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1. ALGEMEEN

De leden van de CDA-fractie vragen of het niet wenselijk zou zijn om
een terminologisch onderscheid te maken tussen het binnentreden van
woningen en het binnentreden in andere plaatsen.

In de gevallen waarin een bevoegdheid wordt toegekend tot het
binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner en 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» betreft dus mede het binnen–
treden in woningen zonder toestemming van de bewoner. Hiermee wordt
aangesloten bij de terminologie van de huidige binnentredingsbepalingen
en wordt voorkomen dat van de bevoegdheid tot het binnentreden van
elke plaats wordt onderscheiden de bevoegdheid een woning zonder
toestemming van de bewoner binnen te treden. Dit zou onlogisch zijn,
immers de ene bevoegdheid omvat taalkundig gezien mede de andere
bevoegdheid en hoeft dus niet in de wettelijke omschrijving van de
bevoegdheid tot het betreden van plaatsen onderscheiden te worden. De
Algemene wet op het binnentreden geeft vervolgens bijzondere regels
voor het betreden van die plaatsen die woningen zijn.

Tevens vragen deze leden of niet overwogen zou moeten worden om
te komen tot een algemene bepaling die de binnentredende ambtenaar
verplicht te melden of hij ter controle/toezicht of ter opsporing binnen–
treedt.

Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Algemene wet op het binnen–
treden dient degene die belast is met de opsporing van strafbare feiten,
met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de
naleving daarvan en uit dien hoofde in een woning binnentreedt, onder
meer mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Deze
verplichting houdt onder meer in dat vermeld wordt of ter opsporing van
een strafbaar feit dan wel ter uitoefening van toezicht binnengetreden
wordt. Hieraan doet niet af dat in een aantal bepalingen geen expliciet
onderscheid wordt gemaakt tussen de bevoegdheid tot het binnentreden
zonder toestemming van de bewoner ter opsporing van een strafbaar feit
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dan wel ter uitoefening van een toezichtstaak, waarbij gedacht kan
worden aan artikel 23 van de Stuwadoorswet (Stb. 1914, 486).

De leden van de CDA-fractie merken op dat het voorgestelde artikel
444 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet ver af lijkt te
zitten van een bevoegdheid tot huiszoeking.

De binnentredingsbevoegdheid van de deurwaarder, als voorzien in
artikel 444, moet worden gezien in het kader van zijn bevoegdheid tot
inbeslagneming ter uitvoering van een executoriale titel. De bevoegdheid
tot het leggen van executoriaal beslag op roerende goederen kan, voor
zover zij meebrengt dat moet worden binnengetreden in een woning, niet
worden uitgeoefend zonder de bevoegdheid deze woning zo nodig ook
zonder toestemming van de bewoner binnen te treden. Deze binnentre–
dingsbevoegdheid reikt niet verder dan voor zover noodzakelijk is ter
inbeslagnemmg van een aantal specifieke - in de executoriale titel
omschreven - roerende goederen. De bevoegdheid tot huiszoeking
betreft een dwangmiddel dat, hoewel zij veelal ook ter inbeslagneming
wordt uitgeoefend, veel verder reikt. Het gaat dan om de bevoegdheid
die ingeval van ontdekking op heterdaad of van een misdrijf waarvoor
voorlopige hechtenis is toegelaten, kan worden uitgeoefend (artikel 97
van het Wetboek van Strafvordering). Alsdan vindt een ingrijpend en
systematisch onderzoek in het gehele huis plaats. De bevoegdheid tot
het binnentreden van de woning, welke kan worden beschouwd als een
onderdeel van de bevoegdheid tot huiszoeking, is dan niet comple–
mentair aan de bevoegdheid tot inbeslagneming maar heeft een
zelfstandige betekenis. Voor zover voor inbeslagneming vatbare
voorwerpen worden aangetroffen, worden deze in beslag genomen.

