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22539 Wijziging van binnentredingsbepalingen

Nr. 11 DERDE NOTA VAN WUZIGING
Ontvangen 12 oktober 1993

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk I wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 vervalt onderdeel C.

Na artikel 10 worden ingevoerd de artikelen 11 en 12, luidende:

ARTIKEL11

Artikel 4 van de Uitvoeringswet CSE-verdrag (Stb. 1991, 546) komt te
luiden:

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, van de Algemene wet op het
binnentreden (Stb. ...) rust de verplichting zich voorafgaand aan het
binnentreden in een woning te legitimeren en mededeling te doen van
het doel van het binnentreden op de leden van het begeleidingssteam.

2. De leden van het begeleidingsteam zijn bevoegd in afwijking van
artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden zonder machtiging
een woning zonder toestemming van de bewoner binnen te treden.

3. Het hoofd van het begeleidingsteam maakt het schriftelijk verslag
als bedoeld in artikel 10 van de Algemene wet op het binnentreden. In
dit verslag vermeldt hij tevens de namen en de hoedanigheid van de
leden van het begeleidingsteam en de inspecteurs.
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ARTIKEL 12

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 april 1993 ingediende
voorstel van wet tot invoering van de Politiewet 19.. en daarmee verband
houdende wijziging van diverse wetten (Invoeringswet Politiewet 19..)
(22 539) tot wet wordt verheven en in werking treedt, komt artikel 444
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 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 doen vertegenwoordigen door een ambtenaar van
politie die tevens hulpofficier van justitie is. Van de tegenwoordigheid
van deze ambtenaar 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.

De aanhef van artikel 10 van Hoofdstuk II komt te luiden:
De Provinciewet (Stb. 1992, 550) wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk III wordt als volgt gewijzigd:

De aanhef van artikel 2 komt te luiden:
De Wet inzake de douane (Stb. 1992, 54) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden:
Indien het bij koninklijke boodschap van 8 september 1989 ingediende

voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen tot aanpassing van de administratieve verplichtingen ten dienste
van de belastingheffing en in verband daarmee wijziging van enige
andere wetten (aanpassing van administratieve verplichtingen (21 287)
tot wet wordt verheven en in werking treedt, komt artikel 50 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen te luiden:

b. In het tweede lid van artikel 50 wordt na «met uitzondering van»
ingevoegd: zaterdagen,
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c. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt in artikel
50 een nieuw derde lid ingevoerd, luidende:

3. Indien het gebouw of de grond wordt gebruikt voor het uitoefenen
van een bedrijf, een zelfstandig beroep of een werkzaamheid als bedoeld
in artikel 52, eerste lid, wordt, voor zover het redelijkerwijs niet mogelijk
is het onderzoek te doen plaatsvinden gedurende de in het tweede lid
bedoelde uren, de gevraagde toegang verleend tijdens de uren waarin
het gebruik voor de uitoefening van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of
die werkzaamheid daadwerkelijk plaatsvindt.

IV

Hoofdstuk V wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, onderdeel B, komt onderdeel b te luiden:
b. Het eerste lid, onder 2, komt te luiden:
2. in een provincie: de door de commissaris van de Koning aan te

wijzen personen;

B

In de aanhef van artikel 6 wordt «(Stb. 1981, 411)» vervangen door:
(Stb. 1992,627).

In de aanhef van artikel 7 wordt «(Stb. 1977, 455)» vervangen door:
(Stb. 1992,624).

D

Artikel 9 vervalt.

E

In de aanhef van artikel 10 wordt «(Stb. 1982, 763)» vervangen door:
(Stb. 1992,631).

Artikel 13 komt te luiden:

ARTIKEL 13

Artikel 77, derde lid, van de Huisvestingswet (Stb. 1992, 548) vervalt.

V

Hoofdstuk VI wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:
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ARTIKEL3

De Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59, onderdeel e, komt te luiden:
e. luchtvaartterein en de daarbij behorende gebouwen en inrichtingen,

met inbegrip van woongedeelten, alsmede fabrieken, werkplaatsen en
aanhorigheden, welke dienstbaar zijn aan de luchtvaart, te doen betreden
voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. In
afwijking van artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden (Stb.
....) is het militaire gezag bevoegd zonder machtiging binnen te treden.
Het militaire gezag is bevoegd een machtiging als bedoeld in artikel 3
van de Algemene wet op het binnentreden te geven. Artikel 3 van de wet
is van toepassing.

