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1. Algemeen

Met grote belangstelling hebben wij kennis is genomen van de vragen
en opmerkingen van de leden van de fracties van CDA, PvdA, D66 en
SGP over de onderhavige wetsvoorstellen. Het stemt tot voldoening dat
deze leden waardering toonden voor de zorgvuldige behandeling die deze
wetten in de Tweede Kamer hadden verkregen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de CDA-fractie
over de verhouding van de Algemene wet op het binnentreden - na te
noemen Algemene wet - en de bijzondere wetgeving brengen wij het
volgende naar voren.

Het is juist dat de Algemene wet steeds van toepassing zal zijn, tenzij
daarvan in bijzondere wetgeving is afgeweken dan wel bepalingen
daarvan buiten toepassing zijn verklaard.

Het kan voorkomen dat na inwerkingtreding van de Algemene wet en
de aanpassingswetgeving blijkt van strijd tussen de Algemene wet en de
bijzondere wetgeving. Allereerst merken wij op dat er geen sprake behoeft
te zijn van frictie tussen de Algemene wet en de specifieke wetgeving,
indien het mogelijk is om die frictie op te heffen door toepassing van de
specifieke regel in overeenstemming met de Algemene wet. Als opheffing
van deze frictie niet mogelijk is, is er sprake van een conflict van rechts–
regels. Dan doet de vraag zich voor welke rechtsregel voorrang heeft.
Indien het de kennelijke bedoeling van de wetgever is geweest om af te
wijken van de Algemene wet, zal de specifieke regeling de voorrang
hebben. Indien niet blijkt van een bedoeling van de wetgever op dit punt -
de onvoorziene situatie waarop de aan het woord zijnde leden doelen –, is
van belang of de specifieke wetgeving vöör dan wel na de Algemene wet
tot stand is gekomen. Is de bijzondere wetgeving anterieur aan de
Algemene wet, dan zal de Algemene wet mede gelet op haar doelstelling
- eenmaking van het recht - in de regel boven de specifieke wet gaan.
Maar ook in het geval dat de bijzondere wetgeving na de Algemene wet
tot stand komt, is denkbaar dat de algemene regeling in het concrete
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geval de voorrang heeft op de specifieke regel. Het beslissend oordeel
hierover is opgedragen aan de rechter.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de status van het bewijs–
materiaal dat de vrucht is van het binnentreden zonder inachtneming van
de toepasselijke vormvoorschriften.

Het niet naleven van de voorschriften die bij het binnentreden in acht
moeten worden genomen, kan leiden tot het oordeel van het openbaar
ministerie of van de strafrechter dat de resultaten van het voorbereidend
onderzoek die door dit verzuim zijn verkregen, niet mogen bijdragen aan
het bewijs van het telastegelegde feit. Bij de beoordeling hiervan wordt
rekening gehouden met het belang dat het geschonden voorschrift dient,
de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.
Zo zal in het licht hiervan het binnentreden van een woning zonder de
daartoe vereiste machtiging kunnen leiden tot de beslissing dat de
vruchten van het onderzoek in de woning niet mogen worden gebruikt
voor de bewijsvoering. Te late toezending van het verslag omtrent het
binnentreden zal daarentegen naar ons oordeel in de regel niet dienen te
leiden tot uitsluiting van het desbetreffende bewijsmateriaal.

Met de leden van de PvdA-fractie zijn wij van mening dat wijzigings–
wetgeving soms inzichtelijker kan worden gemaakt door de oude en
nieuwe tekst naast elkaar te presenteren. In paragraaf 5.4 van het
kabinetsstandpunt «Voortvarend wetgeven» is aangekondigd dat dit vaker
zal gebeuren (kamerstukken II, 1993-1994, 23 462, nr. 1, blz. 24). In dit
verband wijst de eerste ondergetekende erop dat de vaste Commissie
voor Justitie van de Tweede Kamer hem met het oog op het te voeren
overleg over genoemd kabinetsstandpunt heeft verzocht om een proeve
te vervaardigen van een dergelijke presentatie van wijzigingswetgeving.
In deze proeve, die de eerste ondergetekende op 17 februari 1994 aan de
commissie heb toegezonden, is hoofdstuk I van het onderhavige
wetsvoorstel als voorbeeld gebruikt. Overigens zal de Interdepartementale
Commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving nog adviseren over de
meest geschikte wijze van presenteren.