De leden van de CDA-fractie vragen vervolgens of naar aanleiding van
de brief van 20 mei 1992 van de Koninklijke Vereniging van Gerechts–
deurwaarders (hierna: KVG) overleg is geweest met de Koninklijke
Vereniging van Gerechtsdeurwaarders en of dat bevredigend is
afgelopen. De genoemde brief is meerdere malen in het reguliere overleg
dat tussen het Bestuur van de KVG en het Ministerie van Justitie plaats–
vindt, ter sprake geweest. Naar aanleiding van dit overleg is onder meer
de kring van functionarissen in artikel 444 van het Wetboek van Burger–
lijke Rechtsvordering die bevoegd zijn ter begeleiding van de
deurwaarder de burgemeester te vertegenwoordigen, uitgebreid. Bij het
binnentreden van een woning zonder toestemming vnn de bewoner dient
de deurwaarder in het bezit te zijn van een machtiging als bedoeld in
artikel 2 van de Algemene wet. Deze machtiging kan hem worden
verleend door een van de in artikel 3 genoemde functionarissen. Aan de
deurwaarder die handelt ter uitvoering van een executonale titel, zal dus
overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Algemene wet een
machtiging worden verleend. Naar aanleiding van de opmerkingen van
de KVG hebben wij besloten in verband met het karakter van het conser–
vatoir beslag, de president van de rechtbank die het verlof heeft verleend
tot het leggen van een conservatoir beslag, bevoegd te verklaren tot het
verlenen van een machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene
wet. Indien het spoedeisend karakter van het conservatoir beslag
noodzaakt tot het onmiddellijk leggen van het beslag en het verkrijgen
van een machtiging op grond van artikel 3 van de Algemene wet niet kan
worden afgewacht (bij voorbeeld omdat ten tijde van de verlofverlening
het gemeentehuis gesloten is), kan de president tegelijk met het verlof
de deurwaarder machtigen tot het betreden van een woning zonder
toestemming van de bewoner. Bij tweede nota van wijziging is daartoe
artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd.

De leden van de PvdA-fractie vragen om een reactie op de brief van de
KVG van 18 januari 1993. Evenals in haar eerder genoemde brief van 20
mei 1992 bepleit de KVG daarin dat ook deurwaarders op de voet van
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'artikel 2, eerste lid, van de Algemene wet worden vrijgesteld van het ;
machtigingsvereiste.

Wij zijn van oordeel dat uitbreiding van de kring van functionarissen
die zonder machtiging een woning zonder toestemming van de bewoner
kunnen betreden, niet wenselijk is. In het stelsel van de Algemene wet en
de binnentredingsbepalingen in de bijzondere wetten geldt de hoofdregel
dat degene die op grond van een bijzondere wet bevoegd is om een
woning zonder toestemming van de bewoner te betreden, in het bezit
dient te zijn van een machtiging tot binnentreden. Ingevolge enige
bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschikt de
deurwaarder over de bevoegdheid tot binnentreden van een woning
zonder de toestemming van de bewoner. Soms ligt aan het optreden van
de deurwaarder een rechterlijke beslissing ten grondslag, maar dat hoeft
niet altijd het geval te zijn. Wij menen dat ook ten aanzien van
deurwaarders uitgangspunt dient te zijn dat een andere functionaris
voorafgaand aan het binnentreden aan de hand van het in artikel 3,
derde lid, van de Algemene wet neergelegde criterium nagaat of het
redelijkerwijs nodig is daadwerkelijk gebruik te maken van de
bevoegdheid tot binnentreden zonder toestemming. Aan de praktische
bezwaren van de deurwaarders is tegemoetgekomen door de hiervoor
toegelichte wijziging van artikel 700 Rv.

Voorts willen de leden van de PvdA-fractie nadere informatie met
betrekking tot de praktische werking van de bestaande binnentredingsbe–
palingen, met name waar het gaat om de vraag hoe groot de kring van
personen is die daaraan bevoegdheden kan ontlenen.

