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1. Algemeen

De fracties van CDA, PvdA, D66, Groen Links en GPV zijn ingegaan op
de voortgang van het onderhavige wetsvoorstel en het voorstel van wet
tot wijziging van binnentredingsbepalingen. Op de opmerkingen van deze
fracties zullen wij gezamenlijk ingaan. Wij erkennen dat de indiening van
het wetsvoorstel tot wijziging van de binnentredingsbepalingen
vertraging heeft opgelopen en op een later tijdstip heeft plaats gevonden
dan op grond van hetgeen daaromtrent in de memorie van antwoord
inzake het onderhavige wetsvoorstel naar voren is gebracht, kon worden
verwacht. Deze vertraging is veroorzaakt door het beslag dat andere
wetgevingsprojecten hebben gelegd op de met de voorbereiding van het
wetsvoorstel belaste stafafdelingen van de beide betrokken ministeries
en de geruime tijd die gemoeid is geweest met het voeren van arbeidsin–
tensief interdepartementaal overleg over de wijziging van de binnentre–
dingsbepalingen. Daar de Tweede Kamer eerst na indiening van het
tweede wetsvoorstel heeft kunnen reageren op de memorie van
antwoord inzake de Algemene wet heeft de behandeling daarvan verdere
vertraging opgelopen. Wij zeggen de vaste Commissies van Binnen–
landse Zaken en voor Justitie dank dat zij na de indiening van het wijzi–
gingsvoorstel vlot een nader voorlopig verslag onderscheidenlijk
voorlopig verslag hebben uitgebracht. Wij zijn verheugd dat nu vaart kan
worden gemaakt met de verdere afhandeling van e beide wetsvoor–
stellen. Zulks is mogelijk door de toekenning van prioritaire aandacht van
de wetsontwerpen. Wij hopen daarmee van onze kant te bewerkstelligen
dat de noodzakelijke uitvoering van de Grondwet en de systematisering,
vereenvoudiging en uniformering van de binnentredingsbepalingen in de
Algemene wet en in de bijzondere wetgeving binnen afzienbare tijd hun
beslag krijgen.

De leden van de CDA-fractie vroegen of het wetsvoorstel en de in de
door de regering uitgebrachte memories naar voren gebrachte stelling–
names naar aanleiding van actuele ontwikkelingen - zij verwezen daarbij
naar Schengen, de bestrijding van internationale criminaliteit, de politie–
reorganisatie en het wetsvoorstel computercriminaliteit - nog wijziging
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behoeven. Naar ons oordeel is het wetsvoorstel de uitkomst van een ook
nu nog evenwichtige afweging tussen de belangen ter bescherming
waarvan procedurele waarborgen voor een zorgvuldig binnentreden in
een woning in de wet worden neergelegd, de belangen ter bescherming
waarvan onder omstandigheden ook zonder toestemming van de
bewoner in diens woning moet kunnen worden binnengetreden en de
eisen van de praktijk. De aan die belangenafwegmg ten grondslag
liggende stellingen gelden nog steeds. Dat neemt niet weg dat ten
behoeve van een effectieve uitvoeringspraktijk de Algemene wet op een
aantal specifieke punten aanpassing behoeft - wij verwijzen hiervoor
naar de bij deze memorie gevoegde derde nota van wijziging - en dat
onder bijzondere omstandigheden soms in bijzondere wetgeving van de
Algemene wet zal moetenn worden afgeweken.

De leden van de VVD-fractie vroegen om een uiteenzetting over de
praktische gang van zaken bij de ontruiming met de sterke arm van een
krakerspand. Ontruiming van een krakerspand vindt plaats op grond van
Boek II, Titel 4, zesde afdeling. Van gedwongen ontruiming, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikelen 555 e.v. Rv.).
Ingevolge artikel 557 juncto artikel 444 Rv. dient de deurwaarder die
belast is met een gedwongen ontruiming, bij gesloten deuren van het
pand of bij weigering van de bewonder de deuren te openen, bij het
binnentreden vergezeld te zijn van (de burgemeester of) een politiefunc–
tionaris. Voor het binnentreden ter ontruiming is nu geen machtiging
vereist. Ontruiming met behulp van de sterke arm vindt plaats op grond
van artikel 28 van de Politiewet. Ingevolge artikel 2 van de Algemene wet
zal de binnentredende ambtenaar in geval van binnentreden zonder
toestemming van een bewoner voorzien dienen te zijn van een schrifte–
lijke machtiging. Zoals hierna nog nader zal worden uiteengezet zijn wij
van oordeel dat de Algemene wet ook van toepassing is op het binnen–
treden ter gedwongen ontruiming van een krakerspand. Dat betekent dat
de executerende deurwaarder die zonder toestemming van de krakers in
het pand binnentreedt, in het bezit dient te zijn van een schriftelijke
machtiging. Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Algemene wet kan met
één machtiging ten hoogste in vier afzonderlijke woningen worden
binnengetreden. Wij achten het praktisch dat bij een gedwongen
ontruiming van een pand kan worden binnengetreden met één
machtiging, ongeacht het aantal daarin aanwezige woningen. Daartoe zal
een voorziening worden getroffen in het Wetboek vann Burgerlijke
Rechtsvordering. Wij verwijzen naar de nota van wijziging van
wetsvoorstel 22 539.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen zich af of de in - bij
eerste nota van wijziging gewijzigde - artikel 1, tweede lid, en in - bij
tweede nota van wijziging gewijzigde - artikel 2, eerste lid, neergelegde
uitzonderingsgronden niet zodanig zijn verruimd dat legitimatie en doel
van het binnentreden in het opsporingsonderzoek eerder uitzondering
dan regel zou zijn.

