hiervoor niet te
worden aangepast. Zoals ook in het algemene deel van deze toelichting
is weergegeven omvat «elke plaats» immers mede woningen zonder
toestemming van de bewoner. Hetzelfde geldt ten aanzien van bij
voorbeeld de artikelen 202 en 212 met betrekking tot de rechter–
commissaris en artikel 318 met betrekking tot de rechtbank. De officier,
de rechter-commissaris en de rechtbank zijn daarmee bevoegd zonder
een machtiging een woning te betreden. Kan op grond van de wet de
binnentredingsbevoegdheid mede door een hulpofficier van justitie
worden uitgeoefend, zie bij voorbeeld artikel 97, tweede lid, dan kan de
hulpofficier de binnentredingsbevoegdheid slechts uitoefenen indien hij
daarvoor een machtiging heeft verkregen.

De bevoegdheid van opsporingsambtenaren voor inbeslagneming
vatbare voorwerpen op elke plaats te volgen zoals bedoeld in artikel 96
omvat mede de bevoegdheid elke plaats te betreden. Het zelfde kan
worden opgemerkt ten aanzien van het bepaalde in artikel 97, waar de
huiszoekingsbevoegdheid is geregeld ingeval er sprake is van ontdekking
op heterdaad of van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toege–
laten. Mocht de bevoegdheid worden uitgeoefend door een officier van
justitie, dan is deze op grond van artikel 2 van de Algemene wet bevoegd
zonder machtiging binnen te treden. Soortgelijke opmerkingen kunnen
worden gemaakt ten aanzien van artikel 110, waar aan de rechter–
commissaris de bevoegdheid is toegekend op elke plaats een onderzoek
in te stellen

Artikel 111 betreft het ter fine van huiszoeking betreden van plaatsen,
die voor huiszoeking in aanmerking komen. Deze bevoegdheid omvat
logischerwijze mede de bevoegdheid tot binnentreden van de woning
zonder toestemming van de bewoner. Op grond van artikel 2 van de
Algemene wet heeft de rechter-commissaris daarvoor geen machtiging
nodig.

In een aantal bepalingen van het Wetboek van Strafvordering wordt
voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de
bewoner het verlof van de rechtbank voorgeschreven. Gedacht kan
worden aan de artikelen 111, 192, 202 en 212. In deze gevallen behoeft
naast het verlof van de rechtbank de machtigingsprocedure als bedoeld
in de Algemene wet op het binnentreden, niet te worden gevolgd. Op
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grond van de in artikel 2 van laatstgenoemde wet aan rechters en
rechterlijke colleges toegekende bevoegdheden, zijn zij immers bevoegd
zonder machtiging een woning binnen te treden. Het rechterlijk verlof
blijft gehandhaafd omdat het wordt gezien als een extra waarborg bij het
binnentreden door de desbetreffende funktionarissen. De voorschriften
van de artikelen 10 en 11, tweede lid, van de Algemene wet gelden hier
uiteraard wel.

Het Wetboek van Strafvordering kenmerkt zich door de regeling van tal
van dwangmiddelen. De bevoegdheid zich van deze dwangmiddelen te
bedienen is mede onderworpen aan op basis van deze regeling in de
loop der jaren ontwikkelde jurisprudentie. Het zou niet passen binnen het
systeem van het Wetboek van Strafvordering indien ten aanzien van
slechts één van deze dwangmiddelen, namelijk het binnentreden zonder
toestemming van de bewoner, het redelijkheidscriterium expliciet in de
wet zou worden opgenomen. Met betrekking tot de binnentredingsbepa–
lingen in dit wetboek is er daarom voor gekozen aan te sluiten bij het
geldend vereiste dat de toepassing van dwangmiddelen is onderworpen
aan de ongeschreven beginselen als subsidiariteit, proportionaliteit,
redelijkheid en gematigdheid. Zie tevens: Herziening van het gerechtelijk
vooronderzoek; een rapport van de Commissie herijking Wetboek van
Strafvordering, 1990, blz. 101 en 115-116.

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

B

Zie de toelichting onder A van dit Artikel. De bevoegdheid, bedoeld in
artikel 96, omvat mede de bevoegdheid woningen zonder toestemming
van de bewoner te betreden.

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

De rechter-commissaris, die verhinderd is om een huiszoeking te
verrichten, wordt krachtens dit artikel vervangen door de kantonrechter.
Deze kan alsdan de bevoegdheden uitoefenen, die artikel 111 aan de
rechter-commissaris toekent. De kantonrechter zal op grond van artikel 2
van de Algemene wet op het binnentreden daartoe zonder machtiging
kunnen binnentreden.

Artikel 110, tweede lid, voorziet in de mogelijkheid dat de rechter–
commissaris of de kantonrechter bij het binnentreden wordt vergezeld
door officier van justitie of hulpofficier. Artikel 8, tweede lid, van de
Algemene wet op het binnentreden biedt deze mogelijkheid reeds bij het
binnentreden in woningen.

De Algemene wet op het binnentreden komt in de plaats van deze
artikelen.

Zie de toelichting onder A van dit Artikel.
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Op grond van artikel 2 van de voorgestelde Algemene wet op het
binnentreden is de rechter-commissaris bevoegd een woning zonder
machtiging binnen te treden. Zoals boven reeds vermeld, zijn de artikelen
10 en 11, tweede lid, van de Algemene wet hier van toepassing. Het is
duidelijk dat bij het binnentreden in een woning zonder toestemming van
de bewoner naast het verslag omtrent het binnentreden niet tevens een
proces-verbaal dient te worden opgemaakt. Dit gezien de inhoudelijke
overeenkomst tussen beide stukken. Overigens brengen de aanpassingen
geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de
aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen.

Zie de toelichting onder F van dit Artikel. Ook ten aanzien van artikel
318 geldt dat de artikelen 10 en 11, tweede lid, van de Algemene wet
van toepassing zijn.

H

Artikel 539s verschaft aan opsporingsambtenaren, de commandant
(van een Nederlands oorlogsschip of Nederlands militair luchtvaartuig)
en aan de schipper (van een Nederlands schip of zeevissersvaartuig) een
ruime binnentredingsbevoegdheid, die wordt uitgeoefend buiten het
rechtsgebied van de rechtbank. De opsporingsambtenaren zijn bevoegd
zonder machtiging binnen te treden. Dit is geen wijziging in de
bestaande binnentredingsbevoegdheid daar het oorspronkelijk artikel
539s in het tweede lid de toepasselijkheid van artikel 120, eerste lid,
reeds uitsloot. Zowel de opsporingsambtenaren als de commandant en
de schipper kunnen zich bij het binnentreden in een woning zonder
toestemming van de bewoner op grond van artikel 8 van de Algemene
wet op het binnentreden doen vergezellen.

De woorden «te allen tijde» zijn in artikel 539s geschrapt teneinde,
voor zover het het binnentreden in woningen betreft, aan te sluiten op de
systematiek van de Algemene wet op het binnentreden.

I, J, Ken L

De artikelen 205, 213, 272, 282 en 500h bepalen dat de rechter de
medebrenging van een verdachte of een getuige kan bevelen. De met de
uitvoering van dit bevel tot medebrenging belaste ambtenaren zijn op
grond van artikel 565 juncto artikel 564 bevoegd om ter medebrenging
van een verdachte of getuige zijn woning zonder zijn toestemming te
betreden. Artikel 565 bepaalt immers dat de met de tenuitvoerlegging
van een bevel tot vrijheidsbeneming of van een veroordelend vonnis of
arrest belaste ambtenaar ter aanhouding van de te vatten persoon elke
plaats kan betreden.

De in de artikelen 547, 551, 552 en 565 voorgestelde aanpassingen
brengen geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid
en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen. De
woorden «te allen tijde» zijn in de artikelen 551, tweede lid, en 552 om
dezelfde reden geschrapt als in artikel 539s is gebeurd.

In dit verband zij opgemerkt dat artikel 53 van de Uitleveringswet (Stb.
1967, 139) verwijst naar artikel 565 Wetboek van Strafvordering.
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ARTIKEL 5

Er wordt geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbe–
voegdheid en de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen
voorgesteld.

ARTIKEL 6

De binnentredingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 9, kan zowel in het
kader van de toezichtsuitoefening als bij het opsporen van strafbare
feiten worden uitgeoefend. De aanpassing brengt geen wijziging in de
omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de aanwijziging van tot
binnentreden bevoegde personen.

ARTIKEL7

Omdat artikel 27ij slechts betrekking heeft op de uitoefening van het
toezicht ten aanzien van legaal georganiseerde casinospelen, wordt
voorgesteld de binnentredingsbevoegdheid te beperken tot elke plaats
met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner.

B

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

ARTIKEL 8

Zie de toelichting onder Artikel 7, onder b, van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 9

Zie de toelichting onder Artikel 7, onder b, van dit Hoofdstuk.