De praktische werking van de bestaande binnentredingsbepalingen en
de kring van personen die daaraan bevoegdheden kunnen ontlenen,
blijken uit de desbetreffende wetten. Ingevolge de verschillende wetten
zijn bijvoorbeeld naast de politie o.a. bevoegd binnen te treden de
ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst, de ambtenaren van de
Economische Controledienst (Wet op Economische delicten, Stb. 1950,
K 258), ambtenaren van de rijksbelastingdienst (Algemene wet inzake
rijksbelastingen, Stb. 1959, 301), de ambtenaren van de Arbeidsin–
spectie (Arbeidswet 1919, Stb. 1919, 624). De omvang van de kring van
personen die krachtens de in dit wetsvoorstel opgenomen bepalmgen
bevoegd zijn binnen te treden, is ons niet bekend. Een betrouwbare
berekening is moeilijk te maken, omdat de in de wet aangewezen catego–
rieën ambtenaren en personen in omvang kunnen variëren. Bovendien
vragen wij ons af in hoeverre een dergelijke berekening op zich inzicht
zou kunnen geven in de praktijk van het binnentreden. Een dergelijke
berekening in combinatie met gegevens omtrent de frequentie van het
binnentreden ingevolge de verscheidene binnentredingsbepalingen zou in
dit verband veelzeggender zijn. Het verzamelen en ordenen van derge–
lijke gegevens zouden een arbeidsintensief onderzoek vergen.

In een aantal wettelijke bepalingen komt de omschrijving «ambtenaren
en personen» voor. De leden van de PvdA-fractie vragen om welke
principiele reden de toevoeging «en personen» wordt gehandhaafd en
wat de praktische gevolgen zouden zijn indien deze toevoeging zou
worden geschrapt.

Met betrekking tot de toevoeging «en personen» bij de categorie
ambtenaren die bevoegd zijn tot het binnentreden zonder toestemming
van de bewoner, is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de (bestaande)
specifieke voorschriften waarin de binnentredingsbevoegdheid is
toegekend. Daar waar het specifieke voorschrift voorzag in een binnen–
tredingsbevoegdheid die mede aan andere personen dan ambtenaren
kon toekomen, is of het begrip «personen» gebruikt dan wel is aan de
categorie ambtenaren «en personen» toegevoegd. Daarbij is rekening
gehouden met de bepalingen waarin nadere voorschriften zijn
opgenomen ten aanzien van deze ambtenaren onderscheidenlijk (andere)
personen. Het voorstel van de leden om de toevoeging «en personen» te
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schrappen, is niet overgenomen. Zou deze toevoeging worden geschrapt,
dan zou dat ertoe leiden dat anderen dan ambtenaren niet meer bevoegd
zouden zijn tot het binnentreden zonder toestemming van de bewoner.

Voorts vragen deze leden om het onderscheid tussen «toestemming
voor» en «medewerking bij» het binnentreden nader te verduidelijken.

De ambtenaar die wil binnentreden en in het bezit is van een
machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet, moet zich in
beginsel de moeite getroosten eerst met de bewoner in contact te
komen alvorens gebruik te maken van zijn bevoegdheid om de woning
zonder toestemming van de bewoner binnen te treden. Dit houdt in dat
hij bij voorbeeld aanbelt dan wel - indien daar niet op wordt gereageerd
- om het huis loopt om te kijken of de bewoner wellicht in de tuin
aanwezig is. Mocht hij de bewoner aantreffen dan is het mogelijk dat
deze voor het binnentreden van zijn woning zijn toestemming verleent.
Deze toestemming moet dan duidelijk blijken uit het (positieve) gedrag
van de bewoner. Het kan echter ook zijn dat de bewoner niet zijn
toestemming verleent maar, hoewel weigerachtig zijn toestemming te
verlenen, gedoogt dat de ambtenaar van zijn binnentredingsbevoegdheid
gebruik maakt. Dit gedogen kan impliceren dat hij zijn medewerking
verleent aan het binnentreden door bij voorbeeld de deur te openen of
een sleutel te overhandigen. Uit de medewerking van een bewoner kan
dus niet in alle gevallen eveneens zijn toestemming worden geconclu–
deerd.