Op de wijziging van artikel 2, eerste lid, komen wij hierna nog nader
terug. Ingevolge deze bepaling is voor het binnentreden zonder
toestemming van de bewoner in de regel een schriftelijke machtiging
vereist. Deze bepaling ziet niet op de legitimatie– en mededelingsplicht.
Artikel 12, tweede lid, van de Grondwet en artikel 1, eerste lid, gaan uit
van de regel dat voorafgaand aan het binnentreden (tegen de wil van de
bewoner) voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het
binnentreden plaatsvinden. Die regel geldt evenzeer bij binnentreden ter
opsporing. Artikel 1, tweede lid, bepaalt, voor zover ten deze van belang,
dat indien de naleving van de grondwettelijke plichten naar redelijke
verwachting de opsporing schaadt van misdrijven waarvoor voorlopige
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hechtenis is toegelaten, deze plichten slechts gelden voor zover de
naleving daarvan in die omstandigheden kan worden gevergd. Uit de
strekking en de redactie van deze uitzonderingsbepaling blijkt dat ook bij
de opsporing van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toege–
laten, naleving van bedoelde plichten regel is. Onverkorte naleving kan
achterwege blijven, indien zulks de verwezenlijking van het concrete
opsporingsdoel zou frustreren. Naar ons oordeel is er geen grond voor
de verwachting dat de opsporingspraktijk deze uitzondering tot regel zou
gaan verheffen.

De leden van Groen Links achten het wenselijk dat in de wet de
bepaling wordt opgenomen dat de ambtenaar die wenst binnen te
treden, degene die hem aan de deur te woord staat, uitdrukkelijk vraagt
naar zijn bevoegdheid om toestemming tot binnentreden te geven. Naar
ons oordeel bestaat aan een dergelijke bepaling geen beoefte. Wanneer
de ambtenaar twijfelt of de persoon die hem opendoet, bewoner is, zal
hij deze vragen naar zijn status. Wanneer deze persoon geen bewoner is
of niet bevoegd blijkt te zijn om de ambtenaar namens deze toe te laten,
dan wel wanneer onduidelijkheid omtrent diens status bestaat, zal de
ambtenaar hetzij weggaan hetzij met gebruikmaking van een machtiging
de woning betreden.

De leden van de GPV-fractie wensten een nadere uiteenzetting over de
reikwijdte van het wetsvoorstel. Naar aanleiding daarvan brengen wij het
volgende naar voren. Blijkens artikel 1, eerste lid, is de algemene wet ook
van toepassing op het binnentreden door een deurwaarder. Een
deurwaarder die in de uitoefening van zijn ambt een woning dient te
betreden, doet dit immers ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
Ingevolge artikel 434 Rv. is de deurwaarder belast met de civielrechte–
lijke executie. Ter uitvoering daarvan is hij ingevolge arikel 444 Rv.
bevoegd een woning binnen te treden.

2. Binnentreden met en zonder toestemming

De leden van de fractie van de PvdA zijn nader ingegaan op de voor–
en nadelen die zijn verbonden aan het wettelijk vastleggen van de
verplichting om de bewoner om diens toestemming voor het binnen–
treden te vragen. In de memorie van toelichting (p. 9 en 10) is uiteen–
gezet dat vanwege de rechtsbescherming en de rechtszekerheid het
criterium «zonder toestemming van de bewoner» en niet het in de
Grondwet neergelegde criterium «tegen de wil van de bewoner» in de
Algemene wet is opgenomen. Naar voren is gebracht dat de ambtenaar
die wenst binnen te treden, in de regel aan de bewoner om diens
toestemming zal vragen. Hij is op die toestemming aangewezen,
wanneer hij niet beschikt over de bevoegdheid om zonder toestemming
van de bewoner binnen te treden dan wel wanneer hij van die
bevoegdheid geen gebruik kan of wil maken. De toestemming zal
uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend worden verleend.

De vraag rijst of conseqentie van de keuze voor het criterium «zonder
toestemming» moet zijn dat naast opneming van de aan het binnen–
treden (met en zonder toestemming) voorafgaande plicht tot legitimatie
en tot mededeling van het doel van het binnentreden eveneens in
paragraaf 1 van de Algemene wet de verplichting moet worden
opgenomen dat de desbetreffende amtbtenaar voorafgaand aan het
binnentreden uitdrukkelijk verzoekt om de toestemming van de bewoner.
Op zich is een dergelijk voorschrift sympathiek. Het markeert het recht
van de bewoner om toestemming tot binnentreden te geven of deze te
weigeren. Het legt een praktijk vast waarbij de ambtenaar die niet
beschikt over de bevoegdheid om zonder toestemming van de bewoner
binnen te treden dan wel er de voorkeur aan geeft van een dergelijke
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bevoegdheid geen gebruikt te maken, veelal aan degene die de deur
opendoet, zal vragen of hij mag binnenkomen. Voordeel daarvan is dat
zich achteraf minder situaties zullen kunnen voordoen waarin de bewoner
ontkent zijn toestemming te hebben verleend. Maar wij zien ook een
aantal nadelen aan het opnemen van een dergelijke verplichting. Het is
uit een oogpunt van deregulering niet wenselijk het binnentreden zonder
noodzaak aan een extra formaliteit te binden. Naar ons oordeel heeft een
dergelijke bepaling weinig toegevoegde waarde. Ook zonder een
dergelijk voorschrift zal de ambtenaar voorafgaand aan het binnentreden
in de daarvoor in aanmerking komende gevallen reeds vragen of hij mag
binnenkomen. Gewichtiger nadeel lijkt ons te zijn dat het vragen van
voorafgaande toestemming in de praktijk niet altijd mogelijk of wenselijk
is. Niet mogelijk, wanneer de bewoner niet thuis is of niet in staat of
bereid is om de persoon die wenst binnen te treden, te woord te staan.
Niet wenselijk, wanneer onmiddellijk binnentreden geboden is. Anders
dan de grondwettelijke plichten veronderstelt de plicht om voorafgaand
aan het binnentreden toestemming te vragen dat de bewoner in de
gelegenheid wordt gesteld om antwoord te geven op deze vraag. In het
algemeen zal met het stellen van de vraag en de beantwoording daarvan
niet veel tijd gemoeid zijn. Niettemin is zeer wel denkbaar dat de
bewoner van de ambtenaar meer informatie wenst voordat hij al dan niet
zijn toestemming geeft. In de gevallen waarin naar verwachting zonder
toestemming van de bewoner zal moeten worden binnengetreden en
zulks bovendien snel moet gebeuren, dient de binnentredende ambtenaar
bevoegd te zijn om binnen te treden zonder te behoeven wachten op een
reactie van de degene die de deur opent, op zijn vraag of hij mag binnen–
treden.