Hoofdstuk II. Ministerie van Binnenlandse Zaken

In het onderhavige voorstel is de Wet op de parlementaire enquete
niet opgenomen. Reden hiervan is dat er thans een initiatiefvoorstel tot
wijziging van deze wet in de Eerste Kamer ligt, dat onder meer voorziet
in het doen vervallen van artikel 7, derde lid, van genoemde wet
(Kamerstukken I, 1990-1991, 19816). Hierdoor zal het verhoor van een
getuige of deskundige niet meer tegen diens wil in zijn eigen woning
kunnen plaatsvinden.

Opneming van de Wet op de noodwachten is achterwege gelaten
omdat het in het voornemen ligt deze wet bij een binnenkort bij de
Tweede Kamer in te dienen voorstel van wet rechtspositionele voorzie–
ningen rampenbestrijders in te trekken. Laatstgenoemd voorstel zal geen
binnentredingsbepaling bevatten.
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ARTIKEL 1

De wet van 1853 maakt de gemeenteraad bevoegd bij verordening een
last tot binnentreden te geven, indien de zorg voor de nakoming van een
verordening tot handhaving van de openbare rust of veiligheid of tot
bescherming van het leven of de gezondheid van personen dit vereist.
Het kan hier om binnentreden ter uitoefening van toezicht, ter opsporing
of voor de toepassing van bestuursdwang gaan. Er kan dan krachtens
een in een verordening neergelegde bevoegdheid een algemene
machtiging tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van
de bewoner worden afgegeven. Een dergelijke van de Algemene wet op
het binnentreden afwijkend regime achten wij in het licht van de
uitgangspunten van deze wet niet wenselijk meer.

Verwezen wordt hier tevens naar de toelichting op de voorgestelde
aanvulling van de Gemeentewet met artikel 150a (zie de toelichting
onder Artikel 8 van dit Hoofdstuk).

ARTIKEL 2

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen. In de burgerlijke uitzonderingstoestand kan een aantal
bevoegdheden worden toegepast, die, gelet op de aard en de omvang
van de zich dan voordoende buitengewone omstandigheden, verder
strekken dan de reguliere bevoegdheden. Dat geldt ook voor de binnen–
tredingsbevoegdheid. In de burgerlijke uitzonderingstoestand kan het
noodzakelijk zijn een groot aantal woningen binnen te treden. Het
systeem zoals neergelegd in artikel 5 van de Algemene wet op het
binnentreden is dan ontoereikend. Daarom wordt voorgesteld de
bevoegdheid te verlenen tot het geven van een machtiging voor een
groter aantal woningen dan bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet.

ARTIKEL3

De in het eerste lid bedoelde personen zijn thans bevoegd, voorzien
van een algemene of bijzondere schriftelijke last van de commissaris der
Koningin, de Commissaris Verplaatsing Bevolking of de burgemeester,
woningen zonder toestemming van de bewoner, te betreden. De burge–
meester en de Commissaris Verplaatsing Bevolking zijn ook thans
bevoegd zowel om binnen te treden als om een machtiging daartoe te
geven.

Artikel 3, tweede lid, van de Algemene wet op het binnentreden
voorziet in de mogelijkheid dat naast de burgemeester anderen - in dit
geval de commissaris der Koningin en de Commissaris Verplaatsing
Bevolking - bevoegd worden verklaard om een machtiging te geven. Dit
onverminderd het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Algemene wet
op het binnentreden. Op grond van artikel 2 van de Algemene wet is de
burgemeester bevoegd zonder machtiging binnen te treden.

Artikel 18, derde lid, eerste volzin, wordt naast de toepasselijke
Algemene wet gehandhaafd in verband met het betreden van plaatsen
die geen woning zijn. Het vierde lid kan vervallen in verband met de
intrekking van de wet van 1853 zoals voorzien in dit wetsvoorstel.
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ARTIKEL4

Deze aanpassing komt overeen met de voorgenomen aanpassing van
artikel 22 van de Pensioen– en spaarfondsenwet. Zie daarom Hoofdstuk
IX, artikel 6, van dit wetsvoorstel. De toelichting bij laatstgenoemd artikel
is hier van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 5

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen. De tweede zin in het huidige zesde lid is uit oogpunt van
helderheid verplaatst naar het eerste lid. Mocht de burgemeester de
binnentredingsbevoegdheid uitoefenen, dan kan hij dit doen zonder in
het bezit te zijn van een machtiging (artikel 2 van de Algemene wet).

ARTIKEL 6

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen. Op grond van artikel 2 van de Algemene wet is de burge–
meester bevoegd een woning zonder machtiging te betreden.

ARTIKEL 7

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen. Aangezien artikel 8, eerste lid, spreekt van een vergadering of
betoging op een andere dan openbare plaats, is duidelijk dat die plaats
ook een woning kan zijn. Krachtens artikel 8, tweede lid, bestaat
daarvoor een binnentredingsbevoegdheid. Artikel 8 biedt de mogelijkheid
dat de burgemeester de binnentredingsbevoegdheid uitoefent. Op grond
van artikel 2 van de Algemene wet heeft hij dan hiervoor geen
machtiging nodig.

ARTIKEL8

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen. De burgemeester is bevoegd op grond van artikel 2 van de
Algemene wet de woning zonder machtiging binnen te treden.

ARTIKEL 9

A en B

Om daadwerkelijk bestuursdwang te kunnen toepassen, is het kunnen
betreden van elke plaats noodzakelijk. Het ligt voor de hand daartoe
bevoegd te verklaren de personen die door het orgaan dat tot toepassing
van bestuursdwang bevoegd is, zijn aangewezen om aan het besluit
inzake bestuursdwang uitvoering te geven.

Aangezien de uitoefening van bestuursdwang in een woning en het
hiertoe noodzakelijke binnentreden in feitelijke zin in elkaars verlengde
liggen, ligt het voor de hand om aan het tot toepassing van bestuurs–
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dwang bevoegde bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen een
machtiging voor het binnentreden in een woning zonder toestemming
van de bewoner af te geven. Dit onverminderd het bepaalde in artikel 3,
eerste lid, van de Algemene wet op het binnentreden.

De inhoud van de voorgestelde bepalingen stemt overeen met artikel
128 in het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet (Kamerstukken II,
1990-1991, 19403). De tekst is slechts aangepast in verband met de in
het onderhavige wetsvoorstel gehanteerde standaardformuleringen.

In verband met de intrekking van de in artikel 1 van dit Hoofdstuk
genoemde Wet verzekering uitvoering plaatselijke verordenmgen, is in dit
wetsvoorstel een nieuwe bepaling opgenomen die er toe strekt dat de
gemeenteraad in bepaalde gevallen de bevoegdheid kan verlenen tot het
binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner. Het
gaat hier om binnentreden ter uitoefening van toezicht en opsporing in
verband met de naleving van voorschriften inzake handhaving van de
openbare orde of veiligheid en bescherming van het leven of de
gezondheid van personen De uitoefening van bestuursdwang is in het
voorstel voor een nieuwe Gemeentewet voor alle gevallen geregeld in de
desbetreffende bepalingen (artikel 127 en verder). De Algemene wet op
het binnentreden is ook hier van toepassing, zodat voor binnentreden
zonder toestemming van de bewoner een machtiging noodzakelijk is. De
binnentredingsbevoegdheid zal slechts uitgeoefend mogen worden voor
zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de taak waarvoor binnen
getreden wordt, nodig is.

Artikel 235, tweede lid, kan vervallen omdat deze bepaling door de
voorgestane wijziging van artikel 51 van de Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen (zie Artikel 3 onder Hoofdstuk III van dit wetsvoorstel) niet
meer relevant is.

ARTIKEL 10

A en B

De inhoud van de voorgestelde aanpassing stemt overeen met artikel
125 in het voorstel voor een nieuwe Provinciewet (Kamerstukken II,
1988-1989, 19 836, nr. 11). Aangezien het hier een aan artikel 128 van
het voorstel voor een nieuwe Gemeentewet overeenkomstige bepaling
betreft, wordt verwezen naar de toelichting onder Artikel 9 van
Hoofdstuk II van dit wetsvoorstel.