Dit is van belang voor het al dan niet in bezit zijn van een machtiging.
De ambtenaar die wordt geconfronteerd met een bewoner die de
uitoefening van een binnentredingsbevoegdheid gedoogt, dient dus in
het bezit te zijn van een machtiging. Dit geldt eveneens voor de
ambtenaar die - na aangebeld te hebben - de bewoner zonder meer
passeert zonder het antwoord van de bewoner af te wachten. Van de
bewoner die de mededelingen van de ambtenaar niet begrijpt omdat
hem de taal onbekend is, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat hij
toestemming heeft verleend aan het binnentreden door de ambtenaar.
Ook in de nota naar aanleiding van het eindverslag bij de Algemene wet
wordt op dit punt ingegaan.

De leden van de fractie van de PvdA vragen om een reactie op de
opmerkingen op het onderhavige wetsvoorstel in het artikel van P. A. M.
Mevis «Herziening van binnentredingsbepalingen» in Delikt en Delin–
kwent nr. 23 (1993), afl. 2.

Hieronder wordt ingegaan op de meest significante opmerkingen.
Daarbij wordt tevens op een aantal vragen ingegaan die in het
eindverslag meer specifiek aan de orde worden gesteld. Voor zover de
opmerkingen betrekking hebben op de Algemene wet, zijn zij behandeld
in de nota naar aanleiding van het eindverslag bij de Algemene wet.

Mevis meent dat in de diverse artikelen in het Wetboek van Strafvor–
dering waarin een bevoegdheid tot het binnentreden van woningen
zonder toestemming van de bewoner wordt toegekend, verwezen moet
worden naar de toepasselijkheid van de Algemene wet op het binnen–
treden. Hiermee zouden de duidelijkheid en inzichtelijkheid van de
wetgeving gediend zijn.

In paragraaf 1 van het algemene deel van de memorie van toelichting
bij het onderhavige wetsvoorstel is reeds uitgebreid ingegaan op het
algemene karakter van de Algemene wet op het binnentreden. Dit
karakter brengt met zich dat deze wet zonder nadere wettelijke voorzie–
ningen van toepassing is in alle gevallen dat wordt binnengetreden in een
woning zonder toestemming van de bewoner. Dit algemene karakter
impliceert dat een nadere wettelijke voorziening enkel aangewezen is in
de gevallen dat de concrete omstandigheden van de wettelijke
bevoegdheid tot het binnentreden zonder toestemming van de bewoner
tot een afwijking van of uitsluiting van de toepasselijkheid van een
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bepaling van de Algemene wet noodzaken. Dit uitgangspunt is eveneens
gehanteerd bij andere wetten met een algemeen karakter, waarbij als
voorbeeld kan worden gedacht aan de Algemene wet bestuursrecht. Het
zou in strijd met dit uitgangspunt zijn en daarmee leiden tot grote rechts–
onzekerheid indien ten aanzien van een aantal wetten zou worden
afgeweken van dit begmsel Zou in het Wetboek van Strafvordering de
Algemene wet telkens - waar relevant - van overeenkomstige toepassing
worden verklaard, dan zou ten aanzien van andere wetten waarin een
zodanige nadere wettelijke voorziening niet wordt getroffen, het misver–
stand kunnen rijzen dat de Algemene wet niet van toepassmg is met
betrekking tot de in die wetten geregelde gevallen van het binnentreden
zonder toestemming van de bewoner.

Met betrekking tot de artikelen 97 en 151 van het Wetboek van Straf–
vordering merkt Mevis terecht op dat als gevolg van de voorgestelde
wijzigingen de officier van justitie niet in het bezit hoeft te zijn van een
schriftelijke machtiging als hij een woning zonder toestemming van de
bewoner wil binnentreden. Dit is een verruiming ten opzichte van de
huidige regeling waarin de officier van justitie wel aan artikel 120 van het
Wetboek van Strafvordering is gebonden. Deze verruiming is een gevolg
van de wijziging van artikel 2, eerste lid, van de Algemene wet op het
binnentreden (Tweede Kamer, 1991-1992, 19073, nr. 7). In de nota
naar aanleiding van het eindverslag inzake dat wetsvoorstel wordt hierop
nader ingegaan.