Het kwam de leden van de fractie van D66 voor dat de voorgestelde
regeling voor de normale gevallen de meest uitgebreide regeling geeft,
terwijl voor de uitzonderingsgevallen de regeling vrijer is. Zij konden zich
niet aan de indruk onttrekken dat de regeling te weinig met de praktijk van
alledag rekening houdt.

Naar aanleiding merken wij het volgende op. De Algemene wet is kort
gezegd van toepassing op binnentreden in een woning en het betreden
van enkele bijzondere plaatsen op grond van een wettelijk voorschrift, bij
voorbeeld ter uitoefening van toezicht of ter fine van opsporing. Artikel 1
van de Algemene wet (par. 1) geeft een regeling voor het binnentreden in
een woning in het algemeen, de artikelen 2 tot en met 11 (par. 2) betreffen
het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner,
artikel 12 (par. 3) houdt een bepaling in omtrent het betreden van enkele
bijzondere plaatsen en de artikelen 13 tot en met 15 (par. 4) zijn de
slotbepalingen van de wet.

Artikel 1 geeft een regeling die van toepassing is zowel op de gevallen
waarin de bewonertoestemming geeft en als op de gevallen waarin hij
die weigert. Het eerste lid houdt een regeling in inzake de in de artikel 12
van de Grondwet verankerde plicht tot legitimatie en het doen van een
mededeling van het doel van het binnentreden. Afgezien van de in het
tweede bedoelde uitzonderingen dient degene die een woning wenst
binnen te treden, voorafgaand aan dat binnentreden, zich in alle gevallen
te legitimeren en het doel van zijn komst mee te delen. Ingevolge het
vijfde lid moet degene die mettoestemming van de bewoner wenst
binnen te treden, voorafgaand vragen om diens toestemming. Deze
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toestemming moet blijken aan degene die wenst binnen te treden.
In de meest gevallen zal de bewoner toestemming tot binnentreden

verlenen. Naar ons oordeel geeft het voorstel voor deze gevallen een
eenvoudige en afdoende regeling. De wet schrijft voor dat de persoon die
wenst binnen te treden, aan degene die de deur opent - dat is meestal een
bewoner - zijn naam, hoedanigheid en de doel van zijn komst meedeelt
en vraag of hij mag binnenkomen.

De Algemene wet geeft een uitgebreide regeling voor het binnentreden
in een woning in de gevallen waarin geen toestemming tot binnentreden
wordt gegeven. Met het oog op een goede bescherming van het in de
grondwet beschermde huisrecht is het binnentreden zondertoestemming
met meer waarborgen omgeven en is de regeling dus ook uitgebreider.

2. Binnentreden met en zonder toestemming

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van het CDA
over het binnentreden in een woning die wordt bewoond door een
bewoner die de Nederlandse taal niet goed machtig is, merken wij op dat
wij het van belang achten dat bij de desbetreffende diensten informatie–
materiaal in de meest relevante talen beschikbaar komt dat dienstbaar kan
zijn bij het binnentreden in zulke gevallen.

Naar aanleiding van de toezegging in de nota naar aanleiding van het
verslag om na te zullen gaan of in de praktijk behoefte bestaat aan een
binnentredingsbepaling van de politie in het kader van de hulpverlening,
hebben de leden van de CDA-fractie gevraagd waartoe een en ander
geleid heeft.

Bij amendement van het lid van Heemst van 1 december 1993 (kamer–
stukken II 1993-1994, 22 539. nr. 14) is voorgesteld aan hoofdstuk I van het
voorstel van wettot wijziging van de binnentredingsbepalingen een
nieuw artikel 13 toe te voegen, waarin artikel 8, tweede lid, van de
Politiewet 1993 wordt gewijzigd in die zin dat aan de politie een binnentre–
dingsbevoegdheid wordt verleend in het kadervan de hulpverlening. Dit
amendement is op 1 februari 1994 aangenomen.