Het opnemen van een desbetreffende wettelijke verplichting zal het
derhalve niet kunnen stellen zonder wettelijke uitzonderingen die erin
voorzien dat niet of pas in de woning om toestemming wordt gevraagd.
Alles afwegende komen wij tot de conclusie dat het opnemen van deze
plicht niet nodig is en de (toepassing van de) regeling compliceert.

De leden van de fracties van PvdA, CDA en D66 vroegen zich af of het
niet wenselijk is om de laatste volzin van artikel 1, eerste lid, te
schrappen.

Artikel 1 verplicht de binnentredende ambtenaar tot legimitatie en
mededeling van het doel van het binnentreden ook bij binnentreden met
toestemming van de bewoner. Daarop maakt de laatste volzin van dit
artikellid in zoverre een uitzondering dat de verplichting tot legitimatie
niet bestaat, indien de bewoner degene die wenst binnen te treden kent
in de hoedanigheid waarin deze wil binnentreden en hij daarvoor zijn
toestemming geeft. De aan deze bepaling ten grondslag liggende
gedachte is om een ambtenaar niet onnodig te belasten. Wij verwachten
niet dat in de praktijk moeilijkheden zullen rijzen bij de toepassing van
deze specifieke bepaling, al zijn misverstanden natuurlijk niet uit te
sluiten. Schrapping van de bepaling zal tot gevolg hebben dat een
ambtenaar zich ook in deze gevallen door middel van een legitimatie–
bewijs zal moeten legitimeren. Er bestaan tegen het vervallen van deze
bepaling geen overwegende bezwaren. Wij stellen daarom, mede uit een
oogpunt van deregulering, voor om deze te schrappen.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen ten slotte hoe het al dan
niet bestaan van toestemming kan worden vastgesteld indien de
bewoner de Nederlandse taal niet machtig is.

Indien degene die wenst binnen te treden, van te voren weet of er
ernstig rekening mee moet houden dat de bewoner van het pand slechts
een vreemde taal kent en de Nederlandse taal niet beheerst, zal hij aan
de hand van een folder of een ander schriftelijk stuk duidelijk maken in

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 19 073, nr. 9



welke hoedanigheid en voor welk doel hij wenst binnen te treden en hem
vragen of hij mag binnenkomen. Indien degene die wenst binnen te
treden, constateert dat de bewoner wegens taalproblemen niet begrijpt
wat er aan de hand is dan wel indien hij twijfelt of deze het begrijpt,
moet hij ervan uitgaan dat er geen toestemming tot binnentreden is
gegeven. Indien hij niettemin wenst binnen te treden, verdient het aanbe–
veling dat hij op een of andere wijze duidelijk maakt dat hij over de
bevoegdheid beschikt om ook zonder toestemming van de bewoner de
woning te betreden.

De leden van de freactie van het GPV vroegen - kort samengevat - of
de wet niet een basis moet bieden voor het recht op binnentreden door
ambtenaren van nutsbedrijven en aan de verplichtingen die daaraan zijn
verbonden.

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen op dit punt brengen wij
het volgende naar voren.

Artikel 1, eerste lid, geeft een regeling voor het binnentreden in
woningen in het algemeen, dus voor binnentreden met en zonder
toestemming. In gevolge deze bepaling dient degene die bij de vervulling
van een daarin genoemde taak in een woning dient binnen te treden, zich
voorafgaand aan het binnentreden te legitimeren en het doel van zijn
binnentreden mee te delen. In de memorie van toelichting (p. 26) is naar
voren gebracht dat het wenselijk is gebleken de taken bij de vervulling
waarvan de genoemde verplichtingen bestaan, uitdrukkelijk te noemen,
omdat anders deze verplichtingen ook zouden gelden in gevallen waarin
daaraan geen behoefte bestaat, zoals bij het binnentreden door een
ambtenaar van een openbaar nutsbedrijf voor het opnemen van de stand
van de gasmeter. Dat betekent dat artike! 1 niet van toepassing is op
ander binnentreden dan het binnetreden ter uitoefening van een van de
daarin genoemde taken. Deze consequentie staat - anders dan de leden
van deze fractie menen - niet op gespannen voet met artikel 12 van de
Grondwet. Deze bepaling beschermt het huisrecht aldus dat binnen–
treden tegen de wil van de bewoner slechts mogelijk is bij of krachtens
de wet bepaalde gevallen door bij of krachtens de wet aangewezen
personen en dat voorafgaand aan dit alsdan geoorloofde binnentreden -
behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen - voorafgaande legitimi–
tatie en mededeling van het doel van het binnentreden plaatsvinden.
Artikel 12 ziet op binnentreden in hoedanigheid tegen de wil van de
bewoner. Het ziet niet op binnentreden door ambtenaren van nutsbe–
drijven, omdat dezen niet beschikken over een aan een wettelijk
voorschrift ontleende bevoegdheid om tegen de wil van de bewoner
diens woning binnen te treden. Weliswaar is de aanvrager van een
aansluiting of de verbruiker krachtens de leveringsvoorwaarden verplicht
aan personen, werkzaam bij het energiebedrijf, toegang tot het perceel
te verschaffen, zulks schept nog niet een op een publiekrechtelijk
voorschrift gebaseerde bevoegdheid om ook tegen de wil van de
bewoner (aanvrager of de verbruiker) het perceel binnen te treden. Op
kosten van de weigerachtige aanvrager of verbruiker kan zo nodig ook
buiten het perceel een voorziening worden getroffen tot afsluiting van de
levering van energie.