Naar aanleidmg van de opmerking van Mevis met betrekking tot artikel
192, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering merken wij op niet
te willen vooruitlopen op de besluitvorming naar aanleiding van de
voorstellen van de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering tot
herziening van het gerechtelijk vooronderzoek. Er is daarom voor
gekozen de procedure van het verlof van de rechtbank vooralsnog te
handhaven.

Naar aanleidmg van de opmerking van Mevis over de artikelen 192 en
318 van het Wetboek van Strafvordering zijn de in die artikelen
opgenomen verplichting tot het opmaken van een proces-verbaal en de
verwijzing naar de artikelen 10 en 11, tweede lid, van de Algemene wet
op het binnentreden geschrapt. Deze voorschriften kunnen alsnog
vervallen, nu de Algemene wet hierin voorziet.

Naar aanleiding van de opmerking van Mevis over de betekenis van
artikel 110 van het Wetboek van Strafvordering merken wij het volgende
op. Artikel 110 betreft de bevoegdheid van de rechter-commissaris
buiten het geval van huiszoeking ter inbeslagneming op elke plaats een
onderzoek in te stellen. Deze bevoegdheid impliceert een binnentredings–
bevoegdheid, ook indien de bewoner daarvoor geen toestemming
verleent. De bevoegdheid om een onderzoek in te stellen zou immers
ernstig kunnen worden belemmerd als ervan zou worden uitgegaan dat
de rechter-commissaris niet bevoegd zou zijn in dat kader zonder
toestemming van de bewoner binnen te treden. Ook ter zake van de
bevoegdheid tot het doen van huiszoeking of tot het doorzoeken van het
huis ter vrijheidsbeneming is ervan uitgegaan dat deze bevoegdheid
mede de bevoegdheid impliceert om een woning zonder toestemming
van de bewoner binnen te treden (vgl. de artikelsgewijze toelichting bij
artikel 4 van Hoofdstuk I, de inleidende opmerkingen en de toelichting bij
onderdeel C).

Het voorstel van Mevis om in de wet te definiëren wat opsporing is en
welke bevoegdheden de ambtenaar ter opsporing mag verrichten, is niet
overgenomen. Het zou buiten de reikwijdte van dit wetsvoorstel vallen
indien de begrippen toezicht en opsporing wettelijk zouden worden
gedefinieerd. Wel is in het algemene deel van de toelichting een
beschouwing gewijd aan het onderscheid tussen deze begrippen.

De leden van de fractie van de PvdA willen weten op welke wijze en
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door wie conflicten tussen het recht om de hulp van de politie in te
roepen en de plicht tot het verlenen van die hulp, worden beslecht.

Zoals wij in de memorie van antwoord aangaven, zujlen eventuele
conflicten zich slechts zeer zelden voordoen. Indien in een concrete
situatie door een capaciteitsprobleem bij de politie een conflict ontstaat
tussen het belang van het verlenen van hulp aan een ambtenaar bij het
binnentreden en het belang op te treden ter uitvoering van een andere
politietaak, ligt het aan het bevoegd gezag te oordelen welk belang
zwaarder weegt.

Naar aanleiding van de vraag van de leden met betrekking tot de
Faillissementswet wordt bij tweede nota van wijziging voorgesteld te
voorzien in een nieuw artikel 93a van deze wet, waarin een bevoegdheid
van de curator wordt toegekend om in het kader van zijn taakuitoefening
elke plaats te betreden, met inbegrip van een woning zonder
toestemming van de bewoner.