De leden van de CDA-fractie begrepen niet waarom in artikel 2, tweede
lid, het niet benodigd zijn van een machtiging voor de desbetreffende
gerechtsdeurwaarder uitsluitend is voorzien in het geval van het leggen
van conservatoir beslag. De ter zake aangevoerde grond dat er in die
situatie juist vaak sprake is van een spoedeisend karakter geldt, zo
meenden deze leden, eveneens bij andere beslagen bijvoorbeeld in de
sfeer van de executie.

Aan het in deze gemaakte onderscheid liggen de volgende overwe–
gingen ten grondslag. Aan het leggen van conservatoir beslag gaat steeds
het verlof van de president van de rechtbank vooraf. Het verlof is gericht
op het leggen van dit beslag. Het leggen van conservatoir beslag heeft
steeds een spoedeisend karakter. Aan het leggen van executoriaal beslag
ligt een executoriale titel ten grondslag. Oat kan een rechterlijk vonnis zijn,
maar er zijn ook andere titels, zoals een notariële akte of een dwangbevel
terzake van de invordering van een belastingschuld. Het bezit van een
executoriale titel nog niet te leiden tot het (terstond) daadwerkelijk
overgaan tot de executie. Bij executie is dus niet steeds een spoedeisend
be'ang aanwezig. Deze factoren hebben geleid tot de keuze om bij
conservatoir beslag wél en bij het executoriaal beslag niet af te wijken van
de in de Algemene wet neergelegde hoofdregel dat voor het binnentreden
in een woning zonder toestemming van de bewoner een machtiging is
vereist. Wij wijzen er overigens op dat een machtiging tot binnentreden
op zeer korte termijn kan worden afgegeven.
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De vraag van de leden van de fracties van de SGP en de WD of de
Algemene wet van toepassing is in geval een gerechtsdeurwaarder
gebruik maakt van zijn binnentredingsbevoegdheden, beantwoorden wij
in bevestigende zin. In geval een gerechtsdeurwaarder in het kader van
zijn taakuitoefening genoodzaakt is een woning te betreden, zijn de
voorschriften van de Algemene wet onverkort van toepassing met dien
verstande dat in geval hij binnentreedtten einde een conservatoir beslag
te leggen, hij daartoe geen machtiging als bedoeld in artikel 2 van de
Algemene wet behoeft te bezitten. Terecht concluderen deze leden dat hij
in andere gevallen derhalve wel in het bezit dient te zijn van een
machtiging.

Met betrekking tot de plicht voor de gerechtsdeurwaarder zich te laten
vergezellen door een politieambtenaar, indien hij gebruik maakt van de
binnentredingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 444 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, vragen deze leden wat de zin van deze
bepaling is in het licht van de Algemene wet, indien aangenomen moet
worden dat de betrokken politieambtenaar van een machtiging zal dienen
te zijn voorzien.

In tegenstelling tot hetgeen deze leden menen dient, ingeval de persoon
die binnentreedt in een woning zondertoestemming van de bewoner,
degene die hem daarbij vergezelt niet te zijn voorzien van een machtiging.
In de Algemene wet wordt een onderscheid gemaakt tussen dégene die
ter zake van het binnentreden verantwoordelijkheid draagt, en degenen
die hem vergezellen. Enkel de eerste bedoelde ambtenaar wordt aange–
merkt als degene die de bevoegdheid tot binnentreden uitoefent. Aan
hem wordt overeenkomstig artikel 4 van de Algemene wet de machtiging
gegeven (zie eveneens kamerstukken II, 1984-1985, 19 073, nrs. 1-3, blz.
17). Deze vergezellingsplicht geldt enkel ten aanzien van het leggen van
executoriaal beslag op grond van artikel 444 Rv. Indien de gerechtsdeur–
waarder binnentreedt ten einde een conservatoir beslag te leggen, geldt
niet een dergelijke vergezellingsplicht. Wel is het in dergelijke gevallen
mogelijk dat de gerechtsdeurwaarder zich laat vergezellen door een
politieambtenaar indien bijvoorbeeld de toegang tot of een doorgang in
de woning moet worden geforceerd.

