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Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 17 november 1992

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk I wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 komt het cijfer «4.» voor «De dienaar der openbare macht»
te vervallen.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a. Onderdeel B komt te vervallen.
b. Onderdeel C komt te luiden:

Artikel 444 komt te luiden:

Artikel 444

1. De deurwaarder heeft ter inbeslagneming toegang tot elke plaats,
voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

2. Indien de deuren gesloten zijn, of de opening daarvan geweigerd
wordt, gelijk mede indien geweigerd wordt enige kamer of stuk huisraad
te openen, alsmede wanneer bij niet-tegenwoordigheid van de geëxecu–
teerde er niemand gevonden wordt om hem te vertegenwoordigen, zal
de deurwaarder zich vervoegen bij de burgemeester der gemeente in
wiens tegenwoordigheid de opening van de deuren en van het huisraad,
zal worden gedaan voor zover dat redelijkerwijs nodig is. De burge–
meester kan zich in gemeenten met gemeentepolitie doen vertegenwoor–
digen door een commissaris, een hoofdinspecteur, een inspecteur, een
adjudant of een brigadier van gemeentepolitie. In gemeenten met rijks–
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politie kan de burgemeester zich doen vertegenwoordigen door de
groepscommandant van het korps rijkspolitie of diens vervanger, door de
postcommandant van het korps rijkspolitie of door de opperwacht–
meester van dienst. Van de tegenwoordigheid van een der genoemde
ambtenaren en van hetgeen in zijn bijzijn, uit kracht van dit en de
volgende drie artikelen, is verricht, zal melding gemaakt worden in het
proces-verbaal van beslag.

3. Bij het binnentreden in een woning zonder toestemming van de
bewoner zijn de artikelen 10 en 11 van de Algemene wet op het binnen–
treden (Stb. ...) op het proces-verbaal van beslag van overeenkomstige
toepassing. Deze artikelen gelden eveneens in het geval dat na het
binnentreden geen beslag wordt gelegd.

c. Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel C' ingevoegd, luidende:

C'

Artikel 557 wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor het artikel wordt het cijfer «1.» geplaatst.

b. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Indien de te ontruimen onroerende zaak bestaat uit meerdere
woongedeelten, kan in afwijking van artikel 5, eerste lid, van de
Algemene wet op het binnentreden (Stb. ...) in de machtiging worden
bepaald dat zij geldt voor alle in de te ontruimen onroerende zaak
aanwezige woongedeelten.

d. De aanhef van onderdeel E komt te luiden:

Na nummering van de leden van artikel 602 wordt na het tweede lid
een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

C

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 3' ingevoegd, luidende:

ARTIKEL 3'

Artikel 9 van de Wet van 7 juni 1919 (Stb. 311), houdende nadere
voorzieningen ter bestrijding van heling komt te luiden:

Artikel 9

De ambtenaren, aangewezen bij artikel 8 van het Wetboek van Straf–
vordering, alsmede ambtenaren van het Korps Rijkspolitie, van de
gemeentepolitie of van de marechaussee hebben toegang tot elke plaats
waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden, dat zij door een goud– of
zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uitdrager of
opkoper wordt gebruikt, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling
van hun taak nodig is. Artikel 90 bis van het Wetboek van Strafrecht is
van toepassing.

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
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a. Onderdeel C komt te luiden:

C

Na nummering van de leden van artikel 112 vervalt het vierde lid onder
vernummering van het vijfde lid tot vierde lid.

b. De aanhef van onderdeel F komt te luiden:

Na nummering van de leden wordt artikel 192 als volgt gewijzigd:

c. De aanhef van onderdeel J komt te luiden:

Na nummering van de leden van artikel 551 komt het tweede lid te
luiden:

E

Na artikel 9 wordt ingevoegd een nieuw artikel 10 luidende:

ARTIKEL 10

Artikel 45 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) wordt als
volgt gewijzigd:

a. De eerste volzin van het derde lid komt te luiden:

De leden, plaatsvervangende leden en buitengewone leden van de
Kamer, de ambtenaren van het secretariaat en andere, door de Kamer
daartoe aangewezen personen, hebben toegang tot elke plaats waar zich
een persoonsregistratie of een deel daarvan bevindt of waar de
registratie toegankelijk is, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling
van hun taak nodig is.

b. Het vierde lid komt te luiden:

4. De ambtenaren van het secretariaat en de andere personen,
bedoeld in het derde lid, behoeven voor de uitoefening van de in dat lid
omschreven bevoegdheden de uitdrukkelijke en bijzondere volmacht van
de Kamer, onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene wet
op het binnentreden (Stb. ...).

II

De aanhef van artikel 9 van Hoofdstuk II komt te luiden:

De Gemeentewet (Stb. 1992, 96) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 van hoofdstuk V vervalt.

IV

Hoofdstuk VI wordt als volgt gewijzigd:
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A

De aanhef van artikel 1 komt te luiden:

Na vernummering van de leden van artikel 6 van de Wet van 28
februari 1891, Stb. 69, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's
Rijks waterstaatswerken wordt dit artikel als volgt gewijzigd:

B

De aanhef van artikel 23 komt te luiden:

Artikel 61, onderdeel a, van de Wet vervoer binnenvaart (Stb. 1991,
711) komt te luiden:

C

De aanhef van artikel 24 komt te luiden:

Artikel 46 van de Wet goederenvervoer over de weg (Stb. 1991, 145)
wordt als volgt gewijzigd:

D

De aanhef van artikel 25 komt te luiden:

De eerste volzin van artikel 48, derde lid, van de Wet Luchtverkeer
(Stb. 1992, 368) komt te luiden:

V

Hoofdstuk IX wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervalt «van het eerste lid».

b. Onderdeel b komt te luiden:

b. Het tweede en derde lid alsmede het cijfer «1» voor het eerste lid
vervallen.

c. Onderdeel c vervalt.