De leden van de PvdA-fractie vragen verder of het denkbaar is dat een
ambtenaar wederrechtelijk (want in strijd met zijn bevoegdheden) een
woning binnentreedt, terwijl hij niet strafbaar is op grond van artikel 370
van het Wetboek van Strafrecht omdat die woning niet bij een ander in
gebruik is.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Algemene wet op
het binnentreden (kamerstukken II, 1984-1985, 19073, nr. 3, blz. 21} is
een omschrijving van het begrip «woning» gegeven. Uit deze
omschrijving volgt dat de aanwezigheid van een zogenoemde
bewoningswil in belangrijke mate bepalend is voor de vraag of een
ruimte een woning is. De situatie dat een woning niet feitelijk in gebruik
is bij een ander, anders dan vanwege een tijdelijke afwezigheid (zie HR 2
februari 1971, NJ 1971, 385 en HR 4 januari 1972, NJ 1972, 121), staat
gelijk aan het niet of niet meer aanwezig zijn van de bewoningswil. In
beide gevallen blijkt de bewonerswil bepalend te zijn. De door de
PvdA-fractie gesignaleerde tegenstrijdigheid zal zich daarom niet
voordoen.

Met betrekking tot de vraag van de leden van de fractie van de PvdA of
het binnentreden door de politie voor hulpverlening of ordehandhaving
voldoende toereikend is geregeld, verwijzen wij naar de nota naar
aanleiding van het eindverslag bij de Algemene wet op het binnentreden,
waar op deze vraag wordt ingegaan.

2. ARTIKELSGEWIJS

Algemeen

Het voorstel van de leden van de CDA-fractie om bij omvangrijke
wetgeving te beschikken over een overzicht waarin naast elkaar de oude
en de te wijzigen bepalingen zijn afgedrukt, spreekt ons aan. Wij zullen
daarom dit voorstel ter bestudering voorleggen aan de permanente
werkgroep Aanwijzingen voor de regelgeving van de Interdepartementale
Commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving.

Hoofdstuk I

Artikel 7

De leden van de CDA-fractie vragen om een nadere uitleg van de
wijziging van artikel 27ij van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483)
(artikel 7 van Hoofdstuk I). Voorts vragen zij meer in het algemeen of het
onderhavige wetsvoorstel meer ruimte biedt voor een adequate
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bestrijding van illegale kansspelen en voor een beter toezicht op de
legale kansspelen.

De artikelen 27v tot en met 27ij van de Wet op de kansspelen bevatten
een regeling inzake de aanwijzing, taakvervulling en bevoegdheden van
ambtenaren en andere personen, belast met de handhaving en de zorg
voor de naleving van het bij of krachtens Titel IVb (Casinospelen)
bepaalde. Als zodanig zijn aangewezen de personen tewerkgesteld bij
Ukwezen B.V., voor zover zij daartoe een schriftelijke opdracht hebben
verkregen van de directeur van Ukwezen B.V. Anders dan de vrij ruime
omschrijving in de wet doet vermoeden, zijn deze personen uitsluitend
belast met de voorafgaande goedkeuring en de periodieke controle van
de kansgeneratoren in de speelcasino's (bijvoorbeeld roulettecilinders),
teneinde de grootst mogelijke garantie te bieden tegen aantasting van
het toevalskarakter van de in de speelcasino's aangeboden kansspelen.
De in artikel 27ij neergelegde binnentredingsbevoegdheid heeft dus
uitsluitend betrekking op de krachtens Titel IVb aangewezen vergunning–
houder. De onderhavige regeling staat dan ook geheel los van de straf–
rechtelijke handhaving van de wet in relatie tot illegale speelgelegen–
heden. Daarvoor gelden immers de bevoegdheden zoals neergelegd in
het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten.
Ten aanzien van een verbeterd toezicht op de legale kansspelen in het
algemeen, kan hier nog worden opgemerkt dat dit zijn beslag zal krijgen
in het binnenkort in te dienen wetsvoorstel College voor de kansspelen.

Hoofdstuk II

Artikel 9, onderdeel C

De leden van de PvdA-fractie willen nog een nadere toelichting op de
bewering dat de kring van personen die op grond van artikel 150a van de
Gemeentewet bevoegd is binnen te treden, niet onbegrensd is.

