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Artikel 1, eerste lid, onder j , wordt gelezen: 
«j. psychiater: een geneeskundige, in het register van erkende specialis-

ten van de daartoe door Onze Minister aangewezen beroepsorganisatie van 
geneeskundigen ingeschreven voor het specialisme psychiatrie of voor het 
specialisme zenuw- en zielsziekten;». 

Artikel 1, vijfde lid, wordt gelezen: 
«5. Onze Minister kan bepalen, welk college voor de toepassing van deze 

wet ten aanzien van psychiatrische ziekenhuizen van Rijk, provincie of ge-
meente als bestuur wordt aangemerkt.». 

In artikel 3, eerste lid, onder b, wordt in plaats van «of» en «dan wel» gele-
zen «en». 

In artikel 3, tweede lid, wordt in plaats van «5, derde lid,» gelezen «5, vier-
de lid,». 

In artikel 4, eerste lid, wordt in plaats van «artikel 2, tweede lid,» gelezen 
«artikel 2,». 

Artikel 5, tweede lid, wordt gelezen: 
«2. Indien zich naar het oordeel van de officier van justitie een geval voor-

doet als bedoeld in artikel 2 stelt hij, ook indien hij daartoe niet ingevolge het 
eerste lid verplicht is, bij de rechter een vordering in tot het verlenen van een 
voorlopige machtiging.». 

Het derde lid van artikel 5 wordt genummerd vierde lid. Ingevoegd wordt 
een nieuw derde lid, luidende: 

«3. Bij de vordering als bedoeld in het eerste en tweede lid worden de in 
artikel 4 bedoelde bescheiden alsmede - indien aanwezig - het verzoek als 
bedoeld in artikel 3 overgelegd.». 

In artikel 6, vierde lid, onder b, vervalt de zinsnede «, zo deze het verzoek 
niet heeft ingediend;». De komma achter «betrokkene» wordt vervangen 
door een puntkomma. 
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In artikel 6, tiende lid, tweede volzin, wordt in plaats van «de betrokken 
personen» gelezen «de betrokken personen en instellingen» en wordt in 
plaats van «personen, aan een der naaste bloedverwanten alsmede aan de 
huisarts van betrokkene» gelezen «personen en instellingen, aan een der 
naaste bloedverwanten, aan de huisarts van betrokkene alsmede aan de in-
specteur». 

Ingevoegd wordt een nieuw elfde lid, luidende: 
«11. Bij de kennisgeving aan de inspecteur, bedoeld in het tiende lid, 

voegt de griffier afschrift van de geneeskundige verklaring. De toezending 
van de verklaring geschiedt bij aangetekend schrijven.». 

In artikel 8, tweede lid, eerste volzin, wordt in plaats van «tengevolge van 
plaatsgebrek in psychiatrische ziekenhuizen nog niet tot opneming kon wor-
den overgegaan» gelezen «door de daarvoor in aanmerking komende psy-
chiatrische ziekenhuizen nog niet tot opneming is overgegaan». 

Artikel 8, derde lid, wordt genummerd vierde lid. Ingevoegd wordt een 
nieuw derde lid, luidende: 

«3. Bij de opneming van de betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis 
wordt een afschrift van de in artikel 4 bedoelde geneeskundige verklaring 
aan het ziekenhuis overgelegd.» 

In artikel 10, eerste lid, onder b, wordt in plaats van «ressort» gelezen 
«ambtsgebied». 

Artikel 10, eerste lid, onder c, vervalt. De puntkomma achter het eerste lid, 
onder b, wordt vervangen door een punt. 

Artikel 10, tweede lid, wordt gelezen: 
«2. De in het eerste lid,ondera, bedoelde kennisgeving wordt-ook indien 

de betrokken personen en instellingen door de rechter niet zijn gehoord — 
in elk geval gedaan aan de in artikel 6, vierde lid, onder b tot en met g, ge-
noemde personen en instellingen, aan een der naaste bloedverwanten als-
mede aan de huisarts van betrokkene.». 

Artikel 11, eerste volzin, vervalt. 

In artikel 14, eerste lid, eerste volzin, wordt tussen «mogelijk» en «medede-
ling» ingevoegd «schriftelijk» en wordt in plaats van «ressort» gelezen 
«ambtsgebied». 

Aan artikel 14 wordt toegevoegd een nieuw vijfde lid, luidende: 
«5. Tenzij hij voornemens is aan de burgemeester een verzoek te doen 

overeenkomstig artikel 16, stelt de geneesheer-directeur de betrokkene er-
van in kennis dat hij toepassing van artikel 13 noodzakelijk acht en terzake 
het nodige heeft verricht.». 

In de artikelen 15, eerste lid, en 16, eerste lid, eerste volzin, wordt in plaats 
van «artikel 14» gelezen «artikel 14, eerste lid,». 