B

Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «inrichtingen» ingevoegd:
met uitzondering van woningen

b. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «wettelijke bepalingen
terzake worden nageleefd» ingevoegd: een en ander voor zover dat
redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is

c. Het derde lid vervalt.

B

In artikel 5 wordt in onderdeel a «waaraan aan ramp is overkomen»
vervangen door: waaraan een ramp is overkomen.

De aanhef van artikel 20 komt te luiden:
Artikel 11 van de Luchtvaartongevalienwet (Stb. 1992, 705) wordt als

volgt gewijzigd:

De aanhef van artikel 22 komt te luiden:
Artikel 16 van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee (Stb. 1992,

211) wordt als volgt gewijzigd:

VI

Hoofdstuk VII wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van artikel 2 wordt «(Stb. 1904, 73)» vervangen door:
(Stb. 1992, 621).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 539, nr. 11



B
In de aanhef van artikel 11 wordt «(Stb. 1963, 82)» vervangen door:

(Stb. 1992, 623).

VII

Hoofdstuk VIII wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

ARTIKEL 1

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 augustus 1991 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Vogelwet 1936, de Jachtwet en de
Natuurbeschermingswet (22 201) tot wet wordt verheven en in werking
treedt, wordt artikel 31 van de Vogelwet 1936 (Stb. 700) als volgt
gewijzigd:

a. In het eerste lid komt de tweede volzin te luiden:
Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.

b. Het tweede lid komt te luiden:
2. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, hebben toegang tot elke

plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taal nodig
is.

c. Onder vernummering van het vierde lid tot derde lid en het achtste
lid tot vierde lid vervalt het derde lid respectievelijk het vijfde tot en met
zevende lid.

B

De aanhef van artikel 9 komt te luiden:
Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 1992 ingediende

voorstel van wet tot wijziging van de Wet bedreigde uitheemse
diersoorten (22 901) ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet, nog
niet in werking is getreden, wordt artikel 8 van de Wet bedreigde
uitheemse diersoorten (Stb. 1975, 48) als volgt gewijzigd:

De aanhef van artikel 13 komt te luiden:
Artikel 115 van de Gezondheids– en welzijnswet voor dieren (Stb.

1992, 585) komt te luiden:

VIII

Hoofdstuk IX wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 7 komt onderdeel a te luiden:
a. Het eerste lid komt te luiden:
1. De in artikel 56 bedoelde ambtenaren hebben toegang tot elke

plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig
is.
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B

Na artikel 14 wordt ingevoegd een nieuw artikel 14a, luidende:

ARTIKEL 14A

Artikel 12 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
(Stb. 1993, 368) komt te luiden:

Artikel 12

1. De in artikel 11, eerste lid, bedoelde arnbtenaren hebben toegang
tot alle schepen en terreinen waar zich schepen bevinden, met uitzon–
dering van woongedeelten, voor zover dat redelijkerwijs voor de
vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig verschaffen zij zich de toegang
met behulp van de sterke arm.

C

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

a. «Artikel 65» dient telkenmale te worden vervangen door: artikel 67.

b. «Artikel 64» dient te worden vervangen door: artikel 66.

IX

Artikel 3 van Hoofdstuk X wordt als volgt gewijzigd:
In de aanhef wordt na «Absintwet» ingevoegd: 1909.

X

Hoofdstuk XI komt te luiden:

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

ARTIKEL 1

Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad in Onze Minister van
Justitie zo nodig bevoegd de in dit wetsvoorstel voorkomende verwij–
zingen naar artikelen in andere wetten of wetsvoorstellen in overeen–
stemming te brengen met de dan geldende nummering van die wetten
respectievelijk wetsvoorstellen.

ARTIKEL2

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip met dien verstande dat, indien het bij koninklijke boodschap van
20 juli 1989 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (21 239) op een
later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, Artikel 1 van
Hoofdstuk I in werking treedt op het tijdstip dat laatstgenoemd voorstel
van wet in werking treedt.
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TOELICHTING

Algemeen

Het is noodzakelijk gebleken het voorste! van wet tot wijziging van
binnentredingsbepalingen te wijzigen in verband met de inwerkingtreding
van in dit wetsvoorstel opgenomen wetsvoorstellen of wijziging van de in
dit wetsvoorstel opgenomen wetten ingevolge andere wetsvoorstellen.
Eveneens is van de gelegenheid gebruik gemaakt binnentredingsbepa–
lingen in wetten of wetsvoorstellen die nog niet waren opgenomen in het
onderhavige wetsvoorstel en die aanpassing behoeven, alsnog op te
nemen. Hieronder worden slechts de wijzigingen van een meer inhoude–
lijke aard nader verduidelijkt.