Hoofdstuk III. Ministerie van Financiën

ARTIKEL 1

Artikel 83 voorziet in een binnentredingsbevoegdheid, die door opspo–
ringsambtenaren ter opsporing kan worden uitgeoefend. De voorgestelde
bepaling brengt geen wijziging mee in de omvang van de binnentredings–
bevoegdheid dan wel in de aanwijziging van de tot binnentreden
bevoegde personen.
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ARTIKEL 2

A

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen. De bevoegdheid tot visitatie van gebouwen als bedoeld in de
artikelen 73 en 75 omvat mede de bevoegdheid tot het binnentreden in
woningen zonder toestemming van de bewoner. Deze bevoegdheid blijft
ongewijzigd. Wel dient bij het betreden van woningen de procedure van
de Algemene wet op het binnentreden te worden gevolgd, met dien
verstande dat de inspecteur bevoegd is tot het verlenen van een
machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet. Ten behoeve
van een effektieve controle is het nodig dat zo spoedig mogelijk kan
worden binnengetreden. Omdat het verkrijgen van een machtiging van
de personen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene wet in het
algemeen extra tijd zal kosten, blijft de bevoegdheid van de inspecteur
douane-ambtenaren te machtigen tot het binnentreden in een woning
zonder toestemming van de bewoner, gehandhaafd. Dit onverminderd
het bepaalde in artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

B

Artikel 82 betreft de visitatie door douane-ambtenaren van vervoer–
middelen. Indien een vervoermiddel Nederland binnenkomt of uitgaat
moet dit door de douane kunnen worden onderzocht op de aanwezigheid
van goederen waarvan aangifte moet worden gedaan. De bevoegdheid
tot visitatie van een vervoermiddel omvat mede de bevoegdheid een in of
op het vervoermiddel aanwezige woning zonder toestemming van de
bewoner te onderzoeken. Het voorgestelde artikel 82, tweede lid, laat
deze bevoegdheid ongewijzigd. Ook hier is de inspecteur bevoegd tot het
geven van een machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet.

Voor ambtenaren die dienst doen op een douane-boot die het gebied
van verschillende inspecties doorkruist is het onpraktisch dat deze
ambtenaren een machtiging moeten hebben van elk van de inspecteurs
van de desbetreffende gebieden. Daarom wordt voorgesteld dat in deze
gevallen de Minister van Financiën bevoegd is een inspecteur aan te
wijzen die bevoegd is tot het geven van een machtiging als bedoeld in
artikel 2 van de Algemene wet. Dit onverminderd het bepaalde in artikel
3 van de Algemene wet.

Omdat de visitatie door de douane-ambtenaren een sterk routinematig
karakter draagt en het voorts ongewenst is een grensoverschrijdend
vervoermiddel langer op te houden dan nodig is voor de visitatie, moet
met een algemene machtiging kunnen worden opgetreden. Om deze
reden zijn de artikelen 5, eerste lid, en 7 van de Algemene wet niet van
toepassing.

C en D

Artikel 201 is aangepast aan de algemene formulering van de binnen–
tredingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. Daarbij is rekening
gehouden met artikel 83 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

Artikel 203 is aangepast in verband met het bepaalde in artikel 11 van
de Algemene wet op het binnentreden.
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ARTIKEL 3

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

ARTIKEL 4

Bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen tot aanpassing van de administratieve verplichtingen ten
dienste van de belastingheffing en in verband daarmee wijziging van
enige andere wetten wordt artikel 51 van de Algemene wet inzake rijks–
belastingen gewijzigd en vernummerd tot artikel 50.

Voorgesteld wordt van de binnentredingsbevoegdheid als bedoeld in
artikel 50 woningen uit te zonderen, voor zover voor het binnentreden
door de bewoner geen toestemming wordt verleend, aangezien daaraan
in de praktijk geen behoefte meer bestaat.

Het voorschrift, bedoeld in het tweede lid, is gehandhaafd daar het
hier om gebouwen niet zijnde woningen gaat.

Hoofdstuk IV. Ministerie van Defensie

ARTIKEL 1

In de bevoegdheid tot binnentreden (ook in de woning waar de dienst–
plichtige zich bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden) wordt
geen wijziging gebracht. De bepalingen worden slechts aangepast aan
de Algemene wet. Bij deze gelegenheid kan de derde volzin van artikel
38, eerste lid, die betrekking heeft op in Nederlands-lndië verblijvende
dienstplichtigen, uit de wet worden verwijderd.

ARTIKEL 2

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

ARTIKEL 3

A en B

Artikel 42 voorziet in een binnentredingsbevoegdheid van door de
Minister van Defensie aangewezen personen ter voorbereiding van de
vordering van gebouwen, terreinen en of leverantiën. In de omvang van
deze binnentredingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnen–
treden bevoegde personen worden geen wijzigingen voorgesteld.

Artikel 51 voorziet in de bevoegdheid tot binnentreden in de woning
van diegene, die weigert of nalatig is aan de vordering gevolg te geven.
In de omvang van deze binnentredingsbevoegdheid en in de aanwijzing
van de tot binnentreden bevoegde personen worden geen wijzigingen
voorgesteld. De voorgestelde toepasselijkheid van de Algemene wet op
het binnentreden brengt met zich dat deze personen in het bezit moeten
zijn van een machtiging tot binnentreden. Voor de situatie van staat van
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beleg of staat van oorlog wordt een van de Algemene wet afwijkend
machtigingsregime voorgesteld dat overeen stemt met het voorgestelde
artikel 54 van de Oorlogswet. Reden hiervan is dat het militair gezag in
staat van beleg en staat van oorlog krachtens de Oorlogswet boven het
burgerlijk gezag kan worden gesteld.

ARTIKEL4

A en B

De artikelen 54 en 61 gelden in geval Nederland in staat van beleg is
verklaard. Artikel 54 is opgenomen in de paragraaf betreffende de
bevoegdheden van het militair gezag, artikel 61 in de paragraaf betref–
fende de bevoegdheden van het burgerlijk gezag. Deze plaatsing is
gehandhaafd. Dit heeft het gevolg dat het binnentreden in twee
bepalingen is geregeld. Het militair gezag, een officier, de burgemeester
en de politie– en opsporingsambtenaren zijn bevoegd binnen te treden.
Er wordt geen wijziging voorgesteld in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen. Voorgesteld wordt om voor het militair gezag de bevoegdheid
te handhaven woningen zonder machtiging te betreden, dan wel met
uitsluiting van de krachtens de Algemene wet op het binnentreden
bevoegde personen, een machtiging te geven voor het binnentreden in
woningen. Dit is aangewezen omdat het militaire gezag in staat van
beleg krachtens de Oorlogswet boven het burgerlijk gezag kan worden
gesteld.

Hoofdstuk V. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
ordening en Milieubeheer

Vooraf zij opgemerkt dat in het wetsvoorstel tot uitbreiding en
wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee
samenhangende wijzigingen van andere wetten (Vergunningen en
algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en
ontheffingen; handhaving) (21 087) vrijwel alle binnentredingsbepalingen
uit de milieuwetgeving worden geuniformeerd en opgenomen in de
nieuwe Wet milieubeheer, alsmede geschrapt uit de andere milieu–
wetten. Dit wetsvoorstel voorziet door middel van de opneming van
artikel 66, derde lid, in de Wet milieubeheer in een algemene binnentre–
dingsbevoegdheid voor alle plaatsen, met uitzondering van woningen.
Deze bevoegdheid is in overeenstemming met de uitgangspunten van het
onderhavige wetsvoorstel. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet slechts
in opneming van binnentredingsbevoegdheden in het kader van de
opsporing. Daarbij wordt ook het binnentreden in woningen noodzakelijk
geacht.

ARTIKEL 1

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering van de binnentre–
dingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. De aanpassing brengt
geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de
aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen. Er geldt slechts
een binnentredingsbevoegdheid ten aanzien van woonschepen,
aangezien de desbetreffende bepaling krachtens artikel 63, eerste lid,
van de Woonwagenwet niet geldt voor woonwagens.
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ARTIKEL2

Aangezien artikel 14 een doublure vormt van artikel 28 van de Wet op
de huurcommissie kan eerstgenoemde bepaling vervallen.

ARTIKEL 3

A en B

Artikel 69 is afgestemd op artikel 119 van het voorstel tot herziening
van de Woningwet (zie Artikel 12 van dit Hoofdstuk). De zelfstandige
binnentredingsbevoegdheid van de commissaris van de Koning
geschrapt aangezien deze niet langer noodzakelijk wordt geacht. Op
grond van artikel 2 van de Algemene wet is de burgemeester bevoegd
een woning zonder machtiging binnen te treden.

ARTIKEL4

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

ARTIKEL 5

A en B

De bevoegdheid tot het binnentreden in woningen is beperkt tot
gevallen van opsporing van strafbare feiten (het tweede lid). Bij de
uitoefening van het toezicht op de naleving van deze wet (het eerste lid)
bestaat geen behoefte aan het binnentreden in woningen zonder
toestemming van de bewoner.

ARTIKEL 6

Een nieuw artikel 96a wordt voorgesteld ter uitdrukkelijke regeling van
de binnentredingsbevoegdheid in het kader van de opsporing.

ARTIKEL 7

Een nieuw artikel 86a wordt voorgesteld ter uitdrukkelijke regeling van
de binnentredingsbevoegdheid in het kader van de opsporing.