Artikel 15, derde lid, wordt gelezen: 
«3. Artikel 5, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. Bij 

de vordering van de officier van justitie worden de in artikel 14 bedoelde me-
dedeling en verklaring, de in artikel 14, vijfde en zesde lid, bedoelde beschei-
den alsmede - indien aanwezig - het verzoek als bedoeld in het eerste lid 
overgelegd.». 

Aan artikel 15, vierde lid, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: 
«Wanneer de betrokkene na de mededeling van de geneesheer-directeur 

als bedoeld in artikel 14, eerste lid, is overgebracht naar een ziekenhuis in 
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een ander arrondissement, kan de oorspronkelijk bevoegde officier van jus-
titie dan wel - na de vordering van de officier van justitie - kan de oorspron-
kelijk bevoegde rechter besluiten de behandeling van de zaak voort te zetten. 
De rechter kan evenwel verwijzing van de behandeling van de vordering 
naar de rechter van dat andere arrondissement bevelen.». 

In artikel 15, achtste lid, wordt in plaats van «11, tweede volzin,» gelezen: 
«11». 

In artikel 16, tweede lid, tweede volzin, wordt in plaats van «De artikelen 
27 en 29» gelezen: «De artikelen 27, 29 en 30». 

Aan artikel 16 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
«3. Indien de burgemeester een last als bedoeld in het eerste lid geeft, is 

artikel 31, zesde lid, van toepassing met betrekking tot het in artikel 15 be-
paalde.». 

In artikel 18, eerste lid, vijfde volzin, wordt in plaats van «artikel 37, vijfde 
lid», gelezen «artikel 37, vijfde lid, derde volzin,». 

In de artikelen 18, zesde lid, tweede volzin, en 22, vierde lid, vierde volzin, 
wordt in plaats van «11, tweede volzin,» gelezen: «11». 

Het opschrift van § 5 wordt gelezen «§ 5. Spoedopneming en daarop aan-
sluitende voorlopige machtiging». 

In artikel 25, tweede lid, vervalt het woord «en» tussen de onderdelen b en 
c. De punt achter onderdeel c wordt vervangen door een komma, waarach-
ter het woord «en» wordt ingevoegd. Na punt c wordt toegevoegd een 
nieuw punt d, luidende: 

«d. het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten 
een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.». 

Achter artikel 25, zesde lid, tweede volzin, wordt de punt vervangen door 
een komma, waarachter een zinsnede wordt gevoegd, luidende: «voor zover 
dit niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift.». 

Aan artikel 25 wordt toegevoegd een zevende lid, luidende: 
«7. Bij de opneming van de betrokkene in het psychiatrisch ziekenhuis of 

ander ziekenhuis wordt door de door de burgemeester aangewezen perso-
nen een afschrift van de in artikel 26 bedoelde geneeskundige verklaring aan 
het ziekenhuis overgelegd.». 

In artikel 26, eerste lid, wordt in plaats van «een verklaring» gelezen «een 
schriftelijke verklaring» en in plaats van «dat het in artikel 25 bedoelde ver-
moeden bestaat» «dat het geval, bedoeld in artikel 25, tweede lid, zich voor-
doet». 

Het derde lid van artikel 26 vervalt. Het vierde lid wordt genummerd derde 
lid. 

Artikel 27, eerste lid, wordt gelezen: 
«1. De burgemeester tekent zo spoedig mogelijk op de beschikking, be-

doeld in artikel 25, eerste lid, de door hem ontvangen gegevens omtrent toe-
passing van de overige artikelen van deze paragraaf aan.». 

In artikel 27, tweede lid, eerste volzin, wordt in plaats van «gedurende ten-
minste vijf jaren» gelezen «gedurende vijf jaren». 

In artikel 27, derde lid, vervallen de woorden «van de patiënten». 

In artikel 29, eerste lid, wordt in plaats van «na het geven van de beschik-
king» gelezen «na de dag waarop de beschikking is gegeven». 
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Aan artikel 29, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
«Indien het ziekenhuis waarin de betrokkene zich ten tijde van de medede-

ling bevindt, is gelegen buiten het ambtsgebied van de inspecteur en de offi-
cier van justitie, die op grond van de eerste volzin door de burgemeester op 
de hoogte moeten worden gesteld, worden ook de inspecteur en de officier 
van justitie in wier ambtsgebied het ziekenhuis is gelegen, overeenkomstig 
het in de eerste volzin bepaalde op de hoogte gesteld.». 

Artikel 29, tweede lid, tweede en derde volzin, en derde lid, vervalt. 

Artikel 30 wordt gelezen: 

«Artikel 30 

Bij de opneming geeft de burgemeester aan de echtgenoot, de wettelijke 
vertegenwoordiger en de naaste (familie)betrekkingen van de betrokkene 
kennis van de door hem op grond van artikel 25 gegeven beschikking en van 
de opneming.». 