Naar aanleiding van het verzoek van de leden van de CDA-fractie is
tegelijkertijd met de aanbieding van deze memorie een concept van het
model van de machtiging tot binnentreden ter kennis van de Eerste Kamer
gebracht.

De leden van de CDA-fractie vroegen of een advocaat-generaal bij een
gerechtshof bevoegd is tot afgeven van een machtiging tot binnentreden.

Op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke
organisatie kunnen de advocaten-generaal bij een gerechtshof de
bevoegdheden uitoefenen die de Algemene wet toekent aan de procureur–
generaal bij het gerechtshof.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen naar de betekenis van het
in artikel 7 van de Algemene wet neergelegde criterium «voor zover dit
dringend noodzakelijk is» mede in verband met de in de artikelen 1,
tweede lid, en 2, vierde lid, gegeven criteria voor de uitzonderingsge–
vallen.

Het criterium «dringend noodzakelijk» komt naast artikel 7 ook voor in
artikel 5, en op enkele plaatsen in het Wetboek van Strafvordering. De
situaties waarop artikel 7 betrekking heeft, behoeven niet dezelfde te zijn
als de uitzonderingsgevallen waarop de artikelen 1, tweede lid, en 2,
vierde lid, het oog hebben. Het kan ook buiten de gevallen waarin sprake
is van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of
goederen, waarin het feitelijk onmogelijk is om zich voorafgaand te
legitimeren of het doel van het binnentreden mee te delen of waarin
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nakoming van deze verplichtingen de strafvordering ten aanzien van
misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, ernstig schaadt,
dringend nodig zijn om tijdens de nachtelijke uren of bij afwezigheid van
de bewoner binnen te treden. Als voorbeeld valt te denken aan de
arrestatie van een persoon terzake van een misdrijf waarvoor geen
voorlopige hechtenis toegelaten. Daarom is het criterium in artikel 7
algemener geformuleerd.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of in de gevallen
waarin de bewoner tegen wiens toestemming wordt binnengetreden, niet
degene is die wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor het
binnentreden noodzakelijk wordt geacht, niet zwaardere eisen moeten
worden gesteld aan de bij het binnentreden in acht te nemen zorgvul–
digheid.

Zij vroegen aandacht voor de gevolgen die het binnentreden zonder
toestemming kan hebben voor de overige bewoners waarop het doel van
het binnentreden niet is gericht. Zij wezen op het trauma dat een kind kan
oplopen bij confrontatie bij de arrestatie van zijn vader, de effecten
daarvan op zijn verdere ontwikkeling en het belang van nazorg.

Naar aanleiding hiervan brengen wij het volgende naar voren. De
Algemene wet geeft een regeling omtrent de voorschriften die bij het
binnentreden van een woning in acht moeten worden genomen. De
Algemene wet gaat niet uit van de veronderstelling dat het binnentreden
zonder toestemming van de bewoner steeds ziet op het binnentreden ter
fine van opsporing en ook niet van de veronderstelling dat het binnen–
treden ter opsporing steeds is gericht op een persoon die (enige) bewoner
is. Het is immers zeer wel denkbaar dat de in de woning aanwezige
persoon of de persoon die verondersteld wordt zich daarin te bevinden
waarop het binnentredingsdoel (bij voorbeeld aanhouding ter opsporing
of ter executie) is gericht, geen bewoner dan wel medebewoner is. De
Algemene wet geeft waarborgen voor zorgvuldig binnentreden. Zo geldt
voor het binnentreden zonder toestemming als hoofdregel het vereiste
van een machtiging. Deze wordt slechts afgegeven indien het doel van het
binnentreden, binnentreden zonder toestemming redelijkerwijs vereist.
Tijdens de nachtelijke uren is binnentreden slechts geoorloofd, voor zover
zulks dringend noodzakelijk is. Overigens blijven eisen van subsidiariteit
en proportionaliteit onverkort gelden. Degene die over een machtiging tot
binnentreden beschikt dient na te gaan of, en zo ja op welke wijze, hij
daarvan gebruik wenst te maken. Wij delen het oordeel van deze leden dat
bij de arrestatie van een persoon zo veel mogelijk rekening moet worden
gehouden met de belangen van de (overige) bewoners van de woning,
waarbij kinderen in het bijzonder de aandacht vragen. Het binnentreden
en de aanhouding dienen op de minst confronterende wijze te geschieden
met het oog op voorkoming, althans beperking van materiële en
geestelijke schade.