ARTIKEL8

Zie de toelichting onder Artikel 4 van dit Hoofdstuk. De bevoegdheid
tot binnentreden in woningen is noodzakelijk voor de vervulling van de
taak van de huurcommissie, die adviseert en uitspraken doet over de
redelijkheid van huurprijzen en over tekortkomingen in het onderhoud
van huurwoningen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 539, nr. 3 21



ARTIKEL9

A

Artikel 12, vierde lid, is aangepast aan de algemene formulering van de
binnentredingsbevoegdheid in het kader van de opsporing.

B

De bmnentredingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 13, tweede lid,
vormt een noodzakelijk complement van het ontruimingsbevel als
bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Op grond van artikel 2 van de
Algemene wet is de burgemeester bevoegd een woning zonder
machtiging binnen te treden.

ARTIKEL 10

Een nieuw artikel 36a wordt voorgesteld ter uitdrukkelijke regeling van
de binnentredingsbevoegdheid in het kader van de opsporing.

ARTIKEL11

A en B

Artikel 50, eerste lid, is aangepast aan de algemene forrnulering van
de binnentredingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. Zie voorts
de toelichting onder Artikel 12, onder C, van dit Hoofdstuk. In deze wet
wordt voor de betekenis van het begrip «gebouw» aangesloten bij
hetgeen de Woningwet daaronder verstaat. Dit houdt in dat daaronder
ook woningen vallen. Artikel 55 is afgestemd op artikel 119 van de
nieuwe Woningwet (zie Artikel 12 van dit Hoofdstuk).

ARTIKEL 12

In onderdeel A wordt artikel 22 van de herziene Woningwet gewijzigd.
Artikel 22 legt op de bewoner van een woning, ten aanzien waarvan B en
W een aanschrijving tot woningverbetering hebben gezonden aan
degene die als eigenaar of uit anderen hoofde tot het aanbrengen van
die verbetering gehouden is, een gedoogplicht voor de uitvoering der
werkzaamheden. Deze gedoogplicht geldt zowel voor de uitvoering door
of vanwege degene tot wie de aanschrijving is gericht als voor uitvoering
van gemeentewege (bestuursdwang). Artikel 22 bepaalt voorts dat,
indien de bewoner niet voldoet aan deze gedoogplicht, B en W na
waarschuwing een bijzondere schriftelijke last tot binnentreden kunnen
geven aan door hen - na overleg met degene tot wie de aanschrijving is
gericht - aan te wijzen personen.

Voorgesteld wordt deze regeling materieel te handhaven. De
bevoegdheid een woning zonder toestemming van de bewoner binnen te
treden is noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden tot
woningverbetering. De machtiging tot binnentreden wordt gegeven aan
diegenen, die de tot verbetering strekkende werkzaamheden zullen
uitvoeren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 539, nr. 3 22



B

De tweede volzin van artikel 114, eerste lid, kan komen te vervallen,
omdat artikel 146, tweede lid, Wetboek van Strafvordering reeds
voorziet in de mogelijkheid de hulp van de sterke arm in te roepen.

Opgemerkt zij dat het tijdstip waarop de bevoegdheid tot binnentreden
in woningen kan worden uitgeoefend, wordt geregeld in de Algemene
wet op het binnentreden (artikel 7). Dit behoeft dus niet te worden
opgenomen in artikel 119 van de Woningwet. Voorts is de zelfstandige
binnentredingsbevoegdheid van de commissaris van de Koning
geschrapt aangezien deze niet langer noodzakelijk wordt geacht. Op
grond van artikel 2 van de Algemene wet is de burgemeester bevoegd
een woning zonder machtiging binnen te treden.

ARTIKEL 13

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de reeds in
artikel 86 van het voorstel voor een Huisvestingswet opgenomen binnen–
tredingsbevoegdheid en aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen (Kamerstukken II, 1987 - 1988, 20 520, nrs. 1-3). De
bevoegdheid tot binnentreden in woningen is inherent aan de zorg voor
de naleving van deze wet die betrekking heeft op de huisvesting.

Hoofdstuk VI. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

ARTIKEL 1

Voorgesteld wordt de in dit artikel geregelde bevoegdheid tot binnen–
treden in woongedeelten van schepen zonder toestemming van de
bewoner te handhaven aangezien deze bevoegdheid een noodzakelijk
complement vormt van de dwangbevoegdheid die is voorzien in arikel 3
van deze wet. Vooral bij de kleinere beroepsvaart en de pleziervaart is
het noodzakelijk woongedeelten van schepen ook zonder toestemming
van de bewoner te kunnen betreden teneinde bij voorbeeld het schip
veilig en zonder beschadiging te kunnen verplaatsen en afmeren.

ARTIKEL 2

A en B

Thans kunnen de Minister, Commissaris der Koningin en andere
functionarissen een last tot binnentreden in een woning tegen de wil van
de bewoner afgeven aan «bepaald aan te wijzen personen». Voorgesteld
wordt de bevoegdheid van deze personen om in een woning zonder
toestemming van de bewoner binnen te treden, te handhaven. Het moet
immers mogelijk zijn ook zonder toestemming van de bewoner binnen te
treden indien de woning bouwkundig gezien een geheel uitmaakt met
een waterstaatswerk, zoals bij sluizen en waterkeringen het geval is.
Deze bevoegdheid is een noodzakelijk complement van de toezichthou–
dende bevoegdheden waarin deze wet voorziet. Wel dienen zij voor het
verkrijgen van een machtiging de procedure als voorzien in de Algemene
wet op het binnentreden te volgen. De veenschappen en de veenpolders
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zijn geschrapt daar deze in de huidige Grondwet ook niet meer
voorkomen.

ARTIKEL 3

Het betreft hier een binnentredingsbevoegdheid in het kader van de
uitoefening van toezicht.

Voorgesteld wordt om de bevoegdheid om woningen zonder
toestemming van de bewoner te betreden te schrappen, omdat in de
praktijk aan de uitoefening van deze bevoegdheid geen behoefte bestaat.

ARTIKEL4

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid of in de aanwijziging van tot binnentreden bevoegde
personen.

ARTIKEL 5

Zie de toelichting onder Artikel 4 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 6

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering voor de binnen–
tredingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. De aanpassing
brengt geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid
en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen.

De clausulering dat de bevoegdheid slechts wordt gehanteerd voor
zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van de taak nodig is, heeft
zowel betrekking op het inzagerecht als op de binnentredingsbe–
voegdheid.

ARTIKEL 7

Zie de toelichting onder Artikel 6 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 8

Aan de thans bestaande eis de binnentredende ambtenaren vergezeld
te doen gaan van de commissaris van politie of burgemeester bestaat,
gelet op het machtigingssysteem in de Algemene wet op het binnen–
treden, geen behoefte meer. In verband met de Algemene wet wordt het
evenmin nodig geacht dat de betrokken Minister tot het afgeven van een
machtiging bevoegd is. De binnentredingsbevoegdheid, bedoeld in
artikel 12, kan zowel ter opsporing van strafbare feiten als ter uitoefening
van toezicht op de naleving van de wet worden gehanteerd.

ARTIKEL9

Voorgesteld wordt om uitdrukkelijk te bepalen dat in het kader van
toezicht geen woningen zonder toestemming van de bewoner kunnen
worden betreden.
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Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de economische delicten
voorziet in een bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder
toestemming van de bewoner binnen te treden.

ARTIKEL 10

Zie de toelichting onder Artikel 9 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL11

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering voor de binnen–
tredingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. De aanpassing
brengt geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid
en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen.

ARTIKEL 12

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen. Handhaving van de bevoegdheid tot binnentreden in woningen
ook zonder toestemming van de bewoner is noodzakelijk gezien de
buitengewone economische omstandigheden waarvoor deze wet geldt.
Wanneer onder dergelijke omstandigheden vitale belangen van de
Nederlandse koopvaardij in het geding komen, dient zo nauwkeurig
mogelijke informatie te kunnen worden ingewonnen teneinde de nodige
maatregelen te kunnen treffen. Gedacht kan daarbij worden aan inlich–
tingen over de vervoerde goederenhoeveelheid, het aantal afvaarten en
de samenstelling van de vrachten.

Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de economische delicten
voorziet in een bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder
toestemming van de bewoner binnen te treden.

ARTIKEL 13

Zie de toelichting onder Artikel 11 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 14

Voorgesteld wordt om de bevoegdheid tot het betreden van de in het
eerste lid, dus mede tot woning dienende gedeelten van een schip, te
handhaven. De formulering van het eerste lid van artikel 15 is daartoe
voor de duidelijkheid aangepast. Ten aanzien van de bouw en de daarbij
gebruikte materialen voor woongedeelten van een schip worden bij of
krachtens deze wet eisen gesteld, die op naleving getoetst moeten
kunnen worden. Voorts kunnen zich in die woongedeelten onderdelen,
uitrustingstukken of systemen bevinden die in het kader van de
uitvoering van deze wet moeten kunnen worden onderzocht. Gedacht
kan daarbij bij voorbeeld worden aan artikel 4 van het Besluit
voorkoming olieverontreiniging door schepen (Stb. 1986, 160) en artikel
13 van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk
vervoerde schadelijke stoffen (Stb. 1988, 112).

Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de economische delicten
voorziet in een bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder
toestemming van de bewoner binnen te treden.
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ARTIKEL 15

Zie de toelichting onder Artikel 4 van dit Hoofdstuk. Artikel 20 van de
toepasselijke Wet op de economische delicten voorziet in een
bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder toestemming van de
bewoner binnen te treden.

ARTIKEL 16

Zie de toelichting onder Artikel 11 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 17

Zie de toelichting onder Artikel 11 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 18

A

De voorgestelde wijziging sluit aan bij de systematiek van het voorstel
voor een Algemene wet op het binnentreden.

B

Zie de toelichting onder Artikel 11 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 19

Zie de toelichting onder Artikel 4 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 20

In het kader van het technisch onderzoek naar een ongeval of een
incident met een burgerluchtvaartuig is het essentieel om de plaats te
kunnen betreden waar dat ongeval is geschied of waar zich de overblijf–
selen van het betrokken luchtvaartuig bevinden. Zonder de mogelijkheid
om de wrakstukken te analyseren is het veelal niet mogelijk de oorzaak
van het ongeval te achterhalen. Dit geldt ook indien die wrakstukken zich
in een woning bevinden. Indien het niet mogelijk zou zijn ook in dat geval
de wrakstukken te onderzoeken, zou het ongevallenonderzoek ernstig
worden belemmerd c.q. praktisch onmogelijk zijn. Aldus zou het
vervallen van de binnentredingsbevoegdheid ertoe leiden dat het doel
van de wet - het vinden van de oorzaak van ieder luchtvaartongeval - in
sommige gevallen niet gerealiseerd kan worden.

ARTIKEL21

Om daadwerkelijk bestuursdwang te kunnen toepassen, is het kunnen
betreden van elke plaats noodzakelijk. Het ligt voor de hand daartoe
bevoegd te verklaren de personen die door het orgaan dat tot toepassing
van bestuursdwang bevoegd is, zijn aangewezen om aan het besluit
inzake bestuursdwang uitvoering te geven.
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Aangezien de uitoefening van bestuursdwang in een woning en het
hiertoe noodzakelijke binnentreden in feitelijke zin in elkaars verlengde
liggen, ligt het voor de hand om aan het tot toepassing van bestuurs–
dwang bevoegde bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen een
machtiging voor het binnentreden in een woning zonder toestemming
van de bewoner af te geven. Dit onverminderd het bepaalde in artikel 3
van de Algemene wet.

ARTIKEL 22

Zie de toelichting onder Artikel 11 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 23

Zie de toelichting onder Artikel 4 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 24

Zie de toelichting onder Artikel 4 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 25

Het betreft hier een binnentredingsbevoegdheid in het kader van de
uitoefening van toezicht. Voorgesteld wordt om de bevoegdheid om
woningen zonder toestemming van de bewoner te betreden van de
binnentredingsbevoegdheid uit te zonderen, omdat in de praktijk aan de
uitoefening van deze bevoegdheid geen behoefte bestaat.

Hoofdstuk VII. Ministerie van Economische Zaken

Wijziging van de binnentredingsbepaling in de Metrologiewet (Stb.
1972, 596), te weten artikel 13, is achterwege gelaten aangezien een
dergelijke wijziging niet zinvol is. De reden hiervan is dat de artikelen 5
en verder van deze wet niet in werking zijn getreden omdat België en
Luxemburg het verdrag waaraan deze wet uitvoering beoogt te geven,
niet hebben goedgekeurd

ARTIKEL 1

A en B

De aanpassing brengt geen wijziging met zich mee in de omvang van
de binnentredingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnen–
treden bevoegde personen.

ARTIKEL2

Het huidige eerste lid van artikel 12 van de Mijnwet 1903 bevat een
binnentredingsbevoegdheid die ook betrekking heeft op woningen, bij
voorbeeld beheerderswoningen. Deze bevoegdheid geldt niet alleen voor
de opsporing van strafbare feiten maar ook voor de uitoefening van
toezicht. Ook voor de toezichtsuitoefening wordt voorgesteld de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 539, nr. 3 27



bevoegdheid tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner te
handhaven. In het Mijnreglement 1964 (Stb. 538) zijn in het belang van
de veiligheid en gezondheid van mens en dier namelijk voorschriften
opgenomen, op de naleving waarvan ook moet kunnen worden toegezien
in woningen die behoren bij een mijn of mijnbouwkundige onderzoeking.
Het gaat hier bij voorbeeld om het toezicht op de naleving van het
verbod op de aanwezigheid van alcoholhoudende dranken en van het
rookverbod. Zie bij voorbeeld de artikelen 145, 179 en 323 van het
Mijnreglement 1964.

ARTIKEL3

Ingevolge de wet van 28 november 1946 (Stb. G 295) is het houden
van particuliere banken van lening in de zin van de Pandhuiswet niet
meer mogelijk. Dit betekent dat de artikelen 14 tot en met 47 van de
Pandhuiswet feitelijk buiten werking zijn gesteld. Eventuele wijziging van
de binnentredingsbepaling in artikel 47 is derhalve niet opportuun.

ARTIKEL4

A en B

Bij de recente herziening van de Ukwet is deze wet onder de werkings–
sfeer van de Wet op de economische delicten gebracht, zodat de
bevoegdheid tot het binnentreden in het kader van opsporing van
strafbare feiten uit die wet voortvloeit.

In artikel 29b, eerste lid, van de herziene Ukwet is een bevoegdheid
tot het binnentreden van woningen in het kader van het toezicht op de
naleving van enkele artikelen uit de Ukwet opgenomen. Handhaving van
deze bevoegdheid is noodzakelijk, omdat binnentreden van woningen
mogelijk moet zijn in verband met - onder meer - het onderzoek van
kilowattuur– en gasmeters (vgl. Kamerstukken II 1985 - 1986, 19 630,
nr. 3, blz. 42). De in artikel 29b, eerste lid, bedoelde plaatsen zullen
derhalve vaak woningen zijn. Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de
economische delicten voorziet in de bevoegdheid om ter opsporing
woningen zonder toestemming van de bewoner te betreden.

ARTIKEL 5

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 6

A en B

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk. Een machtiging
voor het binnentreden in een woning kan, behalve door de in de
Algemene wet bevoegd verklaarde personen, ook worden gegeven door
de betrokken minister. Ook dit is geen verandering, aangezien er thans
een ministeriële bevoegdheid bestaat voor het afgeven van een
bijzondere schriftelijke last, zoals de machtiging nu nog genoemd wordt.

De bepaling van het nieuw voorgestelde artikel 12, tweede lid, is alleen
van belang voor opsporingsambtenaren. Door een wetstechnische fout
bij een nota van wijziging waarbij het artikel 12, derde lid, zijn huidige
formulering kreeg, is de verkeerde indruk gewekt dat ook wordt gedoeld
op de in het huidige artikel 12, tweede lid, bedoelde personen.
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ARTIKEL 7

Gehandhaafd wordt de bevoegdheid om zonder toestemming van de
bewoner binnen te treden in een woning teneinde door het inzien van
boeken en bescheiden vast te stellen of er een met het algemeen belang
strijdige mededingingsregeling of economische machtspositie bestaat.
Met name bij de vrije beroepsbeoefenaren, waarop de Wet economische
mededinging ook van toepassing is, zal vaak niet aan het binnentreden in
de woning te ontkomen zijn, wil de wet effectief kunnen worden getoetst
op de naleving ervan. Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de econo–
mische delicten voorziet in de bevoegdheid om ter opsporing woningen
zonder toestemming van de bewoner te betreden.

ARTIKEL8

Voorgesteld wordt om de omvang van de aan artikel 5 ontleende
binnentredingsbevoegdheid te beperken tot het betreden van elke plaats
met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner.
Overtreding van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten
levert een economisch delict op. Artikel 20 van de Wet op de econo–
mische delicten verleent aan opsporingsambtenaren een ruimere binnen–
tredingsbevoegdheid.

ARTIKEL9

Voorgesteld wordt duidelijk aan te geven dat de ter uitvoering van
controlemaatregelen strekkende binnentredingsbevoegdheid niet omvat
het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

ARTIKEL 10

A tot en met E

Bij het verschaffen van de feitelijke mogelijkheid tot uitoefening van
het gevorderde recht is de bevoegdheid een woning binnen te treden
zonder toestemming van de bewoner gehandhaafd. Dit is gewenst,
aangezien de gevorderde zaak de woning zelf kan betreffen of de gevor–
derde zaken zich in de woningen kunnen bevinden. Het schrappen van
deze bevoegdheid in het kader van de uitoefening van toezicht (artikel
29, derde lid) levert daarentegen geen problemen op.

Gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de Vorderingswet
1962 omschreven bevoegdheden slechts kunnen worden uitgeoefend
(de buitengewone omstandigheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van
de wet), is in artikel 10, vierde lid, de mogelijkheid gehandhaafd dat de
last tot binnentreden kan worden afgegeven door de betrokken minister.
Het zal ook niet altijd mogelijk zijn in die omstandigheden dat een burge–
meester, PG, of (hulp) OvJ een dergelijke last afgeeft. Het een en ander
onverminderd het bepaalde in artikel 3 van de Algemene wet op het
binnentreden.

Onderdeel E voorziet in een uitdrukkelijke binnentredingsbevoegdheid
in het kader van de opsporing.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 539, nr. 3 29



ARTIKEL11

A tot en met E

De bevoegdheid om woningen zonder toestemming van de bewoner
binnen te treden in het kader van de uitoefening van toezicht kan in de
Kernenergiewet niet worden gemist. In het geding is hier immers de
bescherming van personen tegen de gevaren die stralingsmateriaal kan
opleveren. Daarbij zijn situaties denkbaar, waarbij in het kader van
toezicht moet kunnen worden binnengetreden in woningen. Dit kan zich
bijvoorbeeld voordoen bij door ziekenhuistransporten verloren geraakte
radio-actieve isotopen, welke zich in woningen bevinden. Het gaat om
enigszins uitzonderlijke situaties, maar gezien het zwaarwegende belang
van de bescherming van de veiligheid van personen, moet ieder risico
hier worden uitgesloten en is handhaving van de bevoegdheid dus
gewenst.

Voorts wordt een nieuw artikel 83b voorgesteld ter uitdrukkelijke
regeling van de binnentredingsbevoegdheid in het kader van de opspo–
ringsbevoegdheid. Voor de nummering van het artikel is rekening
gehouden met het wetsvoorstel Vergunningen en algemene regels voor
inrichtingen: procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving

(21 087) dat voorziet in tussenvoeging van een artikel 83a.

ARTIKEL 12

Voorgesteld wordt dat de ter uitoefening van veiligheidscontrole strek–
kende bevoegdheid tot binnentreden niet omvat het betreden van
woningen zonder toestemming van de bewoner. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat slaapverblijven op booreilanden niet zijn te beschouwen
als een «woning» in de zin van de Algemene wet. Deze verblijven missen
immers het voor een woning vereiste private karakter, omdat in de regel
een aantal personen, die niet tezamen een huishouding vormen, afwis–
selend deze ruimten als slaapplaats gebruiken, zonder dat zij die plaatsen
tot hun woning willen maken (vgl. de uiteenzetting over het begrip
«woning» in de memorie van toelichting bij de Algemene wet; Kamer–
stukken II, 1984-1985, 19073, nr. 3, blz. 21). Bovendien kunnen de
verblijven ook niet worden afgesloten. Ook thans worden dergelijke
verblijven niet als woning beschouwd: bij binnentreden van deze
verblijven bij afwezigheid van de «bewoner» wordt proces-verbaal
opgemaakt ingevolge artikel 33, derde lid, van de Mijnwet continentaal
plat. Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de economische delicten
voorziet in de bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder
toestemming van de bewoner te betreden.

ARTIKEL 13

Aangezien het binnentreden in woningen zonder toestemming van de
bewoner anders dan ter opsporing niet onontbeerlijk is om illegale
vorming van aardolievoorraden effectief te kunnen bestrijden, wordt
voorgesteld de bepalingen inzake zulk binnentreden te schrappen. Ten
aanzien van het opsporen van strafbare feiten is nu de Wet op de econo–
mische delicten van toepassing is.
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ARTIKEL 14

De binnentredingsbevoegdheid in het kader van de Prijzennoodwet is
gehandhaafd. Het gaat hier om een bevoegdheid die slechts van kracht
wordt in de gevallen waarin de wet in werking wordt gesteld. Het gaat
daarbij om buitengewone omstandigheden, waarin grote belangen
gemoeid kunnen zijn met een snelle en doeltreffende toepassing van de
wet. Dreigende oorlogsomstandigheden kunnen op een gegeven
ogenblik een prijshausse tot gevolg hebben, die onverantwoord is en die
met name de zwakkere groepen in de samenleving in de problemen kan
brengen. Overigens kan in zodanige omstandigheden nog niet zonder
meer sprake zijn van binnentreding, maar slechts indien er tevens
aanwijsbare omstandigheden zijn, op grond waarvan de Minister van
Economische Zaken kan vermoeden dat er aanleiding bestaat voor
toepassing van de artikelen 5, 6, derde of vierde lid, 8 of 9 van de
Prijzennoodwet.

Een zodanig vermoeden kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het
verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens bij een aanvraag om
een ontheffing van prijsbeheersingsregels. Indien dat vermoeden juist
blijkt kan de ontheffing worden ingetrokken ingevolge artikel 6, derde lid,
van de Prijzennoodwet. Voor ieder geval afzonderlijk moet de minister
personen aanwijzen, die de opdracht krijgen boeken en bescheiden te
raadplegen voor zover dat nodig is ter toetsing van de gegrondheid van
het vermoeden. In dat specifieke kader kan de binnentreding aan de orde
komen. Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de economische delicten
voorziet in de bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder
toestemming van de bewoner te betreden.

ARTIKEL15

Bij het opstellen van de Wet energiebesparing toestellen (WET) is
uitgegaan van een ruimere betekenis van het begrip «woning» dan in de
(memorie van toelichting bij) de Algemene wet op het binnentreden. Zo
zouden trapportalen volgens het bij de WET gevolgde «woningbegrip»
wel maar volgens de Algemene wet niet onder het begrip «woning»
vallen (zie Kamerstukken II, 1984- 1985, 19073, nr. 3, blz. 21). Omdat
ingevolge de WET wel trapportalen en dergelijke moeten kunnen worden
betreden, is destijds in artikel 14, eerste lid, van de WET een partiële
uitzondering gemaakt voor het betreden van «voor woning bestemde
gedeelten van gebouwen» in plaats van «woningen». Het begrip «voor
bewoning bestemde gedeelten van gebouwen» valt nu echter samen met
hetgeen in de Algemene wet wordt verstaan onder «woningen». Daarom
kan in artikel 14, eerste lid, de zinsnede «voor bewoning bestemde
gedeelten van gebouwen» worden vervangen door: woningen. Met deze
wijziging wordt dus geen inhoudelijke wijziging beoogd, maar slechts een
aanpassing aan het «woningbegrip» zoals dat in het kader van de
Algemene wet wordt gehanteerd. Artikel 20 van de toepasselijke Wet op
de economische delicten voorziet in de bevoegdheid om ter opsporing
woningen zonder toestemming van de bewoner te betreden.

ARTIKEL 16

Deze wijziging is een gevolg van de wijziging zoals voorgesteld onder
Artikel 4 van dit Hoofdstuk.
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Hoofdstuk VIII. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij

Artikel 4 van de Bijenwet 1947 (Stb. H 13) en artikel 8 van de Wet
dierenvervoer (Stb. 1977, 338) zijn niet gewijzigd omdat deze artikelen
komen te vervallen bij de inwerkingtreding van het voorstel voor een
Gezondheids en welzijnswet voor dieren (Kamerstukken II, 1989-1990,
16447, nr. 71).

ARTIKEL 1

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

ARTIKEL 2

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering van de binnentre–
dingsbevoegdheid in het kader van de opsporing.

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de tot
opsporing strekkende binnentredingsbevoegdheid en in de aanwijzing
van de tot binnentreden bevoegde personen. Artikel 4 van de Vogelziek–
tewet en artikel 6 van de Runderhorzelwet verklaren artikel 77 van de
Veewet toepasselijk.

ARTIKEL 3

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering van de binnentre–
dingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. De aanpassing brengt
geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de
aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen. Aangezien de in
artikel 74 bedoelde bevoegdheid mede controlerende bevoegdheden
omvat (vgl. HR 30-10-1984, NJ 1985, 275), is de bevoegdheid om de
sterke arm in te roepen gehandhaafd.

ARTIKEL4

De in artikel 59 bedoelde ambtenaren hebben naast een opsporingsbe–
voegdheid tevens een controlebevoegdheid die niet expliciet in de Visse–
rijwet wordt onderscheiden. De context waarin artikel 60 is geplaatst
maakt het niet mogelijk hierin een wijziging aan te brengen. Het is om
deze reden dat in het voorgestelde artikel 60 geen onderscheid in
binnentredingsbevoegdheid naar gelang het opsporing of toezicht
betreft, is aangebracht. De omvang van de binnentredingsbevoegdheid
alsmede de kring van de tot aanwijzing bevoegde personen blijft
daarmee ongewijzigd. Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de econo–
mische delicten voorziet eveneens in de bevoegdheid om ter opsporing
woningen zonder toestemming van de bewoner binnen te treden.