Artikel 31 wordt gelezen: 

«Artikel 31 

1. Met betrekking tot personen die op last van de burgemeester overeen-
komstig deze paragraaf in een ziekenhuis zijn opgenomen, is artikel 13 van 
overeenkomstige toepassing. 

2. De ingevolge het vijfde lid jo artikel 15, vierde lid, bevoegde officier van 
justitie verzoekt de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis 
waar betrokkene is opgenomen, onverwijld, doch in elk geval binnen 24 uur 
na de dag van ontvangst van de in artikel 29, eerste lid, bedoelde medede-
ling om een verklaring waaruit blijkt dat de betrokkene gestoord is in zijn 
geestvermogens en dat het geval, bedoeld in artikel 13 zich voordoet. Indien 
betrokkene is opgenomen in een ziekenhuis, niet zijnde een psychiatrisch 
ziekenhuis, verzoekt de officier van justitie binnen de in de vorige volzin be-
doelde termijn om de afgifte van een geneeskundige verklaring als in die 
volzin bedoeld aan een psychiater, die door het ziekenhuis in de gelegenheid 
wordt gesteld de betrokkene te onderzoeken. Artikel 4, tweede, derde en 
vierde lid, is van toepassing. 

3. Indien de verklaring, bedoeld in het tweede lid, niet is ontvangen bin-
nen drie dagen na het desbetreffende verzoek, deelt de officier van justitie 
aan de geneesheer-directeur schriftelijk mede dat geen vordering zal wor-
den ingesteld. 

4. Indien de officier van justitie na ontvangst van de in het tweede lid be-
doelde verklaring van oordeel is dat zich een geval als bedoeld in artikel 13 
voordoet, stelt hij binnen twee dagen bij de rechter een vordering in tot het 
verlenen van een voorlopige machtiging als bedoeld in artikel 13. Bij de vor-
dering worden de in artikel 4, vijfde en zesde lid, en artikel 29, tweede lid, be-
doelde bescheiden alsmede het verzoek en de verklaring, bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel, overgelegd. De griffier deelt aan de geneesheer-di-
recteur schriftelijk mede dat de vordering is ingesteld. 

5. Artikel 15, vierde en zesde tot en met achtste lid, is van overeenkomsti-
ge toepassing. 

6. De betrokkene kan de rechter bij het in artikel 429h van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde verweerschrift dan wel, indien de 
officier van justitie geen vordering als bedoeld in het vierde lid instelt, bin-
nen 30 dagen nadat de last is gegeven, bij afzonderlijk verzoekschrift verzoe-
ken, uitspraak te doen over de rechtmatigheid van de door de burgemeester 
gegeven last. De rechter stelt de burgemeester of een door hem aangewe-
zen ambtenaar in de gelegenheid zich over dit verzoek te doen horen. 
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7. Wanneer de betrokkene na de in artikel 29, eerste lid, bedoelde mede-
deling, doch voordat de officier van justitie een vordering heeft ingesteld als 
bedoeld in het vierde lid, wordt overgebracht naar een ziekenhuis in het 
ambtsgebied van een andere officier van justitie, en de laatstbedoelde offi-
cier van justitie de behandeling van de zaak voortzet, geeft hij opnieuw 
toepassing aan de voorgaande leden van dit artikel.». 

In artikel 33, eerste lid, wordt in plaats van «artikel 5, derde lid,» gelezen 
«artikel 5, vierde lid,». 

Artikel 34, eerste lid, wordt gelezen: 
«1. De machtiging opeigen verzoek als bedoeld in artikel 32 wordt gege-

ven vooreen door de rechterte bepalen duur, welke niet langer kan zijn dan 
een jaar en niet korter dan een half jaar na haar dagtekening.». 

In artikel 35, eerste lid, wordt na «patiënt op wie hoofdstuk II toepassing 
heeft gevonden,» ingevoegd «aan de echtgenoot, de wettelijke vertegen-
woordiger alsmede aan de naaste (familie)betrekkingen van de patiënt». 

Achter artikel 35, vierde lid, tweede volzin, wordt de punt vervangen door 
een komma, waarachtereen zinsnede wordt gevoegd, luidende: «voor zo-
ver dit niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift.». 

In artikel 36, eerste lid, wordt na «patiënt op wie hoofdstuk II toepassing 
heeft gevonden,» ingevoegd «de echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordi-
ger, alsmede de naaste (familie)betrekkingen van de patiënt». 

Artikel 36, tweede en derde lid, worden genummerd derde en vierde lid. 
Ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidende: 

«2. Indien opeen patiënt artikel 16 of hoofdstuk II, § 5, toepassing heeft 
gevonden, draagt het bestuur van het ziekenhuis ervoor zorg dat de betrok-
kene, de echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordiger alsmede zijn naaste 
(familie)betrekkingen zo spoedig mogelijk na het geven van de last door de 
burgemeester onderscheidenlijk na zijn opneming in het bezit worden 
gesteld van een afschrift van de beschikking van de burgemeester.». 