De leden van de D66-fractie vroegen of het binnentreden ter plaatsing
van afluistermicrofoons valt onder het bereik van artikel 7, tweede lid.

De in artikel 7, tweede lid, neergelegde waarborg dat in een woning bij
afwezigheid van de bewoner niet kan worden binnengetreden buiten
gevallen van dringende noodzakelijkheid en dat, voor zover met een
machtiging wordt binnengetreden, de bevoegdheid tot zulk binnentreden
in de machtiging is vermeld, geldt ook voor het binnentreden met het oog
op afluisteren. Wij wijzen erop dat in artikel 125a Sv., voorgesteld in het
bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van het
Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het opnemen
van gesprekken met een technisch hulpmiddel, onder meer is bepaald dat,
indien het voor de uitvoering van een bevel van de rechter-commissaris
tot opneming van gesprekken noodzakelijk is om een woning zonder
toestemming van de rechthebbende te betreden, daartoe in het bevel een

Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 19 073 enz., nr. 259b



afzonderlijke machtiging moet worden gegeven. Afgifte daarvan is slechts
mogelijk in geval van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van acht
jaren is gesteld en dat is gepleegd in georganiseerd verband. De
voorgestelde regeling is in overeenstemming met artikel 7, tweede lid.

De leden van de SGP-fractie vroegen zich af waarom in artikel 3 niet is
voorzien in een algemene bevoegdheid van de rechter tot afgifte van een
machtiging.

In artikel 3 zijn de personen genoemd die in het algemeen bevoegd zijn
tot afgifte van een machtiging tot binnentreden. Deze opsomming is niet
limitatief. Daarom wordt waar nodig in aanvulling op deze algemene
regeling in specifieke wetgeving ook aan andere functionarissen - zoals
rechters - deze bevoegdheid toegekend.

3. Legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de betekenis van artikel
1, derde lid, derde voizin, naast het tweede lid van dit artikel.

Artikel 1, tweede lid, voorziet in een aantal uitzonderingen op de
verplichting om voorafgaand aan het binnentreden zich te legitimeren en
mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Het bestaan van
de mogelijkheid tot het maken van die uitzonderingen is nodig ter
verzekering van de verwezenlijking van het doel waartoe wordt binnenge–
treden. Die verplichtingen gelden slechts, voor zover de naleving daarvan
in die omstandigheden kan worden gevergd. Dat betekent dat de
nakoming van die verplichtingen alsnog aan de orde is, indien zulks in het
licht van die omstandigheden verantwoord is. Het is dus zeer wel
denkbaar dat legitimatie alsnog in de woning plaatsvindt, nadat de
binnentredingsoperatie is voltooid en het doel van het binnentreden is
verwezenlijkt.

Het derde lid van dit artikel regelt de wijze van legitimering door een
ambtenaar. Deze toont een legitimatiebewijs. Indien de anonimiteit van de
binnentredende ambtenaar in verband met zijn veiligheid moet zijn
gewaartaorgd, maakt hij gebruik van een legitimatiebewijs waarop in
plaats van zijn naam zijn nummer is vermeld. Deze uitzondering betreft
het gebruik van een specifiek legitimatiebewijs.

