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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER EIND-
VERSLAG van de commissie van rapporteurs voor het 
ontwerp van wet tot wijziging van enige artikelen van het 
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, 
de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der 
justitie, de Wet tot invoering van het Wetboek van Straf-
vordering, de Beginselenwet gevangeniswezen, de Wegen-
verkeerswet, de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de 
Veewet en de Kieswet. (Ingezonden 21 juni 1963.) 

Vanzelfsprekend is de ondergetekende gaarne bereid, de ge-
vraagde uiteenzetting te geven omtrent de beschouwingen in 
de geschriften, bedoeld in het nader eindverslag. 

Zoals in de memorie van toelichting op artikel IV, onder B, 
van het ontwerp vrij uitvoerig is uiteengezet, beoogt de daarin 
voorgestelde aanvulling van artikel 9 der Beginselenwet ge-
vangeniswezen niet anders dan een aanpassing van deze wette-
lijke bepaling, nodig geworden nu sedert maart 1959 in het 
kader van het streven de wachttijd van passanten zo kort 
mogelijk te doen zijn, de procedure bij de selectie van ter 
beschikking van de Regering gestelden is gewijzigd. Voorheen 
vond opneming van de z.g. passanten in huizen van bewaring 
plaats voordat omtrent hun opname in een bepaalde inrichting 
ter verpleging een beslissing was genomen; thans ligt de wacht-
tijd merendeels na het verblijf in het Selectie-instituut, wanneer 
dus vaststaat naar welke inrichting de betrokkene ter verpleging 
zal moeten worden overgebracht. 

Deze nieuwe procedure heeft het aantal passanten en de 
gemiddelde wachttijd volgens de verwachting in gunstige zin 
beïnvloed. In februari 1959 verbleven 197 ter beschikking ge-
stelden in de huizen van bewaring; de wachttijd was toen ge-
middeld 6 maanden. Na maart 1959 daalde het aantal ge-
leidelijk en sedert oktober 1961 ligt het aantal passanten tussen 
de 40 en 60, waarvan nog slechts een klein aantal wacht op 
plaatsing in het Selectie-instituut. In een niet onbelangrijk aan-
tal gevallen geschiedt de plaatsing in het gesticht van be-
stemming rechtstreeks — dus zonder wachttijd — vanuit het 
Selectie-instituut. Voor het overige zijn de wachttijden voor de 
passanten — die thans veel geringer in aantal zijn — over het 
algemeen aanmerkelijk korter dan voorheen. 

In de brief van een aantal advocaten en procureurs te Rot-
terdam wordt de opmerking in de memorie van toelichting, 
dat met de voorgestelde aanvulling uiteraard niets wordt afge-
daan aan de noodzaak om voor het „passantenprobleem" als 
zodanig een oplossing te vinden, een „dooddoener" genoemd. 
Ter motivering van deze kwalificatie wordt even daarvoor ge-
steld: „Uit niets blijkt nu wat de Regering in al die jaren heeft 
gedaan om aan deze noodtoestand (plaatsgebrek in de asielen) 
een positieve oplossing te geven.". 

Het feit, dat de memorie van toelichting hieromtrent geen 
beschouwingen bevat, betekent uiteraard niet dat maatregelen, 
om in de bestaande toestand verbetering te brengen, achterwege 
zijn gebleven. Behalve op het gunstig resultaat van de ver-
anderde selectiemethodiek kan op de volgende sedert de laatste 
wereldoorlog genomen maatregelen worden gewezen; 
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1950: opening van de Hoeve Boschoord te Vledder van de 
Maatschappij tot Weldadigheid. 

1952: opening van het Selectie-instituut te Utrecht en het 
Noodasiel in de gevangenis te Groningen. 

1953: opening van het Rijksasiel te 's-Gravenhage en de 
inrichting Groot-Batelaar te Lunteren. 

1955: opening van de Dr. H. van der Hoevenkliniek te 
Utrecht. 

1956: opening van een nieuw paviljoen voor 40 mannen, be-
horende bij de inrichting Oldenkotte van de vereniging Rek-
kense Inrichtingen. 