Artikel 37, vijfde lid, wordt gelezen: 
«5. Indien het overleg over het behandelingsplan niet tot overeenstem-

ming heeft geleid kan met betrekking tot de patiënt geen behandeling wor-
den toegepast. Evenmin kan een behandeling worden toegepast indien welis-
waar het overleg over het behandelingsplan tot overeenstemming heeft ge-
leid doch de patiënt, in staat zijn wil te bepalen ten aanzien van de behande-
ling, zich daartegen verzet. In afwijking van de beide voorgaande volzinnen 
kan niettemin het voorgestelde, onderscheidenlijk het overeengekomen be-
handelingsplan worden toegepast indien dit volstrekt noodzakelijk is om 
ernstig gevaar voor de patiënt of anderen, voortvloeiend uit de stoornis van 
de geestvermogens, af te wenden.». 

Toegevoegd wordt een nieuw zesde lid, luidende: 
«6. De geneesheer-directeur geeft zo spoedig mogelijk na het begin van 

een behandeling met toepassing van de derde volzin van het vijfde lid, daar-
van kennis aan de in het tweede lid bedoelde personen en aan de inspec-
teur.». 

Artikel 38, eerste lid, wordt gelezen: 
«1. Met betrekking tot een patiënt op wie hoofdstuk II toepassing heeft ge-

vonden, kunnen, anders dan ter uitvoering van een behandelingsplan met 
inachtneming van artikel 37, geen middelen en maatregelen worden toege-
past dan ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties welke door de patiënt 
in het ziekenhuis als gevolg van de stoornis van de geestvermogens worden 
veroorzaakt.». 
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Toegevoegd wordt een derde lid, luidende: 
«3. De geneesheer-directeur geeft zo spoedig mogelijk na het begin van 

de toepassing van een middel of maatregel als bedoeld in de vorige leden 
daarvan kennis aan de echtgenoot, de wettelijke vertegenwoordiger en de 
naaste (familie)betrekkingen.». 

De punt aan het slot van artikel 39, eerste lid, wordt vervangen door een 
komma waarna wordt toegevoegd: «behoudens een in aanwezigheid van de 
patiënt uit te voeren controle op meegezonden voorwerpen.». 

In artikel 40, eerste lid, wordt in plaats van «en ieder der in artikel 10, eer-
ste lid, onder c, en tweede lid, bedoelde personen en instellingen» gelezen 
«ieder der in artikel 3, eerste lid, bedoelde personen» en in plaats van «arti-
kel 37, vijfde lid,» «artikel 37, vijfde lid, derde volzin,». 

De leden 2 tot en met 12 van artikel 40 worden genummerd 3 tot en met 
13. Na het eerste lid wordt ingevoegd een nieuw tweede lid, luidende: 

«2. Het bestuur van een ziekenhuis kan een commissie belasten met de 
beslissing op klachten als bedoeld in het eerste lid. Bij algemene maatregel 
van bestuur worden regels gegeven met betrekking tot de samenstelling van 
commissies als bedoeld in de eerste volzin en met betrekking tot de wijze 
waarop klachten door besturen en commissies worden behandeld. Voor de 
toepassing van de volgende leden wordt een commissie als bedoeld in de 
eerste volzin gelijkgesteld met het bestuur.». 

In artikel 40, zesde lid, wordt in plaats van «drie weken» gelezen «twee we-
ken» en in plaats van «vierde lid» «vijfde lid». 

In artikel 40, zevende lid, eerste volzin, wordt in plaats van «drie weken» 
gelezen «twee weken» en in plaats van «kan de klager zich schriftelijk tot de 
inspecteur wenden met het verzoek de beslissinq van de rechter over de 
klacht te willen uitlokken» «kan de klager de inspecteur schriftelijk vragen 
een verzoekschrift in te dienen ter verkrijging van de beslissing van de rech-
teroverde klacht». 

In de tweede volzin van het elfde lid van artikel 40 wordt voor de rechter 
ingevoegd «uitsluitend». 

In artikel 40, dertiende lid, wordt voor «de behandelende persoon» inge-
voegd «de raadsman van de patiënt,». 

In artikel 42, tweede lid, wordt in plaats van «artikel 36, derde lid,» gelezen 
«artikel 36, vierde lid,» en wordt na «39, tweede lid,» ingevoegd «40, tweede 
lid,». 

Artikel 43, eerste lid, eerste volzin, wordt gelezen: 
«1. Indien de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende ge-

vaarlijkheid van een met toepassing van hoofdstuk II in een psychiatrisch 
ziekenhuis opgenomen patiënt zover is verminderd dat het verantwoord is 
hem tijdelijk in de maatschappij te doen terugkeren, geeft de geneesheer-di-
recteur hem, voor zover dit in het belang van de patiënt gewenst is verlof 
het psychiatrisch ziekenhuis voor een daarbij aan te geven periode te verla-
ten.». 

