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EINDVERSLAG
Vastgesteld 29 januari 1993

De vaste Commissie voor Justitie1 heeft, na kennisneming van de
memorie van antwoord en de nota van wijziging, nog de volgende vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie wensten, na bestudering van de memorie
van antwoord, nog de volgende opmerkingen te maken.

De leden van de CDA-fractie vroegen allereerst of het niet wenselijk
zou zijn om ook een terminologisch onderscheid te maken tussen het
binnentreden van woningen en het binnentreden in andere plaatsen. Zij
constateerden dat de regering onder de noemer «elke plaats of alle
plaatsen» zowel woningen als overige te betreden plaatsen beschouwt. Is
het, zo vroegen de leden van de CDA-fractie, mede gelet op het met
betrekking tot de privacy zo gevoelige onderscheid tussen woningen en
bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, niet gewenst verschillende benamingen te
gebruiken?

Tevens vroegen de leden van de CDA-fractie of niet overwogen zou
moeten worden om te komen tot een algemene bepaling die de binnen–
tredende ambtenaar verplicht te melden of hij ter controle/toezicht of ter
opsporing binnentreedt. Met name kan dit, zo meenden de leden van de
CDA-fractie, van nut zijn in situaties waarin een controle– of toezichtsbe–
ambte tevens over opsporingsbevoegdheden beschikt. Hierbij is het goed
om stil te staan bij het gegeven dat een toezichthouder vaak geen
redelijk vermoeden van een strafbaar feit nodig heeft om binnen te
kunnen treden wat een opsporingsambtenaar wel nodig heeft (vergelijk
de Wet op de Economische Delicten).

Inzake de nota van wijziging merkten de leden van de CDA-fractie op
dat het voorgestelde artikei 444 niet ver af lijkt te zitten van een
bevoegdheid tot huiszoeking. Is dat juist en zo ja, gaat dat niet verder
dan de reikwijdte van deze wet die immers strekt tot wijziging van
binnentredingsbepalingen, zo vroegen de tot de CDA-fractie behorende
leden.

Tot slot vroegen de leden van de CDA-fractie of zij uit de nota van
wijziging mochten opmaken dat er (op basis van de brief van 20 mei
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1992 van de KVG) overleg is geweest met de Koninklijke Vereniging van
Gerechtsdeurwaarders dat bevredigend is afgeconcludeerd.

De leden van de PvdA-fractie wilden de regering bedanken voor de
uitvoerige wijze waarop in de memorie van antwoord is ingegaan op
gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Zij hadden aarzelingen bij de
nota van wijziging waarin een regeling ten aanzien van de deurwaarder is
opgenomen. Zij beschikten inmiddels over een commentaar van 18
januari 1993 van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders,
waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het vereiste om over een
machtiging tot binnentreden te beschikken. Kan op de inhoudelijke
argumentatie van de Vereniging worden ingegaan?

Deze leden stelden vast dat wel in algemene bewoordingen is aange–
geven welke bepalingen zijn geschrapt, doch dat ervan is afgezien een
gemotiveerde opsomming van deze bepalingen te verstrekken.

Verder geven de memorie van toelichting en de memorie van antwoord
betrekkelijk weinig inzicht in de vraag wat de praktische werking is van
de bestaande binnentredingsbepalingen, met name waar het gaat om de
vraag hoe groot de kring van personen is die daaraan bevoegdheden kan
ontlenen. Zij vroegen of op deze twee punten alsnog nadere informatie
kan worden verstrekt.

Deze leden hadden kennisgenomen van de toelichting op de
omschrijving «ambtenaren en personen.» Er is zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij de bestaande (specifieke) voorschriften. Zij
hadden verwacht dat het onderhavige voorstel aanleiding zou zijn
geweest om met name op dit punt tot een herbezinning te komen. Om
welke dwingende principiële reden moet de toevoeging «..en personen»
worden gehandhaafd en wat zouden de praktische gevolgen zijn van het
schrappen van deze toevoeging in de desbetreffende artikelen?

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering om het onderscheid
tussen «toestemming voor» en «medewerking bij» het binnentreden
nader te verduidelijken. In het gegeven voorbeeld van het verlenen van
medewerking bij de binnentreding gaat het om aanbellen of kloppen. Is
sprake van medewerking als de bewoner de deur opent nadat er is
aangebeld of geklopt en een ambtenaar hem zondermeer passeert om
daadwerkelijk binnen te komen? Hoe zit het als de ambtenaar zich ook
nog bekend maakt en zegt wat hij komt doen, maar het antwoord niet
afwacht? Of als hij een antwoord krijgt in een hem onbekende taal? Of te
maken heeft met bijvoorbeeld een doofstomme bewoner?

Overigens hadden deze leden vernomen dat in een volgende nummer
van het maandblad «Delikt en Delinkwent» een bijdrage is opgenomen
van P. A. M. Mevis over het onderhavige wetsvoorstel. Zij vroegen de
regering (indien en voorzover het desbetreffende artikel tijdig
beschikbaar is) op de daarin opgenomen eventuele vragen en kritiek–
punten een reactie te geven (voorzover deze al niet in dit verslag aan de
orde zijn gesteld).

De leden van de PvdA-fractie hadden kennisgenomen van de opvatting
dat zich slechts zeer zelden conflicten zullen voordoen tussen het recht
om de hulp van de politie in te roepen en de plicht tot het verlenen van
die hulp. Zij wilden weten op welke wijze, en door wie dergelijke
conflicten worden beslecht.

De leden van de PvdA-fractie gingen nog in op een aantal specifieke
punten. Zo vroegen zij waarom in de Faillissementswet geen voorziening
is getroffen op grond waarvan de curator de toestemming heeft zonder
toestemming van de failliet diens woning te betreden.

