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22539 Wijziging van binnentredingsbepalingen

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING; ZOALS VOORGELEGD
AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN
GEWIJZIQD

I. VOORSTEL VAN WET

1. De derde overweging in de
considerans luidde aanvankelijk:

Alzo Wij in overweging genomen
hebben, dat in verband met de
inwerkingtreding van de Algemene
wet op het binnentreden wettelijke
bepalingen inzake het binnentreden
in woningen dienen te worden
gewijzigd;

2. In Artikel 7 van Hoofdstuk I is
na «aangewezen ambtenaren»
toegevoegd: en andere personen.

3. In Hoofdstuk II is een nieuw
Artikel 4 ingevoegd, luidende:

Artikel 4

Artikel L22 van de Algemene
burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986,
540) wordt als volgt gewijzigd:

a. In het derde lid vervalt «te allen
tijde».

b. In het derde lid wordt «de
plaatsen,» vervangen door: elke
plaats met uitzondering van een
woning zonder toestemming van de
bewoner, voor zover dat redelij–
kerwijs voor de vervulling van de
taak nodig is en

c. Aan het derde lid wordt een
volzin toegevoegd, luidende:

Zo nodig verschaffen zij zich de
toegang met behulp van de sterke
arm.

d. Het vierde tot en met zesde lid

vervallen.
4. In Hoofdstuk III is een nieuw

Artikel 3 ingevoegd, luidende:

Artikel 3

Artikel 8 van de Registratiewet
1970 (Stb. 610) wordt als volgt
gewijzigd:

a. Het vierde lid komt te luiden:
4. Wordt de toegang tot de plaats,

met inbegrip van een woning, waar
de akten en registers zich bevinden
of redelijkerwijs vermoed kunnen
worden zich te bevinden, geweigerd,
dan is de inspecteur of de in het
eerste lid bedoelde andere
ambtenaar bevoegd zich die toegang
met behulp van de sterke arm te
verschaffen.

b. Het vijfde lid vervalt.
5. In Hoofdstuk VIII is na Artikel 6

een nieuw Artikel 7 ingevoegd,
luidende:

Artikel 7

Artikel 28 van de Natuurbescher–
mingswet (Stb. 1967, 572) wordt als
volgt gewijzigd:

a. Het tweede lid komt te luiden:
2. Bij het opsporen van een bij

deze wet strafbaar gesteld feit
hebben de in het eerste lid bedoelde
personen toegang tot elke plaats,
voor zover dat redelijkerwijs voor de
vervulling van hun taak nodig is.

b. Het derde en vierde lid
vervallen.

6. Artikel 3 van Hoofdstuk IX
luidde aanvankelijk:

Artikel 3

Artikel 23 van de Stuwadoorswet
(Stb. 1914, 486) wordt als volgt
gewijzigd:

a. In het eerste lid, eerste volzin,
wordt na «dat aldaar zoodanige
arbeid verricht wordt» ingevoegd:
voor zover dat redelijkerwijs voor de
vervulling van hun taak nodig is

b. Aan het eerste lid wordt een
volzin toegevoegd, luidende:

Zo nodig verschaffen zij zich de
toegang met behulp van de sterke
arm.

c. Het tweede tot en met vierde
lid, alsmede het cijfer 1. voor het
eerste lid vervallen.

7. De wijziging, voorgesteld in
Artikel 7, onderdeel a, van Hoofdstuk
IX luidde aanvankelijk:

a. De aanhef van het eerste lid
komt te luiden:

De in artikel 56 bedoelde personen
hebben toegang tot elke plaats, voor
zover dat redelijkerwijs voor de
vervulling van hun taak nodig is.

8. Artikel 1 van Hoofdstuk XI
luidde aanvankelijk:
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Hoofdstuk XI. Inwerkingtreding

Artikel 1

Deze wet treedt in werking op een
bij koninklijke besluit te bepalen
tijdstip.

II. MEMORIE VAN TOELICHTING

A. Algemeen deel

1. In paragraaf 1 ontbraken de
achtste en negende alinea.

2. In paragraaf 2 is aan de
zevende alinea toegevoegd:

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 binnentre–
dende ambtenaar heeft te vervullen.
Daarbij geldt dat het een en ander
noodzakelijk moet zijn voor deze
taakvervulling.

3. De elfde alinea van paragraaf 2
luidde aanvankeiijk

Artikel 9 van de Algemene wet
bevat de verplichting bij het binnen–
treden zonder toestemming van de
bewoner zich de toegang tot de
woning te verschaffen voor zover dat
redelijkerwijs voor het binnentreden
noodzakelijk is. Zonodig kan daarbij
de hulp van de sterke arm worden
ingeroepen. De toetsing aan het
redelijkheidscriterium speelt hier een
rol in het kader van de daadwerke–
lijke machtsuitoefening teneinde zich
de toegang tot de woning te
verschaffen. Artikel 9 brengt met
zich dat de binnentredende
ambtenaar alvorens zich - al dan niet
met behulp van de politie - daadwer–
kelijk de toegang te verschaffen de
bewoner bij voorbeeld in de
gelegenheid stelt om, ter
voorkoming van daadwerkelijke
geweldsuitoefening, vrijwillig mee te
werken. De bewoner die deze
medewerking verleend ziet daarmee
af van verzet hoewel hij geen
toestemming heeft verleend voor het
binnentreden. Het redelijkheidscri–
terium, zoals hierboven voorgesteld
bij de diverse binnentredingsbe–
voegdheden, biedt een ruimere
toetsingsgrondslag dan artikel 9.

Eerstgenoemd redelijkheidscriterium
bestrijkt immers meerdere aspecten
van het binnentreden, namelijk of in
redelijkheid tot binnentreden zonder
toestemming van de bewoner kan
worden besloten en of de wijze van
uitoefening van de binnentredingsbe–
voegdheid voldoet aan de eis van de
proportionaliteit.

B. Artikelsgewijs
1. Na de toelichting bij Artikel 3

van Hoofdstuk II is ingevoegd:

Artikel 4

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

2. Na de toelichting bij Artikel 2
van Hoofdstuk III is ingevoegd:

Artikel 3

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

3. Na de toelichting bij Artikel 6
van Hoofdstuk VIII is ingevoegd:

Artikel 7

Dit artikel is aangepast aan de
algemene formulering van de
binnentredingsbevoegdheid in het
kader van de opsporing.

4. Na de toelichting bij Artikel 23
van Hoofdstuk X is ingevoegd:

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 vrijheidsbeneming
(Artikel 1 van Hoofdstuk XI) is
rekening gehouden met de
mogelijkheid dat het voorstel van
wet tot wijziging van de Wet
bijzondere opnemingen in psychi–
atrische ziekenhuizen op een later
tijdstip in werking treedt dan het
onderhavige wetsvoorstel.
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