B

Na artikel 14 wordt ingevoegd een nieuw artikel 15 luidende:

ARTIKEL 15

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 maart 1991 ingediende
voorstel van Wet houdende regels betreffende een algemene nabestaan–
denverzekering (Algemene nabestaandenwet) (22 013) tot wet wordt
verheven en in werking treedt, komt artikel 65 van die wet te luiden:
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Artikel 65

Bij het opsporen van een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld
feit hebben de in artikel 64 bedoelde ambtenaren toegang tot elke
plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig
is.

VI

De aanhef van artikel 2 van Hoofdstuk X komt te luiden:

Artikel 4 van de Wet van 27 april 1884 (Stb. 96) tot regeling van het
Staatstoezicht op krankzinnigen wordt genummerd en als volgt
gewijzigd:

TOELICHTING

I

Onderdeel A

Artikel 2 is gewijzigd aangezien artikel 87 geen genummerde leden
kent.

Onderdeel B

Onderdelen a en b

De wijziging van artikel 440 is komen te vervallen. Er is voor gekozen
de bevoegdheid van de deurwaarder in het kader van de inbeslagneming
elke plaats te betreden, op te nemen in artikel 444 aangezien bij diverse
elders in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geregelde
bevoegdheden dit artikel van overeenkomstige toepassing wordt
verklaard en daarmee impliciet een binnentredingsbevoegdheid van de
deurwaarder aanwezig wordt geacht. Deze binnentredingsbevoegdheid is
nu expliciet opgenomen in het eerste lid van artikel 444. Als voorbeeld
kunnen de bevoegdheden worden genoemd, geregeld in de artikelen 557
en 582 van dit wetboek.

Onderc

Wij hebben in het algemeen gedeelte van de nadere memorie van
antwoord inzake het voorstel voor een Algemene wet op het binnen–
treden nader uiteengezet dat het praktisch is dat bij gedwongen
ontruiming van een pand waarin zich meerdere - afzonderlijke - woonge–
deelten bevinden, met de afgifte van één machtiging kan worden
volstaan ongeacht het aantal daarin aanwezige woongedeelten. Gedacht
kan worden aan de gedwongen ontruiming van een gekraakt pand ten
aanzien waarvan niet van te voren vaststaat hoeveel afzonderlijke
woongedeelten daarin aanwezig zijn.

Onderd

Artikel 3, onderdeel E, is gewijzigd aangezien artikel 602 thans geen
genummerde leden kent.
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Onderdeel C

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.

Onderdeel D

Artikel 4, onderdelen C, F en J zijn gewijzigd omdat de artikelen 112,
192 en 551 thans geen genummerde leden kennen.

Onderdeel E

Artikel 45 bevat de bevoegdheid van ambtenaren en personen,
bedoeld in het derde lid van dat artikel, in het kader van het uitoefenen
van toezicht op de naleving van de Wet persoonsregistraties, tot het
betreden van elke plaats waar zich een persoonsregistratie bevindt. De
bevoegdheid vormt een noodzakelijk complement van de taak van de
Registratiekamer, welke bestaat uit het toezien op de werking van
persoonsregistraties overeenkomstig de Wet persoonsregistraties en in
het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het
algemeen. Omdat persoonsregistraties ook in huiselijke omgevingen
kunnen voorkomen, zou deze taak in die gevallen in het gedrang komen
indien de ambtenaren die belast zijn met dit toezicht geen woning
kunnen betreden indien de bewoner weigert zijn toestemming daarvoor
te verlenen. Een goede handhaving van deze wet vereist derhalve dat ter
uitoefening van het toezicht ook woningen zonder toestemming van de
bewoner betreden kunnen worden. Ook in de wetsgeschiedenis is van de
opvatting uitgegaan dat de bevoegdheid, bedoeld in artikel 45, derde lid,
mede de bevoegdheid impliceert woningen zonder toestemming van de
bewoner binnen te treden (zie Kamerstukken I, 1988-1989, 19 095, nr.
36a, blz. 12).

Als gevolg van het gewijzigde vierde lid zal de binnentredende
ambtenaar in geval hij een woning zonder toestemming van de bewoner
binnentreedt, niet alleen in het bezit moeten zijn van een volmacht van
de Kamer maar tevens van een machtiging als bedoeld in artikel 2 van de
Algemene wet.

III

Artikel 27 van de Wet op de Woonwagens en Woonschepen (Stb.
1918, 492) is vervallen bij wetvan 22 mei 1991 (Stb. 394). Laatstge–
noemde wet is in werking getreden op 26 juli 1991.

IV

Onderdeel A

De aanhef van artikel 1 is gewijzigd aangezien artikel 6 thans geen
genummerde leden kent.

Onderdeel A

De bevoegdheid bij het binnentreden de hulp van de sterke arm in te
roepen is reeds geregeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering (Stb. 1925, 343) en artikel 9 van de Algemene wet op het
binnentreden (Stb. ...). Aan artikel 57, tweede lid, bestaat daarom ook
geen behoefte.
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Onderdeel 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.

VI

Artikel 2 is gewijzigd omdat artikel 4 van de Krankzinnigenwet geen
genummerde leden kent.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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