Zij vroegen verder of het denkbaar is dat een ambtenaar wederrech–
telijk (want in strijd met zijn bevoegdheden) een woning binnentreedt,
terwijl hij niet strafbaar is op grond van artikel 370 Wetboek van Straf–
recht omdat die woning niet bij een ander in gebruik is.
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Deze leden brachten in herinnering dat zij in het eindverslag bij het
wetsvoorstel Algemene Wet op het Binnentreden al aan de orde hebben
gesteld de vraag of het binnentreden door de politie voor hulpverlening
of ordehandhaving voldoende toereikend is geregeld.

Zij vroegen tenslotte waarom ervan is afgezien in de specifieke binnen–
tredingsbepalingen een verwijzing op te nemen naar de Algemene Wet
op het Binnentreden. Een dergelijke verwijzing biedt naar hun oordeel
het voordeel van de aan het woord zijnde leden duidelijkheid en inzichte–
lijkheid, aangezien in de specifieke wetten de relatie met de «raamwet»
(en dus met de daarin opgenomen eisen en voorschriften) wordt gelegd.

2. Artikelsgewijs

Algemeen

De leden van de CDA-fractie benadrukten, dit ter vermijding van
misverstand, dat de door hen in het voorlopig verslag gemaakte opmer–
kingen over het naast elkaar zetten van oude en te wijzigen bepalingen
een algemene strekking hebben en dus niet geacht moeten worden
alleen betrekking te hebben op het onderhavige wetsvoorstel of het door
de regering gememoreerde wetsvoorstel Algemene Wet Bestuursrecht.
De leden van de CDA-fractie zouden graag, in navolging van de
wetsvoorstellen op het terrein van het Ministerie van Financiën, zien dat
bij dergelijke grote en onoverzichtelijke wetsvoorstellen een inzichtelijker
methode van presentatie gekozen zou worden.

Hoofdstuk I

Artikel 7

De leden van de CDA-fractie konden het door de regering in de
memorie van antwoord gegeven antwoord op hun vraag niet geheel
plaatsen. Moesten zij de beantwoording zo begrijpen dat de wet in het
geheel niet kan gaan gelden voor andere plaatsen dan casino's en dus
ook geen functie kan hebben in de bestrijding van illegale vormen van
kansspelen? Of was het zo dat bij illegale kansspelen wél binnengetreden
kan worden maar dan niet vanuit de toezichthoudende component maar
vanuit de strafrechtelijke component (redelijk vermoeden van strafbaar
feit etc.)? Meer in het algemeen vroegen deze leden of het onderhavige
wetsvoorstel meer ruimte biedt voor een adequate bestrijding van
illegale kansspelen en voor een verbeterd toezicht op de legale
kansspelen.

Hoofdstuk II

Artikel 9, onderdeel C

De leden van de PvdA-fractie wilden nog een nadere toelichting op de
bewering dat de kring van personen die bevoegd is de woning zonder
toestemming binnen te treden niet onbegrensd is, aangezien «bij de
verordening waarbij de desbetreffende zorg is geregeld eveneens zal zijn
voorzien van de aanwijzing van de categorie van de personen die met de
uitoefening van de zorg zijn belast...» Zij erkenden dat deze groep niet
onbegrensd is in de zin dat elke gemeente-ambtenaar tot een dergelijke
categorie is te rekenen. Daar staat tegenover dat met name in de grote
gemeenten diensten bestaan met een aanzienlijke omvang, hetgeen
inhoudt dat een ruime groep ambtenaren gerechtigd is van deze
bevoegdheden gebruik te maken. Ze kregen op dit punt aan de hand van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 539, nr. 7



een aantal specifieke voorbeelden graag nader inzicht in de practische
betekenis van de gedane bewering.

Hoofdstuk VI

Artikel 2

De leden van de PvdA-fractie waren niet onder de indruk van de
overweging dat het gaat om een criterium dat al in de desbetreffende
aanvankelijke Waterstaatswet is opgenomen Zij beschouwden het
onderhavige voorstel juist als een gelegenheid het geheel van wettelijke
voorzieningen nog eens op hun noodzaak en wenselijkheid te toetsen

Zij wilden weten hoe gewaarborgd is dat (in de woorden van de
memorie van antwoord) «van deze bevoegdheid geen lichtvaardig of
willekeurig gebruik mag worden gemaakt». Tevens wilden zij een
indicatie van het aantal personen aan wie in beginsel de desbetreffende
bevoegdheid toekomt.

Hoofdstuk IX

De leden van de VVD-fractie herinnerden eraan, dat recentelijk in de
pubiieke opinie gepleit wordt voor beter toezicht op de uitvoering van de
sociale zekerheidswetten, bijvoorbeeld de Algemene Bijstandswet, in het
kader van de fraudebestrijding. Daarbij zijn ook pleidooien te vernemen
voor onaangekondigd huisbezoek van toezichtsambtenaren Naar
aanleiding daarvan vroegen deze leden de regering een overzicht te
geven van de momenteel geldende binnentredingsbepalingen in de
sociale zekerheidswetgeving alsmede van de verandermgen die de
nieuwe binnentredingswetgeving in deze sector tot gevolg zal hebben.
Hoe verhoudt zich het weergegeven pleidooi voor onaangekondigd
huisbezoek tot deze regelgeving? Kan er een situatie ontstaan waarbij
reeksen individuele binnentredingsmachtigingen zullen worden
afgegeven aan bijvoorbeeld controleurs van de bijstandswet? Hoe zal een
beoogd beter toezicht in deze sector ook doeltreffender zijn dan het
huidige toezicht?

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De waarnemend griffier van de commissie,
De Vries
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