1957: ingebruikneming van nieuwe werkplaatsen ten behoeve 
van de arbeidstherapie in de Van der Hoevenkliniek. 

1959: ingebruikneming van het Rijksasiel te Doetinchcm, 
waarin thans pl.m. 100 ter beschikking gestelden worden ver-
pleegd. Voorts werden in 1959 belangrijke verbouwingen tot 
stand gebracht in het Noodasiel te Groningen (thans Rijksasiel 
Dr. S. van Mesdag), waardoor in deze inrichting een aanvang 
kon worden gemaakt met groepsgewijze behandeling van een 
aantal patiënten. 

Ten slotte kan worden gewezen op de bouw van woningen 
te Avereest, Doetinchem, Rekken en Lunteren, waardoor de 
aantrekking van personeel voor de inrichtingen aldaar wordt 
bevorderd, en op de plannen voor de bouw van een rooms-
katholiek asiel bij Nijmegen en een protestants-christclijke in-
richting, welke plannen van departementswege ten volle wor-
den ondersteund. 

Er is derhalve in de afgelopen jaren een belangrijke uit-
breiding der verplegingsmogelijkheden tot stand gebracht en 
een verdere verbetering is te verwachten. De ondergetekende 
ziet dan ook niet in dat er grond bestaat voor de vrees, dat 
bij aanneming van het onderhavige wetsontwerp „de noodzaak 
uit het oog zal worden verloren om ter beschikking gestelden 
zo goed mogelijk en onmiddellijk te verplegen". Van dezelfde 
vrees als waarvan de Rotterdamse advocaten in deze bewoor-
dingen blijk geven, schijnt te getuigen de opmerking van de 
Algemene Raad der Nederlandse Orde van Advocaten, dat 
de wijziging van het onderhavige artikel van de Beginselenwet 
gevangeniswezen „inderdaad de bestaande toestand permanent 
(maakt) met alle ons inziens ongewenste gevolgen daarvan". 
Het is de ondergetekende niet duidelijk, waaruit het — niet 
bestaande — streven naar consolidering van de bestaande 
toestand wordt afgeleid. Reeds de genoemde passage uit de 
memorie van toelichting weerspreekt dit, en dat deze passage 
geen holle frase is blijkt uit de hierboven vermelde gegevens. 

De Algemene Raad der Nederlandse Orde van Advocaten 
heeft overigens begrip voor de noodzaak van de voorgestelde 
wetswijziging en hij betoogt ook geenszins dat deze geen 
doorgang zou behoren te vinden. Slechts wordt erop aan-
gedrongen, dat de wijziging wordt beschouwd als een ,,nood-
maatregel" in afwachting van een definitieve verbetering. 
Welnu, de tekst van de voorgestelde aanvulling geeft zelf 
duidelijk aan dat plaatsing van een gedetineerde als „passant" 
in een huis van bewaring moet worden beëindigd, zodra op-
name in de voor hem bestemde plaats mogelijk is geworden. 
Er is dus steeds sprake van een tijdelijke oplossing die zo kort 
mogelijk moet duren. In zekere zin kan men inderdaad van 
een noodmaatregel spreken, mits niet uit het oog wordt ver-
loren dat ook in een tijd, waarin niet meer een beroep op 
„noodtoestand" kan worden gedaan, de bepaling haar zin en 
nut behoudt. In dit verband zij opgemerkt, dat niet alleen 
ter beschikking gestelden in afwachting van hun definitieve 
plaatsing in een huis van bewaring worden ondergebracht, 
doch ook personen, wier plaatsing in een krankzinnigen-
gesticht is bevolen, en tot gevangenisstraf veroordeelden, om-
trent wier selectie een beslissing moet worden genomen. 