In artikel 43, eerste lid, tweede volzin, wordt in plaats van «met de in artikel 
10, eerste lid, onder c, en tweede lid, bedoelde personen en instellingen» 
gelezen «met de in artikel 3, eerste lid, bedoelde personen, met degene door 
wie de patiënt voorafgaande aan zijn opneming in een ziekenhuis werd ver-
zorgd, alsmede met de instelling of psychiater, die betrokkene voorafgaande 
aan zijn opneming behandelde of begeleidde, en de huisarts van betrokke-
ne». 
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In artikel 43, tweede lid, eerste en tweede volzin, wordt in plaats van «48 
uren» gelezen «60 uren». In de tweede volzin van het tweede lid wordt in 
plaats van «arrondissement» gelezen «ambtsgebied». 

In artikel 44, eerste lid, eerste volzin, wordt in plaats van «het door betrok-
kene veroorzaakte gevaar» gelezen «de uit de stoornis van de geestvermo-
gens voortvloeiende gevaarlijkheid van betrokkene». 

In artikel 44, tweede lid, wordt in plaats van «alsmede voor ieder der in ar-
tikel 10, eerste lid, onder c, en tweede lid, bedoelde personen en instellin-
gen» gelezen «en voor ieder der in artikel 3, eerste lid, bedoelde personen» 
en wordt in plaats van «bezwaar te maken» gelezen «te verzoeken de beslis-
sing van de rechter te vorderen». 

Artikel 45, eerste lid, eerste volzin, wordt gelezen: 
«1. Indien de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende ge-

vaarlijkheid van een met toepassing van hoofdstuk II in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijvende patiënt zover is verminderd dat het verlenen van 
ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis onder daaraan te verbinden voor-
waarden verantwoord is, verleent de geneesheer-directeur hem, voor zover 
dit in het belang van de patiënt gewenst is, voorwaardelijk ontslag.». 

In artikel 45, eerste lid, tweede volzin, wordt in plaats van «arrondisse-
ment» gelezen: «ambtsgebied». 

Aan artikel 45, tweede lid, wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: 
«De geneesheer-directeur stelt tevoren de echtgenoot, de wettelijke verte-
genwoordiger alsmede de naaste (familie)betrekkingen van de patiënt op de 
hoogte van het voorgenomen voorwaardelijk ontslag.». 

Artikel 46, eerste lid, onder a, wordt gelezen: 
«a. de betrokkene niet of niet langer in zijn geestvermogens gestoord of 

gevaarlijk is dan wel het gevaar door tussenkomst van personen of instellin-
gen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend;». 

Artikel 46, eerste lid, onder e, vervalt, onder vervanging van de puntkom-
ma aan het slot van het eerste lid van dit artikel, onder d, door een punt. Het-
woord «of» aan het slot van het eerste lid, onder d, wordt geplaatst achter de 
puntkomma aan het slot van het eerste lid, onder c. 

Aan artikel 46, tweede lid, wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: 
«De geneesheer-directeur stelt tevoren de echtgenoot, de wettelijk vertegen-
woordiger alsmede de naaste (familie)betrekkingen van de patiënt op de 
hoogte van het voorgenomen ontslag.». 

In artikel 47, eerste lid, eerste volzin, wordt in plaats van «ieder der in arti-
kel 10, eerste lid, onder c, en tweede lid, bedoelde personen en instellingen 
alsmede» gelezen «ieder der in artikel 3, eerste lid, bedoelde personen als-
mede de inspecteur en» en wordt in plaats van «in wiens arrondissement» 
gelegen: «in wier ambtsgebied». 

In artikel 47, tweede lid, tweede volzin, wordt na «schriftelijk aan de ver-
zoeker» ingevoegd «en aan de inspecteur». 

Aan artikel 47, zesde lid, wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende: 
«Indien de patiënt bezwaar heeft tegen het uitlokken van een rechterlijke uit-
spraak over zijn ontslag uit het ziekenhuis, behoeft de officier van justitie 
evenmin gevolg te geven aan het verzoek.». 

Voor de tekst van artikel 49 wordt het cijfer «1» geplaatst. In plaats van «en 
35 tot en met 47 zijn» wordt gelezen «35 tot en met 48 en 54 tot en met 56 
zijn, onverminderd het bepaalde in het tweede lid,». 
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In plaats van de zinsnede «een uitspraak van de strafrechter als bedoeld in 
artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, niet gepaard gaande 
met een terbeschikkingstelling op grond van het derde lid van dat artikel,» 
wordt gelezen: «een uitspraak van de strafrechter als bedoeld in artikel 37, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht». 

Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende: 
«2. Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde personen en degenen 

die op grond van deze wet in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven, wor-
den, indien zij tevens op grond van het Wetboek van Strafrecht onvoorwaar-
delijk ter beschikking zijn gesteld, de artikelen 43, 45 en 46 toegepast met in-
achtneming van de volgende bepalingen: 

1°. verlof en voorwaardelijk ontslag overeenkomstig de artikelen 43 en 45 
kunnen door de geneesheer-directeur slechts worden verleend nadat hij 
hierover met Onze Minister van Justitie overleg heeft gepleegd; 

2°. van het verlenen van ontslag overeenkomstig artikel 46 geeft de ge-
neesheer-directeur vooraf tijdig schriftelijk kennis aan Onze Ministervan 
Justitie. 

In artikel 51, eerste lid, wordt in plaats van «psychiatrisch ziekenhuis» ge-
lezen «ziekenhuis, al dan niet zijnde een psychiatrisch ziekenhuis» en verval-
len de woorden «behoudens het bepaalde in het derde lid,». 

In artikel 51, tweede lid, onder a, wordt in plaats van «hoofdstuk II, § 1;» 
gelezen «hoofdstuk II, § § 1 of 6;». 

Het derde lid van artikel 51 vervalt. 

In artikel 52, eerste lid, wordt in plaats van «psychiatrisch ziekenhuis» ge-
lezen «ziekenhuis, al dan niet zijnde een psychiatrisch ziekenhuis». 

In artikel 53, eerste lid, wordt in plaats van «ander psychiatrisch zieken-
huis» gelezen «ander ziekenhuis, al dan niet zijnde een psychiatrisch zieken-
huis» en wordt in plaats van «de beslissing, op dat tijdstip van kracht voor 
het verblijf van de patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis» gelezen: «een be-
slissing als bedoeld in de artikelen 51 en 52, op dat tijdstip van kracht voor 
de betrokken patiënt.» . 

Artikel 53, tweede lid, wordt gelezen: 
«2. De geneesheer-directeur van het ziekenhuis, al dan niet zijnde een 

psychiatrisch ziekenhuis, waarin de patiënt na overplaatsing is opgenomen, 
geeft van de overplaatsing zo spoedig mogelijk kennis aan de griffier van de 
rechtbank of het gerechtshof dan wel aan de burgemeester die de in het eer-
ste lid bedoelde beslissing heeft genomen.». 

Aan artikel 53 worden toegevoegd een derde en vierde lid, luidende: 
«3. De griffier geeft van de overplaatsing van de patiënt - onder vermel-

ding van het ziekenhuis waar betrokkene is opgenomen - kennis aan de per-
sonen en instellingen, die op grond van de artikelen 6, achtste lid, onder c, 
en 10, eerste en tweede lid, door hem zijn in kennis gesteld van de in het eer-
ste lid bedoelde beslissing, alsmede aan de inspecteur en aan de officier van 
justitie, in wier ambtsgebied het ziekenhuis is gelegen, indien de overplaat-
sing geschiedde naar een ziekenhuis in een ander ambtsgebied. 

4. De burgemeester die de in het eerste lid bedoelde beslissing heeft ge-
nomen, geeft van de overplaatsing van de patiënt - onder vermelding van 
het ziekenhuis waar betrokkene is opgenomen - kennis aan de personen die 
door hem op grond van de artikelen 29 en 30 zijn in kennis gesteld van de in 
het eerste lid bedoelde beslissing of van een andere overplaatsing, alsmede 
aan de inspecteur en de officier van justitie, in wier ambtsgebied het zieken-
huis is gelegen, indien de overplaatsing geschiedde naar een ziekenhuis in 
een ander ambtsgebied.». 
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In de aanhef van artikel 54, eerste lid, wordt in plaats van «1. In het patiën-
tendossier van» gelezen «1. De geneesheer-directeur draagt zorg dat in het 
patiëntendossier van» en in plaats van «wordt aantekening gehouden» 
«aantekening wordt gehouden». De woorden «of mede onder verantwoor-
delijkheid van Onze Minister van Justitie» vervallen. 

In artikel 54, eerste lid, onder e, wordt in plaats van «artikel 37, vijfde lid» 
gelezen: «artikel 37, vijfde lid, derde volzin,» en in plaats van «dwangbehan-
deling» «behandeling». 

In de aanhef van artikel 54, tweede lid, wordt in plaats van «2. In het pa-
tiëntendossier wordt tevens aantekening gehouden van:» gelezen «2. De ge-
neesheer-directeur draagt voorts zorg dat in het patiëntendossier aanteke-
ning wordt gehouden van:». 

In artikel 54, tweede lid, onder b, vervalt de punt aan het slot. Na «en uit-
treksels daaruit» wordt toegevoegd «alsmede de afschriften van beschikkin-
gen van de burgemeester als bedoeld in artikel 16 of hoofdstuk II, § 5.». 

In artikel 54, derde lid, wordt in plaats van «De afschriften van de in het 
tweede lid, onder b, bedoelde rechterlijke beslissingen en uittreksels daar-
uit» gelezen: «De in het tweede lid, onder b, bedoelde afschriften en uittrek-
sels». 