Artikel 150a van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad in
bepaalde in de verordening omschreven gevallen aan bepaalde ambte–
naren de bevoegdheid kan verlenen tot het binnentreden in woningen
zonder toestemming van de bewoner. In de desbetreffende binnentre–
dingsverordeningen zal derhalve steeds de omvang van de binnentre–
dingsbevoegdheid en de kring van tot binnentreden bevoegde personen
worden bepaald Dit is ook thans het geval. Het is niet het doel van dit
wetsvoorstel om de bevoegdheid van de gemeenteraad in dit opzicht in
te perken. De rechter zal uiteraard de binnentredingsverordeningen
kunnen toetsen aan de voorwaarden, gesteld in artikel 150a. Ingevolge
het bij dit wetsvoorstel nieuw ingevoegde artikel 150a zal de gemeen–
teraad echter niet meer bevoegd zijn om bij verordening een algemene
last tot binnentreden te verstrekken ter vervulling van een bepaalde taak,
zoals dat tot op heden op grond van de Wet van 31 augustus 1853, Stb.
83, tot verzekering der uitvoering van sommige voorschriften van plaat–
selijke verordeningen, mogelijk is. De Algemene wet op het binnentreden
wordt uiteraard ook hier van toepassing, zodat voor binnentreden zonder
toestemming van de bewoner voortaan een machtiging noodzakelijk is.
De in de verordeningen gegeven binnentredingsbevoegdheid zal daarom
slechts uitgeoefend kunnen worden wanneer dat redelijkerwijs voor de
vervulling van de taak waarvoor binnengetreden wordt noodzakelijk is.

Hoofdstuk VI

Artikel 2

De leden van de PvdA-fractie willen weten hoe gewaarborgd is dat van
de bevoegdheid om woningen zonder toestemming van de bewoner
binnen te treden ten einde de toestand van waterstaatswerken te onder–
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zoeken, geen lichtvaardig of willekeurig gebruik zal worden gemaakt.
Het betreft hier het binnentreden in woningen die met waterstaats–

werken in verband staan zoals woningen op dijken of boven overwelfde
watergangen e.d. Terzijde dient hier opgemerkt te worden dat dergelijke
woningen nauwelijks meer bestaan. De bevoegdheid om deze woningen
terwille van een goede controle en niet slechts bij dringend of dreigend
gevaar, ook zonder toestemming van de bewoner binnen te treden, is
mede in het belang van de bewoner noodzakelijk. Dat geen lichtvaardig
of willekeurig gebruik zal worden gemaakt van deze bevoegdheid wordt
in eerste instantie gewaarborgd door het vereiste dat het binnentreden
zonder toestemming van de bewoner door de betrokken ambtenaar
alleen zal mogen geschieden voor zover dat redelijkerwijs voor de
vervulling van zijn taak nodig is. Voorts wordt de rechtmatige uitoefening
van deze bevoegdheid gewaarborgd door het machtigingsvereiste van
artikel 2 van het wetsvoorstel Algemene wet op het binnentreden.
Krachtens artikel 3, derde lid, wordt immers een machtiging alleen dan
afgegeven, wanneer dit redelijkerwijs voor de vervulling van de taak
waartoe wordt binnengetreden noodzakelijk is. Wij beschikken thans niet
over gegevens omtrent de omvang van de categorieën ambtenaren en
personen die krachtens deze bepaling door het Rijk, provinciën,
gemeenten en waterschappen, de bevoegdheid hebben woningen zonder
toestemming van de bewoner binnen te treden.

Hoofdstuk IX

De leden van de VVD-fractie vragen om een overzicht van de
momenteel geldende binnentredingsbepalingen in de sociale zekerheids–
wetgeving alsmede van de veranderingen die de binnentredingswet–
geving in deze sector tot gevolg zal hebben. Zij hebben daarbij met name
het oog op het onaangekondigd huisbezoek van toezichtsambtenaren in
het kader van de fraudebestrijding.