ARTIKEL 5

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk. Artikel 20 van de
toepasselijke Wet op de economische delicten voorziet in de
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bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder toestemming van de
bewoner te betreden.

ARTIKEL6

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk. De bevoegdheid
om ook zonder toestemming van de bewoner een woning te kunnen
betreden vormt een noodzakelijk complement van de dwangbe–
voegdheid, bedoeld in het eerste lid van artikel 26. Artikel 20 van de
toepasselijke Wet op de economische delicten voorziet in een
bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder toestemming van de
bewoner te betreden.

ARTIKEL 7

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering van de binnentre–
dingsbevoegdheid in het kader van de opsporing.

ARTIKEL 8

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering van de binnentre–
dingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. De aanpassing brengt
geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de
aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen.

ARTIKEL 9

Zie de toelichting onder Artikel 8 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 10

Voorgesteld wordt de binnentredingsbevoegdheid in het kader van de
toezichtsuitoefening op de naleving van de wet te beperken tot elke
plaats, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de
bewoner. Hier wordt met name gedacht aan een aan of op een vervoer–
middel aanwezige woning. Artikel 20 van de toepasselijke Wet op de
economische delicten voorziet in een bevoegdheid om ter opsporing
woningen zonder toestemming van de bewoner te betreden.

ARTIKEL11

Aangezien het regelmatig voorkomt dat diergeneesmiddelen worden
opgeborgen in voor bewoning bestemde ruimten, vergt een adequaat
toezicht op de naleving van deze wet dat ook zonder toestemming van de
bewoner een woning betreden kan worden. De aanpassing brengt geen
wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid, alsmede in
de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen. Artikel 20
van de toepasselijke Wet op de economische delicten voorziet eveneens
in de bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder toestemming van
de bewoner binnen te treden.
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ARTIKEL 12

De bevoegdheid tot het betreden van elke plaats is beperkt tot
gevallen van opsporing van strafbare feiten (ambtenaren, bedoeld in
artikel 42, tweede lid). Bij de uitoefening van het toezicht op de naleving
van de wet (ambtenaren, bedoeld in artikel 42, eerste lid) bestaat geen
behoefte aan het binnentreden in woningen zonder toestemming van de
bewoner.

ARTIKEL 13

De binnentredingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 115 kan zowel in het
kader van de toezichtsuitoefening als ter opsporing van strafbare feiten
worden gehanteerd. De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang
van de binnentredingsbevoegdheid of in de aanwijziging van tot binnen–
treden bevoegde personen.

ARTIKEL 14

De bevoegdheid tot het betreden van elke plaats is beperkt tot
gevallen van opsporing van strafbare feiten (ambtenaren, bedoeld in
artikel 59). Bij de uitoefening van het toezicht op de naleving van de wet
(ambtenaren, bedoeld in artikel 58) bestaat geen behoefte aan het
binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner.

Hoofdstuk IX. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARTIKEL 1

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering van de binnentre–
dingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. De aanpassing brengt
geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de
aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen.

ARTIKEL 2

In het belang van het opsporen van de strafbare feiten hebben de
ambtenaren en personen, genoemd in artikel 5, eerste en derde lid,
tevens toegang tot woningen zonder toestemming van de bewoner,
indien wordt vermoed dat aldaar lucifers ter verkoop voorhanden zijn.

ARTIKEL 3

De in artikel 22 bedoelde ambtenaren hebben naast een opspo–
ringstaak ook controlebevoegdheden die niet expliciet in de Stuwa–
doorswet worden onderscheiden. De context waarin artikel 23 is
geplaatst maakt het niet mogelijk hierin een wijziging aan te brengen.
Het is om deze reden dat in het eerste lid geen onderscheid in binnentre–
dingsbevoegdheid wordt gemaakt naar gelang het opsporing dan wel
toezicht betreft en de bevoegdheid de sterke arm in te roepen is gehand–
haafd. De omvang van de binnentredingsbevoegdheid en de aanwijziging
van de tot binnentreden bevoegde personen blijft daarmee ongewijzigd.

Voorgesteld wordt om bij het betreden van andere plaatsen dan
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woningen, niet langer de afgifte van een schriftelijke machtiging verplicht
te stellen.

ARTIKEL 4

Zie de toelichting onder de eerste alinea van Artikel 3 van dit
Hoofdstuk.

ARTIKEL 5

Zie de toelichting onder de eerste alinea van Artikel 3 van dit
Hoofdstuk.

ARTIKEL 6

Deze aanpassing beoogt, omdat het hier een toezichtshoudende taak
betreft, de binnentredingsbevoegdheid te beperken tot elke plaats met
uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. In de
praktijk is geen behoefte meer gebleken aan een binnentredingsbe–
voegdheid in woningen. De bevoegdheid om een woning zonder
toestemming van de bewoner te betreden, teneinde aldaar boeken en
bescheiden te kunnen inzien, kan worden gemist. Overtreding van het in
artikel 22, tweede lid, bepaalde levert ingevolge artikel 30, eerste lid, een
strafbaar feit op.

ARTIKEL 7

Zie de toelichting onder de eerste alinea van Artikel 3 van dit
Hoofdstuk.

ARTIKEL 8

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk. Op grond van
artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering hebben de
ambtenaren de bevoegdheid om de hulp van de sterke arm in te roepen
teneinde, indien nodig, de binnentredingsbevoegdheid te effektueren.

ARTIKEL 9

Zie de toelichting onder Artikel 8 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 10

Zie de toelichting onder Artikel 8 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 11

A en B

Krachtens artikel 43 hebben de in het eerste lid bedoelde ambtenaren
de bevoegdheid om plaatsen te betreden, voor zover zij zulks in verband
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met de vervulling van hun taak - het verzamelen van gegevens in het
belang van de uitvoering van deze wet en het uitoefenen van toezicht op
de naleving daarvan - nodig achten. Gezien de buitengewone omstandig–
heden waarbij ingevolge deze wet binnentreden in een woning, ook
zonder toestemming van de bewoner, geboden kan zijn, is geen wijziging
aangebracht in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid.

De bevoegdheid tot binnentreden in het kader van de opsporing is
geregeld in het tweede lid van artikel 60, opgenomen in het hoofdstuk,
inhoudende bepalingen van strafrechtelijke aard van de Noodwet
Arbeidsvoorziening.

ARTIKEL 12

In bepaalde beroepsgroepen, waarbij met name gedacht kan worden
aan advocaten en artsen, komt het regelmatig voor dat de plaats waar de
praktijk wordt uitgeoefend en alwaar in dat kader boeken en bescheiden
worden opgeborgen, niet strikt te scheiden is van de voor bewoning
bestemde gedeelten. Het is om deze reden dat voorgesteld wordt geen
wijziging aan te brengen op de omvang van de binnentredingsbe–
voegdheid.

ARTIKEL 13

Met de inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzieningswet op 1 januari
1991 vervallen op grond van artikel 122 van deze wet de Arbeidsbemid–
delingswet 1930 (Stb. 433) en de Wet op het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten (Stb. 1965, 379). Artikei 116 van de Arbeidsvoorzie–
ningswet vervangt artikel 61 van de Arbeidsbemiddelingswet 1930 en
artikel 8 van de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

De kern van de controlearbeid van de Loontechnische Dienst betreft
onderzoek in de administratie van vergunninghouders inzake arbeidsbe–
middeling of het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. De praktijk
wijst uit dat een substantieel deel van de vergunninghouders praktijk aan
huis heeft. Dit impliceert, dat zonder toestemming van de bewoner dan
wel vergunninghouder in een zich voordoend geval toegang tot de
woning tot de mogelijkheden moet behoren wil een effektieve controle
op de naleving van de wet niet illusoir zijn. Het voorstaande geldt
onverkort voor de Dienst inspectie arbeidsverhoudingen.

ARTIKEL 14

Deze aanpassing beoogt, omdat het hier een toezichtshoudende taak
betreft, de binnentredingsbevoegdheid te beperken tot elke plaats met
uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. In de
praktijk is geen behoefte meer gebleken aan een binnentredingsbe–
voegdheid in woningen. Omdat in artikel 7, eerste lid, de personen
worden genoemd ten aanzien waarvan de plicht tot het verschaffen van
inlichtingen en, volgens het tweede lid, tot het verschaffen van inzage in
boeken en bescheiden, bestaat, wordt in artikel 21 verwezen naar artikel
7, eerste lid, in plaats van artikel 7, tweede lid.
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Hoofdstuk X. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur

Artikel 7 van de Wet op de sera en vaccins (Stb. 1927, 91) bevat
eveneens een binnentredingsbevoegdheid. Deze bepaling is in het onder–
havige wetsvoorstel niet gewijzigd aangezien het in het voornemen ligt
bij een wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening de Wet
op de sera en de vaccins in te trekken (Kamerstukken II, 1989-1990,
21 691, nrs. 1-2).