I

Onderdelen A en B

Ten aanzien van artikel 444 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts–
vordering is rekening gehouden met het voorstel voor een Invoeringswet
Politiewet 19.. (22 539). Naar verwachting zal dit wetsvoorstel op 1
januari 1994 tot wet worden verheven (artikel 12).

Artikel 3 van de Uitvoeringswet CSE-verdrag bepaalt dat het interna–
tionale inspectieteam bij gelegenheid van een verrassingsinspectie tot
alle plaatsen - woningen zonder toestemming van de bewoner niet uitge–
zonderd - toegang heeft. Bij een dergelijke inspectie wordt het inspec–
tieteam begeleid door het begeleidingsteam. Aangezien het inspec–
tieteam zijn taak uitoefent zonder onder het gezag te staan van enige
Nederlandse autoriteit, is er geen ruimte het betreden van woningen
zonder toestemming van de bewoner te binden aan een machtiging.

III

Onderdeel B

Deze wijzigingen houden verband met de wijzigingen die in het
wetsvoorstel tot aanpassing van de administratieve verplichtingen
(21 287) zijn aangebracht door het amendement van de leden van de
Tweede Kamer, Van der Vaart en Vreudenhil (kamerstukken II, 21 287,
nr. 16). Dit amendement heeft betrekking op de tijden waarop, in het
kader van de controle van de belastingwet, gebouwen en terreinen door
controle-ambtenaren betreden kunnen worden. Deze materie is geregeld
in het nieuwe artikel 50 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen
(AWR), zoals dat zal komen te luiden nadat wetsvoorstel 21 287 kracht
van wet zal hebben gekregen en in werking zal zijn getreden.

IV

Onderdeel A

De formulering van artikel 69, eerste lid, onder 2, van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (artikel 3) is aangepast aan de formulering van
artikel 55, eerste lid, onder 2, van de Wet op de stads– en dorpsver–
nieuwing (artikel 11).
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Onderdeel C

Naar verwachting zal de Afvalstoffenwet met ingang van 1 januari
1994 komen te vervallen. Met ingang van die datum is de inwerking–
treding voorzien van de wet van 13 mei 1993 (Stb. 283), tot uitbreiding
en wijziging van de Wet milieubeheer (afvalstoffen), waarin de Afvalstof–
fenwet en de Wet chemische afvalstoffen worden geïntegreerd in een
hoofdstuk Afvalstoffen in de Wet milieubeheer.

Onderdeel D

De vermelde bepalingen zijn per 1 juli 1993 vervallen in verband met
de inwerkingtreding van de Huisvestingswet (Stb. 1992, 548).

V

Onderdeel A

Naast artikel 73 dient eveneens artikel 59 van de Luchtvaartwet te
worden aangepast in verband met de Algemene wet op het binnen–
treden.

VII

Onderdeel A

Indien het voorstel van wet tot wijziging van de Vogelwet 1936, de
Jachtwet en de Natuurbeschermingswet (22 201) tot wet wordt
verheven en in werking treedt, dient artikel 31 van de Vogelwet 1936 te
worden aangepast in het kader van de Algemene wet op het binnen–
treden.

VIII

Onderdeel A

Artikel 57 is aangepast in verband met de voorgenomen wijzigingen in
het wetsvoorstel houdende de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen (kamerstukken II, 1992-1993, 23 141).

X

Voorzien is in een algemene bevoegdheid voor de Minister van Justitie
vóór plaatsing van dit wetsvoorstel in het Staatsblad, de verwijzingen in
dit wetsvoorstel naar artikelen in andere wetten of wetsvoorstellen in
overeenstemming te brengen met de dan geldende nummering van die
wetten en wetsvoorstellen.

Ingevolge de Invoeringswetten Provinciewet en Gemeentewet zal de
tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet bij voorbeeld opnieuw
integraal worden gepubliceerd. Daarbij zal de nummering van deze
wetten opnieuw worden vastgesteld. Aangezien de inwerkingtreding van
de Gemeentewet en de Provinciewet op 1 januari 1994 is voorzien en de
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel naar alle waarschijn–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 539, nr. 11



lijkheid op een later tijdstip zal plaatsvinden, is het noodzakelijk om thans
een voorziening in het wetsvoorstel op te nemen. Ook ten aanzien van de
Wet op de openluchtrecreatie is het voornemen deze wet opnieuw te
nummeren op het moment dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
op de openluchtrecreatie (21 447) in werking treedt.

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

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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