Het adres der Rotterdamse advocaten oppert de gedachte 
om ter beschikking gestelden, die zijn geselecteerd voor een 
bepaalde inrichting, in plaats van in een huis van bewaring 
in een ander asiel op te nemen gedurende de wachttijd. Deze 
op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkende gedachte is echter 
in feite niet te verwezenlijken gebleken, behoudens in enkele 

incidentele gevallen. Verreweg de meeste passanten zijn be-
stemd voor een beveiligde inrichting. Het juist voor deze 
categorie bestaande gebrek van plaatsruimte maakt tijdelijke 
opneming in een andere dergelijke inrichting slechts zelden 
mogelijk. Uiteraard is het niet verantwoord om een ter be-
schikking gestelde die wegens zijn gevaarlijkheid is geselec-
teerd naar een gesloten inrichting, in afwachting van zijn 
plaatsing daar te doen verblijven in een inrichting met ruimere 
bewegingsvrijheid, daargelaten dat ook in zodanige inrichtingen 
niet steeds plaats is. Wel wordt in overleg met de directies 
van de verplegingsinrichtingen regelmatig onderzocht of be-
paalde verpleegden, die zich gedurende langere tijd aan-
gepast hebben gedragen, naar een vrijere inrichting kunnen 
worden overgeplaatst, waardoor voor andere verpleegden 
plaats vrijkomt. 

Indien een bepaalde ter beschikking gestelde is geselecteerd 
voor opname in een psychiatrische inrichting en reeds ge-
durende de wachttijd bijzondere zorg behoeft, wordt hij van-
uit het selectie-instituut rechtstreeks in een psychiatrische 
inrichting geplaatst zonder voorafgaande insluiting in een huis 
van bewaring. Voorts wordt ook gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid van opneming in het huis van bewaring I te 
Amsterdam, waaraan een vrij uitgebreide medische staf is 
verbonden, zodat psychiatrische supervisie mogelijk is. 

Enige jaren geleden, toen het passantenaantal zeer hoog 
was, is overwogen voor hen een speciaal gesticht in te richten. 
Deze gedachte moest echter bij verdere overweging worden 
los gelaten, omdat de concentratie van een dergelijke groep 
meer of minder gestoorde personen van zeer uiteenlopende 
psychische structuur een groot gevaar voor ongunstige onder-
linge beïnvloeding oplevert en ook overigens een onhoudbare 
situatie in het gesticht zou scheppen. Nu het aantal passanten 
sindsdien sterk is gedaald en de wachttijden over het algemeen 
aanzienlijk korter zijn geworden ligt — gezien ook boven-
genoemde mogelijkheden voor individuele gevallen — een 
dergelijke oplossing nog minder in de rede. 

De rechter heeft, voor zover de ondergetekende bekend, tot 
dusver de onvermijdelijke tijdelijke detentie van terbeschikking-
gestelden in een huis van bewaring steeds geaccepteerd, behalve 
het Gerechtshof te Arnhem in het in de stukken vermelde 
arrest, waartegen een beroep in cassatie aanhangig is. Op 24 
mei jl. heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad der 
Nederlanden geconcludeerd tot vernietiging van dit arrest, met 
terugwijzing naar het Gerechtshof te Arnhem. De procureur-
generaal is van mening, dat het Hof verschillende aspecten van 
de kwestie van de noodtoestand heeft verwaarloosd, dan wel 
naar onjuiste maatstaven beoordeeld. Naar zijn oordeel zou ook 
vrijlating van betrokkene een onrechtmatige handelwijze van de 
Staat zijn geweest. Overigens is er in zoverre in deze zaak geen 
verband met de onderhavige wetswijziging, dat de detentie van 
betrokkene niet plaatsvond na zijn selectie, doch daarvoor. 
Hierop wijst ook het adres van de Arnhemse advocaten (blz. 
4). Het bevreemdt de ondergetekende daarom enigszins dat op 
blz. 3 van dat adres wordt gesteld: „Het doet ondergetekenden 
merkwaardig aan, dat hangende dit beroep de Minister van 
Justitie een wetswijziging voorstelt die impliceert dat het ver-
weer, hetwelk de Staat in rechte voert, onhoudbaar is, althans 
weinig kans op succes biedt. „Zoals reeds herhaaldelijk werd 
opgemerkt bedoelt de ontworpen aanvulling van artikel 9 der 
Beginselenwet gevangeniswezen slechts, een voorziening te tref-
fen voor de gevallen waarin de bestemming van de verpleegde 
reeds vaststaat doch plaatsing in de bestemde inrichting nog 
niet mogelijk is. 