In artikel 54, vierde lid, vervallen de woorden «van patiënten». 

Artikel 55, eerste lid, wordt gelezen: 
«1. De geneesheer-directeur draagt zorg dat van elke toepassing van een 

middel of maatregel, aangewezen krachtens artikel 38, tweede lid, aanteke-
ning wordt gehouden in een register, ingericht naar een door Onze Minister 
vast te stellen model.». 

In artikel 56, eerste lid, aanhef, wordt in plaats van «ressort» gelezen 
«ambtsgebied» en na het tweede liggende streepje in plaats van «48 uren» 
«60 uren». 

In artikel 56, derde lid, wordt in plaats van «eerste lid» gelezen «eerste en 
tweede lid». 

In artikel 56, vierde lid, vervallen de woorden «van patiënten». 

In artikel 56, zevende lid, wordt in plaats van «worden nadere voorschrif-
ten gegeven» gelezen «kunnen nadere voorschriften worden gegeven». 

In artikel 57, zesde lid, eerste volzin, wordt in plaats van «artikel 2, tweede 
lid,» gelezen «artikel 2». 

In artikel 58, eerste lid, vervallen de woorden «noch onverwijlde toezen-
ding daarvan blijkt te zijn toegezegd,». 

In artikel 58, tweede lid, wordt in plaats van «arrondissement» gelezen 
«ambtsgebied». 

Achter artikel 60, vierde lid, derde volzin, wordt de punt vervangen door 
een komma, waarachter een zinsnede wordt gevoegd, luidende: «voor zover 
dit niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift.». 

In artikel 61, eerste lid, eerste volzin, wordt in plaats van «arrondissement» 
gelezen «ambtsgebied». 

Artikel 61, derde lid, vervalt. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,11 270, nr. 18 9 



In artikel 63, eerste lid, wordt na «drie jaren» ingevoegd «of geldboete van 
ten hoogste tienduizend gulden» en vervalt het zinsdeel na het eerste liggen-
de streepje. Het tweede liggende streepje vervalt. 

Het tweede lid wordt genummerd derde lid. Ingevoegd wordt een nieuw 
tweede lid, luidende: 

«2. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden wordt gestraft hij, die opzettelijk in strijd met 
het bepaalde bij of krachtens artikel 37, vijfde lid, of 38, eerste en tweede lid, 
middelen of maatregelen toepast met betrekking tot een patiënt op wie 
hoofdstuk II toepassing heeft gevonden, of die op grond van een uitspraak 
van de strafrechter als bedoeld in artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft.». 

In het derde lid wordt in plaats van «worden als misdrijf aangemerkt» ge-
lezen «zijn misdrijven». 

In de aanhef van artikel 64, eerste lid, wordt in plaats van «Met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gul-
den» gelezen «Met geldboete van ten hoogste tweeduizend vijfhonderd gul-
den». 

In het eerste lid wordt in het zinsdeel na het eerste liggende streepje in 
plaats van de woorden «35, 36, 37, eerste, tweede of derde lid, of 39» gele-
zen «36, eerste lid, 37, eerste, tweede of zesde lid, 38, derde lid, of 55, eerste 
lid». In het zinsdeel na het tweede liggende streepje wordt in plaats van «42, 
eerste lid,» gelezen «42, eerste lid, 54, vierde lid, of 55, tweede lid,» en wordt 
in plaats van «dat artikellid» gelezen «die artikelleden». 

In het tweede lid wordt in plaats van «worden als overtredingen aange-
merkt» gelezen «zijn overtredingen». 

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd. 
Onder vernummering van het bestaande vijfde lid tot zesde lid worden de 

eerste vijf leden gelezen: 
«1. Machtigingen, verleend op grond van artikel 17, 23 of 24 van de wet 

van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinni-
gen, en machtigingen, verleend op grond van de artikelen 387 en 388 van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de geldigheidsduur nog niet is 
verstreken op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, worden voor 
de toepassing van deze wet aangemerkt als eerste machtigingen tot voort-
gezet verblijf als bedoeld in hoofdstuk II, § 3. Zij blijven tot het eind van hun 
geldigheidsduur, doch in elk geval gedurende negen weken na het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze wet van kracht. 

2. Inbewaringstellingen als bedoeld in artikel 35b van de wet van 27 
april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, die 
op grond van een beslissing van de rechter krachtens artikel 35i, eerste lid, 
van die wet zijn voortgezet, en waarvan de geldigheidsduur nog niet is ver-
streken op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, worden voor de 
toepassing van deze wet aangemerkt als voorlopige machtigingen als be-
doeld in hoofdstuk II, § 2. Zij blijven tot het eind van hun geldigheidsduur, 
doch in elk geval gedurende twee weken na het tijdstip van inwerkingtreding 
van deze wet van kracht. 