De Electriciteitswet (Stb. 1938, 523) bevat binnentredingsbevoegd–
heden in artikel 15, derde lid, en artikel 16 ten behoeve van het uitoe–
fenen van toezicht. Van deze bevoegdheden wordt geen gebruik meer
gemaakt. Het desbetreffende toezicht wordt namelijk uitgeoefend uit
hoofde van de Warenwet. Wijziging van de binnentredingsbepalingen is
thans niet opportuun aangezien deze op termijn te zamen met andere
bepalingen uit de Electriciteitswet zullen worden ingetrokken.

ARTIKEL 1

Dit artikel is aangepast aan de algemene formulering van de binnentre
dingsbevoegdheid in het kader van de opsporing. De aanpassing brengt
geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de
aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen.

ARTIKEL 2

De aanpassing brengt geen wijziging in de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en in de aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde
personen.

ARTIKEL3

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk. Voor alle duide–
lijkheid is expliciet vermeld dat de binnentredingsbevoegdheid zich ook
kan uitstrekken tot woongedeelten van voer– en vaartuigen.

ARTIKEL4

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL5

Aen B

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk. Toevoeging van
het voorgestelde tweede lid voorziet in een uitdrukkelijke binnentredings–
bevoegdheid bij de opsporing van strafbare feiten.

ARTIKEL6

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk. Aangezien de
binnentredingsbevoegdheid zich ook dient uit te strekken tot de woonge–
deelten van voer– en vaartuigen, is dit expliciet vermeld.
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ARTIKEL 7

A tot en met C

Artikel 23 verschaft de aldaar genoemde ambtenaren een geclausu–
leerde binnentredingsbevoegdheid in een groot aantal plaatsen. Voorge–
steld wordt deze bevoegdheid kortheidshalve toe te kennen voor het
betreden van «elke plaats».

Voorgesteld wordt voorts om uitdrukkelijk te bepalen dat de sterke arm
ook ingeschakeld kan worden bij het betreden van plaatsen, die geen
woningen zijn.

De burgemeester is thans op grond van artikel 24 bevoegd een woning
tegen de wil van de bewoner te betreden. De bepaling kan komen te
vervallen omdat de burgemeester de in artikel 23 bedoelde personen zo
nodig kan vergezellen op de voet van artikel 8 van de Algemene wet op
het binnentreden. Aan een zelfstandige binnentredingsbevoegdheid van
de burgemeester bestaat geen behoefte meer.

Artikel 34 betreft de opsporing. De aanpassing van dit artikel brengt
geen wijziging in de omvang van de binnentredingsbevoegdheid en in de
aanwijzing van de tot binnentreden bevoegde personen. Wel is voor alle
duidelijkheid toegevoegd dat het hier ook woningen of woongedeelten
kan betreffen.

ARTIKEL8

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk. Ook in het kader
van de toezicht op de distributie van alcoholhoudende drank is het
noodzakelijk de mogelijkheid te hebben woningen binnen te treden. De
verstrekking van alcoholhoudende drank geschiedt vaak vanuit bedrijfs–
ruimten waaraan woningen zijn verbonden. De verstrekking van met
name illegale aard pleegt nog al eens te geschieden vanuit panden die
alleen als woonhuis te boek staan en ook vaak gedeeltelijk die funktie
hebben. Hierbi] valt te denken aan de zogenaamde besloten clubs in de
sfeer van prostitutie en gokken. Ook het (illegaal) slijten vanuit
woonhuizen komt voor en soms bevinden zich in woonhuizen c.q. privé–
vertrekken wel voorraden die betrekking hebben op het (illegale) horeca–
bedrijf. Bedrijfsadministraties en overige bescheiden als genoemd in
artikel 62 van de wet bevinden zich zelfs als regel in woonhuizen. Bij de
in artikel 63 vermelde lokaliteiten is expliciet vermeld dat hier ook
woningen onder vallen.

ARTIKEL9

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk. Artikel 20 van de
toepasselijke Wet op de economische delicten voorziet in de
bevoegdheid om ter opsporing woningen zonder toestemming van de
bewoner te betreden.

ARTIKEL 10

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk. Voor alle duide–
lijkheid is expliciet vermeld dat ook woningen onder de te betreden
plaatsen zijn begrepen.
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ARTIKEL11

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk. De binnentre–
dingsbevoegdheid strekt zich ook uit tot woningen aangezien onder het
begrip «momumenten» tevens woningen vallen.

ARTIKEL12

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk. De nieuwe derde
volzin van het eerste lid is ontleend aan het huidige tweede lid van artikel
15 en aangepast in verband met het bepaalde in artikel 10 van de
Algemene wet op het binnentreden.

ARTIKEL 13

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 14

De ambtenaren van het staatstoezicht op de volksgezondheid zijn als
opsporingsambtenaren reeds op grond van de ten deze toepasselijke
Wet op de economische delicten bevoegd ter opsporing een woning
zonder toestemming van de bewoner te betreden. Voorgesteld wordt dat
van deze bevoegdheid niet meer ter uitoefening van toezicht gebruik kan
worden gemaakt.

ARTIKEL 15

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk.

B

Uit deze aanpassing vloeit voort dat voor het binnentreden in
woningen zonder toestemming van de bewoner een machtiging overeen–
komstig artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden vereist is.

ARTIKEL 16

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk. Omdat gebouwen
mede woningen kunnen omvatten en het in het kader van toezichtsuit–
oefening niet noodzakelijk wordt geacht woningen zonder toestemming
van de bewoner te betreden, worden woningen in artikel 25 expliciet van
de binnentredingsbevoegdheid uitgezonderd.

ARTIKEL 17

De bevoegdheid tot binnentreden in het kader van toezicht is
ongewijzigd gebleven. Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wet op de
dierproeven kan een vergunning tot het verrichten van dierproeven
worden verleend aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Voor het
eerste geval kan de bevoegdheid om in een woning zonder toestemming
binnen te treden, niet worden gemist. Het toezicht ten aanzien van
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dierproeven die eventueel in woningen kunnen piaatsvinden, maakt dit
noodzakelijk. Thans ontbreekt een bepaling ten aanzien van een
ambtenaar die belast is met de opsporing van strafbare feiten. Mede om
daarin te voorzien is een voorstel tot wijziging van de Wet op de
dierproeven in voorbereiding.

ARTIKEL 18

Voorgesteld wordt om de bevoegdheid woningen zonder toestemming
van de bewoner te betreden te beperken tot opsporing, en ook dan
alleen voor zover vermoed wordt dat in die woning of op een plaats, die
alleen door die woning toegankelijk is, een openbare bioscoopvoor–
stelling plaatsvindt.

ARTIKEL 19

A en B

Om de verblijfplaats van beschermde voorwerpen te kunnen
vaststellen is het essentieel dat ook de bevoegdheid aanwezig is om
zonder toestemming van de bewoner een woning binnen te treden.
Beschermde voorwerpen zijn veelal eigendom van particulieren en
bevinden zich dus meestal in woningen.

Teneinde een omissie in de huidige wet op te lossen wordt zowel in
artikel 17 als in artikel 18 voor alle duidelijkheid bepaald dat ook de
inspecteur de betrokken bevoegdheden bezit. Tevens wordt voorgesteld
om ook de opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 16, de bevoegdheid
te geven zonder toestemming van de bewoner binnen te treden. Aanvan–
kelijk is ervoor gekozen alleen de toezichthoudende ambtenaren (artikel
15) de binnentredingsbevoegdheden, bedoeld in artikel 17, te geven.
Echter, juist wanneer het vermoeden is gerezen dat er in strijd met artikel
7, eerste lid, is gehandeld, is het nodig dat ook in het kader van de
opsporing woningen kunnen worden betreden. In dergelijke gevallen gaat
het niet meer om toezicht houden en zouden de betrokken opsporings–
mabtenaren hun taak bij de voordeur moeten staken, hetgeen zeer
ongewenst is.

ARTIKEL 20

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 21

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk.

ARTIKEL 22

Zie de toelichting onder Artikel 2 van dit Hoofdstuk. Aangezien de
voorzitter van het tuchtcollege de opdracht tot een vooronderzoek
verleent (artikel 81, eerste lid), is het wenselijk dat deze de bevoegdheid
krijgt tot het geven van een machtiging voor het binnentreden in
woningen. Dit onverminderd het bepaalde in artikel 3 van de Algemene
wet op het binnentreden.
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ARTIKEL 23

A en B

Zie de toelichting onder Artikel 1 van dit Hoofdstuk.

Hoofdstuk XI. Inwerkingtreding

ARTIKEL 1

Ten aanzien van de Wet van 21 juli 1890 (Stb. 127) tot verzekering
van de toepassing van bij de wet bevolen of toegelaten vrijheidsbe–
neming (Artikel 1 van Hoofdstuk XI) is rekening gehouden met de
mogelijkheid dat het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op een later tijdstip in
werking treedt dan het onderhavige wetsvoorstel.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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