De wetgever is vrij om de in artikel 12, tweede lid , van de Grondwet
genoemde verplichtingen ook van toepassing te doen zijn op binnen–
treden met toestemming van de bewoner en daarbij de omvang van deze
uitbreiding te koppelen aan binnentreden ter vervulling van bepaalde
taken. Wij delen overigens de mening van de aan het woord zijnde leden
dat een eventueel te creëren bevoegdheid voor het binnentreden door
ambtenaren van nutsbedrijven zonder toestemming van de bewoner haar
grondslag dient te vinden in de wet of een algemene maatregel van
bestuur. In dat geval is de Algemene wet van toepassing.
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3. Legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden

De leden van de CDA-fractie aarzelden om de regering te volgen in het
voorstel om in artikel 1, tweede lid, de uitzonderingsgrond op te nemen
dat indien de naleving van de grondwettelijke plichten naar redelijke
verwachting de opsporing schaadt van misdrijven waarvoor voorlopige
hechtenis is toegelaten, deze verplichtingen slechts gelden voor zover de
naleving daarvan in die omstandigheden kan worden gevergd. Zij
vroegen zich af of deze uitzondering niet ook kan worden opgenomen in
het Wetboek van Strafvordering en/of in specifieke wetten.

In de memorie van antwoord hebben wij de overwegingen uiteengezet
die er naar ons oordeel voor pleiten deze uitzonderingsgrond neer te
leggen in de Algemene wet. Wij achten het ook uit een oogpunt van
rechtszekerheid een groot voordeel dat alle uitzonderingsgronden op één
plaats in de wet worden neergelegd, en wel in artikel 1 van de Algemene
wet. Het is niet gebruikelijk dat bepalingen in een algemene wet, zoals de
Algemene wet op het binnentreden, ook in bijzondere wetgeving worden
opgenomen. Bovendien achten wij het voor de duidelijkheid en de
rechtszekerheid niet nodig om deze uitzondergsgrond nog eens opnieuw
uit te schrijven in andere wetgeving. Wij vinden de voorgestelde optie
dan ook niet aantrekkelijk.

De leden van de CDA-fractie konden een opmerking van de regering in
de memorie van antwoord (p. 8, bovenaan) niet geheel plaatsen. Daar is
naar voren gebracht dat niet-opneming van deze uitzonderingsgrond in
de algemene wet met zich mee zou brengen dat artikel 1 pas in werking
zou kunnen treden op het tijdstip van inwerkingtreding van desbetref–
fende wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de andere wetten
(zoals de opiumwet en de Wet wapens en munitie). Deze passage moet
gelezen tegen de achtergrond van de aanvankelijke gedachte dat artikel
1 eerder in werking dient te treden dan de overige bepalingen van de
Algemene wet. Op dit punt komen wij hierna nog afzonderlijk terug.
Consequentie van niet-opneming zou zijn dat alsdan de in artikel 1
opgenomen uitzonderingsgronden eerder inwerking zouden treden dan
de derde algemene uitzonderingsgrond. Die consequentie achten wij niet
wenselijk. Naar ons oordeel dient de grondslag voor deze algemene
uitzonderingen tegelijkertijd zijn beslag te krijgen. Bedoelde passage
beoogde zulks tot uitdrukking te brengen.

De leden van de PvdA-fractie zijn nader ingegaan op de drie in artikel
1, tweede lid, genoemde uitzonderingsgevallen. Zij vroegen om verduide–
lijking van de eerste uitzonderingsgrond. Voorts zijn deze leden ingegaan
op de hiervoor al ter sprake gekomen derde uitzonderingsgrond. Aller–
eerst vroegen zij waarom hun suggestie niet is opgevolgd om daarin
tevens een verwijzing op te nemen naar de desbetreffende artikelen in
het Wetboek van Strafvordering/Strafrecht onderscheidenlijk in de
delictsomschrijving in bijzondere wetten. Zij vermoedden dat door het
achterwege laten van deze verwijzingen een ruimer geformuleerde
uitzonderingsgrond ontstaat dan aanvankelijk de bedoeling was. Voorts
vroegen zij waarom het criterium «misdrijven die de rechtsorde ernstig
schokken» is vertaald in het criterum «misdrijven waarvoor voorlopige
hechtenis is toegstaan». Deze laatse formulering zou wel een te beperkt
kunnen zijn, nu er misdrijven zijn, zoals omvangrijke fraudes, die niet
onder het tweede maar wél onder het eerste criterium vallen. In de derde
plaats vroegen deze leden naar het onderscheid tussen de eerste en
derde uitzonderingsgrond. In de vierde plaats neigden deze leden naar
het standpunt dat de gehele Algemene wet op het binnentreden en de
wet tot wijziging van de binnentredingsbepalingen tegelijkertijd in
werking zouden moeten treden. Ook de leden van de CDA-fractie - in
hun commentaar op artikel 14 - neigden tot die conclusie.
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Naar aanleiding van deze opmerkingen merken wij het volgende op. De
omstandigheid «ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van
persoon» duidt op een noodtoestand die de niet-naleving van de grond–
wettelijke plichten kan rechtvaardigen. In de memorie van toelichting is
als voorbeeld genoemd de aanhouding van een persoon van wie moet
worden aangenomen dat hij gewapend is en ook daadwerkelijk van zijn
wapen gebruik zal maken. Dan kan onverkorte naleving van bedoele
plichten bij het binnentreden ernstig en onmidellijk gevaar opleveren
voor de binnentredende politieambtenaar die deze persoon wenst aan te
houden. Men kan ook denken aan de situatie dat terstond in de woning
moet worden binnengetreden om de veiligheid te verzekeren van een
persoon die zich in de woning bevindt.