Het is mogelijk dat de omstandigheden die nopen tot de niet-nakoming
of niet onverkorte nakoming van de in artikel 1, eerste lid, genoemde
verplichtingen tevens nopen tot geanonimiseerde legitimatie. Voor zover
legitimatie mogelijk is, geschiedt zulks geanonimiseerd. Het is ook
mogelijk dat de binnentredende ambtenaar zich voorafgaand aan het
binnentreden legitimeert en daarbij gebruik maaktvan een geanonimi–
seerd legitimatiebewijs.

4. Bijzondere plaatsen

Artikel 12, onderdeel a, ziet ook op vergaderingen van een commissie
van een vertegenwoordigend orgaan in een andere ruimte dan de
plenaire zittingszaal. Vergaderingen van fracties vallen buiten het bereik
van deze bepaling. In dat geval kan niet gesproken worden van een
vergadering van een vertegenwoordigend orgaan.

5. De begrippen vsoning, bewoner en binnentreden

De leden van de CDA-fractie vroegen of ook het gedurende één nacht
verblijven in een tent of een caravan voldoende is om die tent of caravan
voor de betrokkene tot een woning te maken. De leden stelden deze vraag
in verband met hun zorg over mogelijke belemmeringen die dit
wetsvoorstel zou kunnen opwerpen voor politie-acties tegen illegaal
kamperen.
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Het principe van het huisrecht is dat de intieme sfeer van het wonen
wordt beschermd. Daarbij speelt de rechtsbasis van de bewoning in
beginsel geen rol. Het gaat er om dat er in een woning - een tent en een
caravan vallen in beginsel hieronder - de facto en de animo wordt
gewoond. Naast de aanwezigheid van een wil tot bewoning zal dus ook
steeds sprake dienen te zijn van (een aanvang van) feitelijk ongestoord
wonen. Dit laatste nu zal niet het geval zijn bij een onrechtmatige
occupatie die reeds kort na aanvang gehinderd is door acties van de
rechthebbende of de politie. Het kortstondige en onrechtmatige verblijf is
dan immers vanwege de verstoorde aard daarvan niet overgegaan in
feitelijke bewoning.

Wij sluiten in deze aan bij een arrest van het Hof Amsterdam van 22
februari 1975 (NJ 1975, 256), waarin het Hof tot de conclusie kwam dat
aangezien het verblijf van de krakers in desbetreffende panden nog geen
etmaal had geduurd en bovendien door controles en een sommatie van
de politie werd verstoord, dit verblijf - bezien in verband met de onrecht–
matige wijze waarop het tot stand was gekomen - het karakter van
«wonen» niet toekwam. J. Remmelink is dezelfde mening toegedaan
(Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, artikel 138,
blz. 216, noot2).

Wij vragen ons overigens af in hoeverre het noodzakelijk is om bij
politieacties in de afzonderlijke tenten of caravans binnen te treden ten
einde het illegaal kamperen te beëindigen.

Met het bovenstaande antwoord achten wij ook de vraag van de leden
van de PvdA-fractie over het huisrecht beantwoord.

De leden van de CDA-fractie wilden weten of een open serre, een
veranda, een overdekt terras en/of een ingesloten binnentuin tot de
woning konden worden gerekend. In haar algemeenheid wordt als
woning beschouwd een van de buitenwereld afgesloten plaats waar
iemand - eventueel met zijn gezin - zijn privaat huiselijk leven leidt of
pleegt te leiden, alsmede alle ter beschikking en ten gebruike van de
bewoner staande besloten ruimten die binnenshuis gemeenschap hebben
met de woning, zonder dat daarvoor andermans gebied behoeft te
worden betreden. Gelet op deze omschrijving is in het kader van de
beoordeling van de vraag of de hierboven genoemde ruimten tot de
woning kunnen worden gerekend, het vereiste van «beslotenheid»
beslissend. Op grond van dit vereiste dient men op het eerste gezicht te
concluderen dat van de hierboven genoemde ruimten alleen een door de
woning omsloten binnentuin tot de woning kan worden gerekend, althans
wanneer deze binnentuin ook alleen via de desbetreffende woning te
bereiken is.