Te vermelden valt in dit verband de uitspraak van de Presi-
dent van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 18 september 
1961 (N.J. 1961, 538), die betrekking had op een verblijf als 
passant in een huis van bewaring van iemand, ten aanzien van 
wie de selectie-beslissing reeds was genomen. Om die reden 
werd het beroep van de Staat op het bestaande artikel 9 der 
Beginselenwet gevangeniswezen ongegrond geacht; het beroep 
op noodtoestand werd echter aanvaard, met de toevoeging dat 
de overheid, „wanneer zij niet alsnog een wettelijke basis aan 



deze vorm van detentie kan verschaffen", zich zal moeten af-
vragen welke andere maatregelen zij kan nemen om tot beëin-
diging van de noodtoestand te geraken. Het is deze onmisken-
bare vingerwijzing in de richting van aanvulling der betrokken 
wettelijke bepaling, die heeft geleid tot de opneming van het 
onderhavige onderdeel van dit wetsontwerp. 

Op 19 april 1963 heeft de President van de Rechtbank te 
Rotterdam in een soortgelijk geval het beroep van de Staat op 
artikel 9, lid 1, sub c, van de Beginselenwet gegrond ver-
klaard. In het vonnis werd overwogen „dat te verwachten is, 
dat binnenkort door wetswijziging elke twijfel omtrent de wet-
telijke grondslag van eisers detentie zal worden weggenomen". 
Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. 

Ten slotte moge de ondergetekende nog een opmerking 
maken over hetgeen in de brieven van de Arnhemse advocaten 
wordt gesteld over artikel IV, onder A en C, van het wetsont-
werp, betreffende het regiem voor onveroordeelden. Er wordt 
een verband gelegd tussen deze onderdelen van het artikel en 
onderdeel B, hierboven aan de orde, dat naar het oordeel van 
de ondergetekende voortkomt uit een misverstand bij de adres-
santen. 

Naar in de memorie van toelichting reeds is medegedeeld 
zijn de onderdelen A en C opgenomen om een leemte aan te 
vullen, die onder vigeur van de oude Beginselenwet niet be-
stond. De artikelen 62 en 76 van het Wetboek van Strafvorde-
ring bepalen voor inverzekeringgestelden en preventief gedeti-
neerden, dat zij aan geen andere beperkingen worden onder-
worpen, dan die voor het doel hunner opsluiting of in het be-
lang der orde volstrekt noodzakelijk zijn. Artikel 4 van de 

oude Beginselenwet maakt dit beginsel toepasselijk op alle on-
veroordeelden, doch deze bepaling is ten onrechte in de nieuwe 
Beginselenwet niet overgenomen. 

De Arnhemse advocaten doen het voorkomen of onderdeel 
C van artikel IV, dat in werkelijkheid alleen een abusievelijk 
voor andere categorieën onveroordeelden dan inverzekeringge-
stelden en preventief gedetineerden weggevallen voorschrift 
herstelt, iets nieuws brengt, te weten het invoeren van „een 
soepeler regiem" voor onveroordeelden, „zoals" inverzekering-
gestelden en preventief gedetineerden. Daaraan wordt dan het 
verwijt verbonden, dat de invoering van een soepeler regiem 
voor de passanten achterwege is gebleven. Dit verwijt is onge-
grond. Voor de als passant in een huis van bewaring verblij-
vende terbeschikkinggestelden heeft de ondergetekende in 1961 
verruimingen in het regiem aangebracht, onder meer onbepaal-
de frequentie der briefwisseling, langer familiebezoek, vrijere 
besteding van het zakgeld. Overigens is een „soepeler regiem" 
voor onveroordeelde verdachten slechts in betrekkelijke zin 
aanwezig, gezien de bevoegdheid van openbaar ministerie of 
rechter-commissaris om beperkingen in het belang van het 
onderzoek te bevelen (artikel 132 Gevangenismaatregel juncto 
de artikelen 222 en 225 Invoeringswet Strafvordering). 

De ondergetekende meent hiermede op de voornaamste pun-
ten uit de in het Nader Eindverslag genoemde stukken te zijn 
ingegaan. 

De Minister van Justitie, 
A. C. W. BEERMAN. 