Het criterium «misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten»
is naar ons oordeel eenvoudig en helder. Het is enerzijds globaal gefor–
muleerd en geeft daardoor de opsporingspraktijk voldoende armslag om
de opsporingstaken naar behoren te vervullen. Het geeft anderzijds door
de koppeling aan de voorlopige hechtenis een duidelijke afbakening. Wij
geven de voorkeur aan éèn criterium boven een criterium waarbij wordt
verwezen naar specifieke wettelijke bepalingen. Bezwaar daarvan is
onder meer dat steeds wetswijziging nodig is, indien in de praktijk zou
blijken dat voor een goede rechtshandhaving uitbreiding gewenst is. Uit
een oogpunt van systematiek bestaat er overigens geen bezwaar tegen
deze suggestie. De begrippen «misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis
is toegestaan» en «misdrijven die de rechtsorde ernstig schokken»
dekken elkaar vrijwel geheel. Het laatste criterium zou in de praktijk
wellicht wat strikter geïnterpreterd kunnen worden. Het is vager dan
eerstgenoemd criterium wegens het ontbreken van een formele
afbakening en geeft daarom meer interpretatieproblemen. Wij wijzen
erop dat (omvangrijke) fraudes doorgaans onder meer zullen worden
vervolgd op basis van valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr.). Dit is een
misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Wij achten de kans
gering dat de in artikel 1, tweede lid, omschreven derde categorie uitzon–
deringsgevallen te beperkt zal zijn.

De eerste en derde categorie kunnen elkaar overlappen, maar zijn naar
tekst en strekking verschillend. Zo valt de aanhouding van een gewapend
persoon, verdacht van een geweldsdelict, onder beide gronden, maar om
verschillende redenen. De eerste grond ziet op een acute gevaarsituatie,
ongeacht bij welke taakvervulling deze situatie zich voordoet. De derde
grond heeft betrekking op de opsporing. Bij de opsporing van een
misdrijf dat een ernstig gevaar oplevert voor het leven of de gezondheid
van personen, kan, maar behoeft geenszins een acute gevaarssituatie op
te treden. Beide uitzonderingen hebben derhalve een zelfstandige
bestaansgrond.

Wij gaven er aanvankelijk de voorkeur aan dat artikel 1 eerder in
werking zou treden dan de overige artikelen in de Algemene wet, welke
betrekking hebben op het binnentreden in een woning zonder
toestemming van de bewoner, en de daarmee samenhangende wijzi–
gingswetgeving. Nu de behandeling van de beide wetsvoorstellen naar
verwachting verder gelijk op zal lopen, is er geen aanleiding meer voor
afzonderlijke inwerkingtreding van de onderscheiden onderdelen van de
Algemene wet. Wij stellen daarom voor in artikel 14 te bepalen dat de -
gehele - wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

De leden van de GPV-fractie bepleitten de wenselijkheid van de
mogelijkheid van anonimisering van de binnentredende ambtenaar. Zij
vonden de in de memorie van antwoord (p. 9) gegeven oplossing
gekunsteld om in die gevallen de machtiging af te geven aan een
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ambtenaar wiens anonimiteit niet behoeft te worden verzekerd. Zij
achten het beter dat de wet voorziet in de mogelijkheid dat in het legiti–
matiebewijs en in het verslag in plaats van een naam een legitimatie–
nummer wordt opgenomen.

Naar aanleiding van deze opmerking hebben wij de vraag onder ogen
gezien of de Algemene wet dient te voorzien in de mogelijkheid dat de
binnentredende ambtenaar die om redenen van veiligheid anoniem moet
blijven, zich legitimeert met een legitimatiebewijs met zijn foto en zijn
nummer, en tevens dat in het verslag in plaats van zijn naam zijn
nummer wordt vermeld. Bij nader inzien zijn wij tot de concluie gekomen
dat de wet niet aan een dergelijke wijze van anonimisering in de weg
moet staan voor de gevallen waarin het absoluut noodzakelijk is dat de
machtiging tot binnentreden wordt afgegeven aan een ambtenaar wiens
anonimiteit verzekerd moet zijn. Wij stellen voor om in artikel 1, derde
lid, en in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, daartoe een voorziening op
te nemen.

De leden van de GPV-fractie waren nog niet overtuigd van de juistheid
van de stelling dat het in de Grondwet neergelegde huissrecht geldt
ongeacht of men rechtens dan wel wederrechtelijk van een woning
gebruik maakt. Aan hetgeen wij hieromtrent in de memorie van antwoord
hebben opgemerkt (p. 12 en 13} voegen wij nog het volgende toe. Het
gaat om beantwoording van de vraag of artikel 12 van de Grondwet en
de Algemene wet van toepassing zijn op gevallen van illegale bewoning.
Het in de Grondwet gewaarborgde huisrecht en de mede ter uitwerking
daarvan in de Algemene wet neergelegde formaliteiten die bij het
binnentreden in acht genomen moeten worden, strekken tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bewoner in de
beslotenheid van de woning. Het gaat om feitelijke bewoning ongeacht
de vraag of de feitelijke bewoner tot de bewoning gerechtigd is. Zo zijn
een huurder die na het einde van de huur in de woning blijft wonen, en
de kraker die enige tijd ongemoeid is gelaten, bewoners die aanspraak
op bescherming van het huissrecht kunnen maken. Het huisrecht laat
zich niet in met de vraag of de bewoner tot bewoning gerechtigd is en op
welke titel hij het pand bewoont, en kan om die reden illegale bewoning
niet legitimeren. De Grondwet en de Algemene wet laten toe dat en
onder welke voorwaarden inbreuk op het huisrecht kan worden gemaakt.
De bevoegdheid om een woning, zo nodig ook zonder toestemming van
de bewoner, binnen te treden, ontleent de ambtenaar aan de wet (of een
amvb). Hij kan die bevoegdheid niet ontlenen aan de illegale status van
de bewoner. Bij het binnentreden heeft hij bepaalde vormvoorschriften in
acht te nemen, ook jegens degene die zijn huisvrede illegaal heeft
verworven.