De leden van de SGP-fractie stelden terecht vast dat in de situatie
waarbij woon– en bedrijfsgedeelte één geheel vormen en de toegang tot
het woongedeelte gedeelte wèl, maar de toegang tot het bedrijfsgedeelte
niet en evenmin de inwendige toegang tot het woongedeelte is
afgesloten, het woongedeelte, ondanks het feit dat dit feitelijk mogelijk is,
niet zonder toepassing van dit wetsvoorstel kan worden betreden. Men
dient die situatie gelijk te stellen met het geval dat bij een «gewoon»
woonhuis de buitendeur open wordt aangetroffen. Ook in dit geval is «zo
maar binnenlopen» niet toegestaan en zal, indien geen toestemming tot
binnentreden wordt gegeven, krachtens machtiging binnengetreden
dienen te worden.
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6. Artikelen (19 073)

Artikel 5

Er is hier sprake van een zetfout. In het voorstel van wet is het woord
«verondersteld» juist gezet. Artikel 5, derde lid, eerste volzin, waarin dit
woord voorkomt, is bij derde nota van wijziging gewijzigd. Deze wijziging
hield geen wijziging van dit woord in. In het gewijzigd voorstel van wet is
de zin of de zinsnede waarin het woord «verondersteld» voorkwam,
kennelijk opnieuw gezet en is er een zetfout ingeslopen. De omstan–
digheid dat de wijzigingen in dit artikellid niet dit woord betroffen is de
vermoedelijke verklaring voor het feit dat deze zetfout tot nu toe onopge–
merkt is gebleven.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
E. van Thijn
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MACHTIGING TOT BINNENTREDEN IN EEN WONING

0 De burgemeester van de gemeente (plaatsnaam);

0 De procureur-generaal bij het gerechtshof te (plaatsnaam);

0 De officier van justitie in het arrondissement (plaatsnaam);

0 (naam en voorletters), (hoedanigheid)
als zodanig hulpofficier van justitie;

0 De (functie) te (plaatsnaam);

gelet op (wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust)
geeft machtiging aan
(naam en voorletters, of nummer)
(hoedanigheid)

om
0 voor de tenuitvoerlegging van het arrest/vonnis/de beschikking van

(datum)
van (aanduiding en plaatsnaam gerecht ofrechter)

0 van de uitvoering van het op (datum)
door (aanduiding en plaatsnaam gerecht of rechter)
gegeven bevel tot medebrenging van (naam, voornemen, zo mogelijk
ook geboorteplaats en –datum van de mede te brengen persoon)

0 voor de aanhouding van (naam, voornamen, geboorteplaats en –datum
of, indien zijn naam niet bekend is, een zo duidelijk mogelijke
aanwijzing van de persoon)

0 voor de inbeslagneming van (het in beslag te nemen goed noemen of,
indien dit niet mogelijk is, zo duidelijk mogelijk omschrijven)

0 voor huiszoeking.

0 zonder toestemming van de bewoner binnen te treden

0 in de woning gelegen aan te

0 en tevens in (aantal, ten hoogste drie) andere afzonderlijke woningen, te
weten
de woning gelegen aan te
de woning gelegen aan te
de woning gelegen aan te

0 in iedere woning waarin de bedoelde persoon/het bedoelde goed zich
bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden.

bepaalt voorts dat
0 in de genoemde woning of woningen tussen middernacht en 6 uur

's-morgens kan worden binnengetreden;
0 bij afwezigheid van de bewoner(s) in de genoemde woning of

woningen kan worden binnengetreden;
0 degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewoner binnen

te treden zich door andere kan doen vergezellen.
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Deze machtiging is van kracht op de dag waarop zij is afgegeven tot (ten
hoogste de drie daarop volgende dagen)

Afgegeven te (plaatsnaam), en (datum)

De burgemeester,
De procureur-generaal,
De officier van justitie,
De hulpofficier van justitie,
De

(handtekening en naam)
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