In Hoofdstuk IX van het onderhavige wetsvoorstel zijn alle binnentre–
dingsbepalingen opgenomen die op het terrein van de sociale zekerheid
zijn te onderscheiden en die moeten worden aangepast aan de Algemene
wet op het binnentreden. Ook op het terrein van de sociale zekerheid
geldt het uitgangspunt zoals verwoord in het algemene deel van de
toelichting bij dit wetsvoorstel, dat toezichthoudende ambtenaren
bevoegd zijn elke plaats te betreden met uitzondering van een woning
zonder toestemming van de bewoner. Daarbij is in de artikelsgewijze
toelichting eveneens aandacht besteed aan het feit dat in een aantal
wetten de ambtenaren die bevoegd zijn tot het binnentreden zonder
toestemming van de bewoner, naast een opsporingstaak eveneens
toezichthoudende taken hebben. Als voorbeeld kan worden gewezen op
artikel 85 van de Arbeidswet 1919 (Stb. 1919, 624), artikel 57 van de
Organisatiewet Sociale Verzekeringen (Stb. 1989, 119). Daarnaast wordt
in een aantal wetten aan de toezichthoudende ambtenaren mede de
bevoegdheid toegekend een woning zonder toestemming van de
bewoner binnen te treden. Als voorbeeld kan worden genoemd artikel 20
van de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioen–
regeling (Stb. 1972, 400) en artikel 116 van de Arbeidsvoorzieningswet
(Stb. 1990,402).

De Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) kent een dergelijke
bevoegdheid niet toe aan toezichthoudende ambtenaren. Een andere
vraag is of een bewoner in het kader van het toezicht op de uitvoering
van deze wet gevraagd kan worden medewerking te verlenen aan een
huisbezoek op grond van artikel 30 van de Algemene Bijstandswet.
Ingevolge het bepaalde in artikel 30, eerste lid, zal het gemeentebestuur
naar aanleiding van een aanvraag om bijstand de benodigde inlichtingen
moeten inwinnen en een onderzoek moeten instellen alvorens op de
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aanvraag een beslissing te kunnen nemen. Het tweede lid verplicht de
persoon te wiens behoeve bijstand is gevraagd of wordt verleend, om
van al datgene wat van belang is voor de verlening van bijstand
mededeling te doen, zo mogelijk onder overlegging van bewijsstukken.
De Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State c.q.
de Kroon heeft in een tweetal procedures uitgemaakt dat in het kader
van artikel 30 van de Algemene Bijstandswet van de betrokkene redelij–
kerwijs kan worden verlangd medewerking te verlenen aan een
huisbezoek, bij voorbeeld ter beoordeling van de woon– en leefsituatie.
Door geen of onvoldoende medewerking te verlenen aan een dergelijk
huisbezoek kan de betrokkene in strijd handelen met de in artikel 30,
tweede lid, van de Algemene Bijstandswet neergelegde rechtsplicht.
Aangezien dan niet kan worden vastgesteld of betrokkene nog verkeert in
dergelijke omstandigheden dat hij voor bijstand in aanmerking komt, kan
de weigering om medewerking te verlenen aan een huisbezoek tot
gevolg hebben dat de bijstand wordt geweigerd of beëindigd dan wel op
een lager bedrag kan worden vastgesteld (zie: Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State van 5 februari 1992, AB
1992, 397, JABW 1993, 27; en KB van 7 mei 1987, JABW 1987/331;
Sociaal Bestek 1988, nr. 3, blz. 81). Uit deze uitspraken kan eveneens
worden geconcludeerd dat het karakter van een huisbezoek ter beoor–
deling van de woon– en leefsituatie met zich brengt dat het niet van
tevoren behoeft te worden aangekondigd. Wel dient de beslissing om het
huisbezoek niet aan te kondigen goed gemotiveerd te worden. Het
spreekt vanzelf dat zorgvuldig dient te worden omgesprongen met de
bevoegdheid tot het doen van een onaangekondigd huisbezoek in het
kader van artikel 30. Daarbij dienen telkens de concrete feiten en
omstandigheden van het geval te worden betrokken. Duidelijk dient te
zijn dat deze bevoegdheid nooit tot gevolg kan hebben dat de toezicht–
houdende ambtenaar zonder toestemming van de bewoner mag binnen–
treden. De betrokken bewoner blijft te allen tijde bevoegd de toegang te
weigeren. Hij dient echter daarvan dan wel de hierboven vermelde
consequenties te aanvaarden.

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

De Ministervan Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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