4. Artikelen

Artikel 1, eerste lid

Op de vraag van de leden van de CDA-fractie en van de fractie van
D66 over de laatste volzin van dit artikellid zijn wij hiervoor al ingegaan.

De leden van de fractie van D66 vroegen of niet aan dit artikellid moet
worden toegevoegd de bepaling dat de bevoegdheid tot binnentreden bij
of krachtens de wet moet zijn gegeven. Zij verwezen daarbij ter verge–
lijking naar artikel 4.

De bevoegdheid tot binnentreden ontleent degene die binnentreedt,
aan een wettelijk voorschrift. In artikel 1, eerste lid, wordt geen
bevoegdheid gevestigd. Het artikellid verbindt aan het binnentreden ter
uitvoering van een van de daarin genoemde wettelijke taken de
verplichting om voorafgaand aan het binnentreden zich te legitimeren en
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het doel van het binnentreden mee te deien. In artikel 4 wordt duidelijk–
heidshalve een uitdrukkelijke koppeling gelegd tussen de vereiste
machtiging voor het binnentreden zonder toestemming en de persoon
die op grond van en wettelijke bepaling tot zulk binnentreden bevoegd is.

Artikel 1, tweede lid

De leden van de fractie van D66 konden instemmen met de bij eerste
nota van wijziging aangebrachte aanvulling op arikel 1, tweede lid,
waardoor ook de uitzondering in verband met het belang van de
opsporing van bepaaide misdrijven in de Algemene wet wordt
opgenomen. Zij vroegen of met de drie hier thans genoemde situaties in
alle noodzakelijk geachte uitzonderingen is voorzien. Zij vroegen met
betrekkmg tot de derde uitzondering om enige voorbeelden op het
terrein van de computercriminaliteit en vermogensdelicten. Voorts
vroegen zij om verduidelijking van het begrip opsporing en van de
tweede uitzonderingssituatie. Tenslotte vroegen zij zich af waarom onder
de eerste uitzonderingssituatie niet ook gevaar voor goederen is
gebracht.

Het is inderdaad de bedoeling dat de in dit artikellid neergelegde
uitzonderingen voorzien in alle noodzakelijk geachte uitzonderingen op
de grondwettelijke plichten. Wij sluiten evenwel niet uit dat voor zeer
specifieke gevallen in bijzondere wetgeving voorzien moet worden in een
daarop afgestemde uitzondering.

Onder omstandigheden kan het voor de effectieve opsporing van
criminaliteit waarbij computers een rol spelen (bij voorbeeld fraude), en
vermogensdelicten van groot belang zijn dat terstond in de woning kan
worden binnengetreden, opdat eventueel in de woning aanwezige
personen niet in de gelegenheid zijn om gegevens die via de computer of
een andere gegevensdrager beschikbaar komen, te vernietigen of
anderszins onklaar te maken.

Opsporing moet in ruime zin worden verstaan. Daaronder valt dus ook
de aanhouding van een verdachte. De tweede uitzondenngssituatie ziet
op de gevallen waarbij niemand in de woning aanwezig is om open te
doen dan wel de bewoner niet reageert op het aanbellen, kloppen of
roepen (uit onmacht, onwil of omdat hij het aanbellen, kloppen of roepen
niet heeft gehoord).

Wij hebben de eerste uitzonderingsgrond nog eens aan een herover–
weging onderworpen. Het - anders dan in artikel 2, derde lid - niet
opnemen van de gevallen waarbij er ernstig en onmiddellijk gevaar voor
de veiligheid van goederen dreigt, was ingegeven door de gedachte dat
de uitzonderingen op de grondwettelijke plichten tot het uiterste dienen
te worden beperkt. De noodzaak om bepaalde goederen zoals kostbare
zaken en dieren, veilig te stellen, kan evenwel de niet onverkorte-naleving
van deze plichten rechtvaardigen. Daarin zullen de voorgestelde uitzon–
deringen reeds grotendeels kunnen voorzien. Wij geven er bij nader
inzien de voorkeur aan om dit element afzonderlijk in de wet vast te
leggen. Wij stellen daarom voor om de eerste uizondering aan te vullen
met «goederen». Daarmee komt deze uitzondering overeen met de in
artikel 2, derde lid , neergelegde uitzondering.

Artikel 1, derde lid

Op een desbetreffende vraag van de leden van D66 delen wij mee dat
deze bepaling niet een uniform legitimatiebewijs veronderstelt. Van reeds
bestaande legitimatiebewijzen zal gebruik worden gemaakt. Vanzelf–
sprekend verdient het aanbeveling om de legitimatiebewijzen zo veel
mogelijk eenvormig in te richten. De Algemene wet geeft geen nadere
regeling voor de wijze waarop personen die niet in overheidsdienst zijn.
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zich legitimeren. Met behulp van een identiteitsbewijs, zoals paspoort of
rijbewijs, en een geschrift dat informatie bevat omtrent hun hoeda–
nigheid, kunnen zij zich legitimeren.

Anders dan deze leden menen, zijn wij van oordeel dat het derde lid
niet behoeft te verwijzen naar het tweede lid. Ook de persoon die op
grond van het tweede lid zich niet terstond legitimeert, leeft, zij het niet
onverkort, de in het eerste lid bedoelde verplichtingen na. Overigens is
denkbaar dat een overheidsambtenaar die vanwege een noodtoestand
terstond moet optreden en die zijn legitimatiebewijs niet bij zich heeft,
zich op een andere wijze legitimeert. Verwijzing naar het tweede lid is
derhalve nodig noch wenselijk.

Artikel 2

Op een vraag van de leden van de CDA-fractie antwoorden wij dat het
in het tweede lid van dit artikel bedoelde model van een schriftelijke
machtiging nog niet gereed is. De eerste ondergetekende verwacht dit
model in de loop van de eerste helft van 1993 te kunnen vaststellen. Wij
zullen dit model alsdan aan de Tweede kamer toezenden.

De leden van de PvdA-fractie wensten een nadere uitleg over de bij
tweede nota van wijziging voorgestelde wijziging van artikel 2, eerste lid.
In de aanvankelijke redactie van dit artikellid was de uitzondering op de
regel dat bij het binnentreden van een woning een schriftelijke
machtiging is vereist, gebaseerd op een bij wet aan rechters, rechterlijke
colleges, en leden van het openbaar ministerie toegekende bevoegdheid
een woning (zonder toestemming van de bewoner) zonder machtiging
binnen te treden. De strekking van deze bepaling is altijd geweest dat,
indien rechters en leden van het openbaar ministerie bevoegd zijn om
een woning zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, zij
daarvoor in de regel geen schriftelijke machtiging behoeven. Thans
bestaat die bevoegdheid in sommige gevallen zonder dat is bepaald dat
daarvoor een last of machtiging is vereist. Consequentie van de oude
redactie zou zijn geweest dat steeds in de bijzondere wet zou moeten
worden bepaald dat voor het binnentreden zonder toestemming door
leden van de zittende en staande magistratuur geen machtiging is
vereist. In de thans voorgestelde redactie is de uitzondering rechtstreeks
gekoppeld aan de bevoegdheid om zonder toestemming binnen te
treden. In deze formulering komt de strekking van de bepaling beter tot
uitdrukking. Zij leidt tevens tot een vereenvoudiging in de aanpassings–
wetgeving. De voorgestelde wijziging is derhalve van praktische aard.

De leden van de fractie van D66 vroegen om een nadere onder–
bouwing van het standpunt dat het niet zinvol is om het binnentreden
van een woning zonder toestemming van de bewoner door een officier
van justitie te binden aan een schriftelijke machtiging van een andere
functionaris. De vrijstelling van het machtigingsvereiste bestaat in de
gevallen waarin de wet aan de officier van justitie de bevoegdheid geeft
om een woning zonder toestemming van de bewoner binnen te treden.
Een officier van justitie draagt eindverantwoordelijkheid voor de
opsporing en vervolging in een bepaalde strafzaak en beschikt in het
kader daarvan over ingrijpende bevoegdheden. Wij zijn van oordeel dat
hij niet alleen in staat is, maar ook in de gelegenheid moet zijn om
zelfstandig te beslissen over het gebruik van de bevoegdheid tot binnen–
treden zonder toestemming, zonder dat daaraan een toetsing van een
rechter of een andere officier van justitie voorafgaat. Wij achten het in
overeenstemming met de aan de Algemene wet ten grondslag liggende
uitgangspunten dat de uitzonderingen op de de in artikel 2, eerste lid,
neergelegde hoofdregel beperkt blijven tot de aldaar genoemde functio–
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narissen. Daarom geldt het vrijstellingsvereiste niet voor andere opspo–
ringsambtenaren, waaronder de hulpofficier van justitie, al beschikt deze,
evenals de officier van justitie, over de bevoegdheid om een machtiging
tot binnentreden te geven.

De leden van de fractie van 066 vroegen ten aanzien van het derde lid
of naast de aldaar genoemde uitzonderingen op het machtigingsvereiste
niet ook behoefte bestaat aan een uitzondering in het kader van de straf–
vordering. Zij verwezen daarbij naar een arrest van de Hoge Raad (26
juni 1984, NJ 1985, 154), waarbij de Hoge Raad accepteerde dat een
hulpofficier van justitie een woning tegen de wil van de bewoner was
binnengetreden, voorzien van een door hem zelf afgegeven bijzondere
schriftelijke last.

Naar aanleidmg daarvan merken wij het volgende op. Wij achten het
niet nodig en ook niet wenselijk dat in arikel 2, derde lid, of elders in de
wet, in het algemeen zou worden voorzien in de mogelijkheid dat in het
kader van de strafvordering zo nodig ook zonder machtiging in een
woning zonder toestemming van de bewoner kan worden binnenge–
treden. Wanneer tot een spoedactie moet worden overgegaan waarbij
ook in een woning moet worden binnengegaan, zal de binnentredende
ambtenaar voorzien moeten zijn van een schriftelijke machtiging van een
(hulp)officier van justitie. Wij verwachten niet dat deze eis in de praktijk
tot moeilijkheden aanleiding zal geven.

Het wettelijk systeem zou worden uitgehold, indien gewoonte zou
worden dat hulpofficieren die zelf wensen binnen te treden, zichzelf van
een machtiging voorzien. Zulks staat immers op gespannen voet met de
strekking van artikel 2, eerste lid. Er zijn gevallen denkbaar, waarin
terstond moet worden opgetreden door een hulpofficier van justitie,
terwijl geen andere hulpofficier aanwezig is om een machtiging af te
geven. In zulke bijzondere gevallen achten wij een dergelijke handelwijze
toelaatbaar. Zulks behoeft naar onze mening geen wettelijke regeling.

Artikel 3, eerste en tweede lid

De leden van D66 vroegen zich af of de omstandigheid dat een burge–
meester soms hulpofficier van justitie is, niet moet leiden tot een andere
redactie van deze artikelleden.

Er bestaat een overlapping tussen deze bepalmgen, voor zover de
burgemeester hulpofficier van justitie is (thans in gemeenten waar geen
commissaris van gemeentepolitie is). Ingevolge het eerste lid is hij in de
hoedanigheid van hulpofficier van justitie bevoegd voor alle doeleinden
een machtiging tot binnentreden af te geven. Ingevolge het tweede lid is
de burgemeester in het algemeen bevoegd voor niet-strafvorderlijke
doeleinden en buiten gevallen van vrijheidsbeneming een machtiging af
te geven. Wij vinden het niet nodig, deze overlapping in dit artikel weg te
nemen, bij voorbeeld door in het tweede lid na «burgemeester» toe te
voegen: ook, dan wel de zinsnede: die geen hulpofficier van justitie is.
Daarbij komt dat in het kader van de reorganisatie van de politie het
voornemen bestaat om de mogelijkheid dat een burgemeester tevens
hulpofficier van justitie is, af te schaffen.

Op de problematiek van het zichzelf machtigen zijn wij hiervoor al
ingegaan.

Artikel 4

Wij zijn bij nader inzien met de leden van de fractie van D66 van
oordeel dat het uit een oogpunt van consistente terminologie beter is om
«hen» te vervangen door «degene».
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Artikel 5

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van D66
merken wij op dat de in het derde lid neergelegde woorden «woning
waarin bedoelde persoon ... verondersteld wordt zich te bevinden»
betekenen dat ten behoeve van de aanhouding, medebrenging of de
gevangenhouding van die persoon niet slechts iedere woning waar deze
zich bevindt, kan worden betreden, maar ook de woning waar deze zich
kan bevinden, maar waaromtrent geen zekerheid bestaat. Voor het
binnentreden in die woning moet er dus een redelijke kans aanwezig zijn
dat de desbetreffende persoon zich daarin bevindt. Naar ons oordeel is
het nodig noch wenselijk om in dit artikellid nog te bepalen dat de
machtiging tot uitoefening van deze - in vergelijking met het eerste lid
ruimere - bevoegdheid slechts aan bepaalde personen kan worden
gegeven. Het derde lid geeft voldoende waarborgen voor een zorgvuldige
toepassing. Het is bovendien niet praktisch ten aanzien van de kring van
personen die van een dergelijke machtiging in de praktijk gebruik moeten
maken, nadere beperkingen op te leggen.

De leden van de GPV-fractie vroegen naar de zin van een wettelijk
maximum van vier woningen per af te geven machtiging wanneer in
geval van bewoning van een perceel door meer dan vier kamerbewoners
meer machtigingen moeten worden afgegeven. In de memorie van
toelichting is uiteengezet dat het gelet op de uitgangspunten van het
wetsvoorstel gewenst is om het aantal woningen dat met één machtiging
kan worden binnengetreden, te beperken. Gekozen is voor een maximaal
aantal van vier woningen. Er zijn altijd situaties te bedenken waarin zo
een limitering wellicht minder praktisch kan uitpakken. Zo kan men
denken aan een pand dat is ingericht voor bewoning door een aantal
gezamenlijke bewoners, maar later bewoond wordt door een aantal
zelfstandige kamerbewoners, waarbij de door hen bewoonde kamer als
een woning kan worden aangemerkt. Er is naar ons oordeel onvoldoende
aanleiding om voor dergelijke situaties een van het eerste lid afwijkende
algemene voorziening te treffen. Dit laat onverlet dat soms specifieke
voorzieningen wenselijk zijn. Wij verwijzen naar ons voorstel dat voor de
ontruiming van een kraakpand met één machtiging kan worden volstaan.

Overigens behoeft dit artikel op enkele onderdelen nog een wijziging.
Wij verwijzen daarvoor naar de hierbij gevoegde derde nota van wijziging
met toelichting.

Artikel 8, eerste lid

Op een desbetreffende vraag van de leden van de fractie van D66
antwoorden wij dat in artikel 8 de hoofdregel is neergelegd dat degene
die bevoegd is om zonder toestemming zo nodig (met een machtiging)
binnen te treden en daarvan daadwerkelijk gebruik maakt, zich kan doen
vergezellen door anderen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
degenen die vergezellen. In het tweede lid wordt het vergezellen
gebonden aan de redelijkheidseis en, voor zover met een machtiging
wordt binnengetreden, aan een uitdrukkelijke bepaling daaromtrent. In
het eerste lid is bepaald dat degene die de machtiging heeft gegeven,
bevoegd is de machtiginghouder te vergezellen. Het is niet nodig dit
vergezellen te binden aan nadere eisen.

Artikel 9

De leden van de GPV-fractie stelden een aantal vragen die betrekking
hebben op de wettelijke regeling van de bevoegdheden die in de woning
zelf kunnen worden uitgeoefend.
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In artikel 9 is, anders dan in de aanvankelijke aan de Raad van State
voorgestelde versie, geen regeling gegeven voor bevoegdheden die de
ambtenaar die is binnengetreden, in de woning kan uitoefenen. In het
nader rapport (nr. 9) en in de memorie van antwoord hebben wij uiteen–
gezet dat het beter is deze bevoegdheden elders te regelen. Thans zijn
die bevoegdheden neergelegd in het Wetboek van Strafvordering en in
specifieke wetgeving die bevoegdheden toekent ter uitoefening van
toezicht en/of opsporing. Anders dan aanvankelijk de bedoeling was
bestaat thans niet meer het voornemen om te komen tot een afzonder–
lijke Wet toezicht en opsporing. In het voorontwerp Algemene wet
bestuursrecht, Derde tranche, is een hoofdstuk inzake handhaving
opgenomen. In de afdeling toezicht is een aantal algemene bepalingen
neergelegd omtrent bevoegdheden die in het kader van toezicht kunnen
worden uitgeoefend. Het voorontwerp is voor advies toegezonden aan
een groot aantal adviesinstanties. Daarna volgt er besluitvorming over de
verdere voortgang.

In het kader van de wijzigingswetgeving zijn geen bepalingen gewijzigd
omtrent de in de woning uit te oefenen bevoegdheden. Wanneer de
Algemene wet in werking is getreden, is de tot binnentreden bevoegde
ambtenaar op grond van artikel 9 bevoegd zich de toegang en de
doorgang tot de woning te verschaffen. Grondslag voor de in de woning
uit te oefenen bevoegdheden moet in andere wetgeving zijn gegeven.

Artikel 14

Op de vraag van de leden van de CDA-fractie zijn wij reeds ingegaan.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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