3. Inbewaringstellingen als bedoeld in artikel 35b van de wet van 27 april 
1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, naaraan-
leiding waarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog geen 
vordering als bedoeld in artikel 35i van die wet is ingesteld, worden aange-
merkt als een last tot opneming als bedoeld in artikel 25 van deze wet. De ar-
tikelen 29 en 30 zijn van toepassing met dien verstande dat de berichtgeving 
door de burgemeester - voor zover zij niet reeds voor bovenbedoeld tijdstip 
is geschied - in elk geval plaatsvindt binnen de aangegeven termijnen na dit 
tijdstip. Artikel 31 is van toepassing met dien verstande dat - indien de be-
richtgeving van de burgemeester voor bovenbedoeld tijdstip is geschied -
het verzoek van de officier, bedoeld in het tweede lid van artikel 31, in elk ge-
val wordt gedaan binnen de aangegeven termijn na dit tijdstip. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 11 270, nr. 18 10 



4. De behandeling van verzoekschriften en requisitoiren tot het verkrij-
gen van een machtiging op grond van artikel 17 van de wet van 27 april 1884, 
Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, en van vorde-
ringen van officieren van justitie, ingesteld op grond van artikel 35i van die 
wet, waarop nog niet is beslist op het tijdstip van inwerkingtreding van deze 
wet, wordt met toepassing van de genoemde wet voortgezet, met dien ver-
standedat de rechter 

- op vorderingen op grond van artikel 17 van die wet beschikt als ware de 
vordering ingesteld met toepassing van hoofdstuk II, § 1 van deze wet, en 

- op vorderingen op grond van artikel 35i van die wet beschikt als ware 
de vordering een vordering in de zin van artikel 13 van deze wet. 

5. De behandeling van verzoekschriften en requisitoiren tot het verkrijgen 
van een machtiging op grond van artikel 23 of 24 van de wet van 27 april 
1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, dan wel 
van een machtiging of een verlenging daarvan op grond van de artikelen 387 
en 388 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek waarop nog niet is beslist op 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt niet voortgezet.». 

In artikel 67 wordt telkens in plaats van «krankzinnigenwet» gelezen: «wet 
van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinni-
gen». 

Artikel 68 vervalt. De artikel 69 tot en met 72 worden genummerd 68 tot en 
met 71. 

Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd. 
In de eerste volzin wordt in plaats van «wordt» gelezen «worden», en in 

plaats van «wijziging» «wijzigingen». 
Voor de tweede volzin wordt de letter A geplaatst, gevolgd door een punt. 
Aan het artikel wordt toegevoegd: 
B. De artikelen 387 en 388 vervallen. 

In artikel 69 wordt in plaats van «en van zaken» gelezen: «, alsmede van 
zaken». 

In artikel 70 wordt na «de inspecteur een verzoekschrift indient,» inge-
voegd «een verzoekschrift als bedoeld in artikel 31, zesde lid, wordt inge-
diend,». 

Artikelsgewijze toelichting op de derde nota van wijzigingen 

Artikel 1, eerste lid, onder j 

Toegevoegd is dat ook diegenen die in het specialistenregister (van de 
KNMG) zijn ingeschreven voor het specialisme zenuw- en zielsziekten als 
psychiater in de zin van het ontwerp worden aangemerkt. Tevens is de tekst 
van de omschrijving verbeterd: de aanvankelijk in het ontwerp voorkomen-
de begripsomschrijving legde het accent op de bevoegdheid tot het uitoefe-
nen van het specialisme. Nu de gehele specialistenregistratie en daaruit 
voortvloeiende verdeling van werkterreinen, zoals deze thans functioneert, 
berust op een vrijwillige regeling der beroepsbeoefenaren, is van een be-
voegdheid (of onbevoegdheid) in formele zin eigenlijk geen sprake. 

De tekst gaat thans meer van de feitelijke situatie van het al dan niet inge-
schreven zijn uit. 

Artikel 1, vijfde lid 

Met name in verband met de toepassing van artikel 40 is het van belang 
dat duidelijkheid bestaat omtrent het college dat als bestuur van een zieken-
huis moet worden gezien. 
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Evenals bij ziekenhuizen van het Rijk kan het bij andere ziekenhuizen die 
onder openbaar bestuur staan, namelijk provinciale en gemeenteziekenhui-
zen, nodig zijn die duidelijkheid door een uitspraak ter zake van de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne te verschaffen. Met het oog hierop is 
de toepasselijkheid van dit vijfde lid tot de laatstbedoelde ziekenhuizen uit-
gebreid. 

Artikel 3, eerste lid, onder b 

Door de onder b voorkomende woorden «of» en «dan wel» werd ten on-
rechte de indruk gewekt dat niet ieder van de bedoelde personen bevoegd is 
tot het doen van een verzoek, gericht op het verkrijgen van een voorlopige 
machtiging. Door de aangebrachte wijziging wordt deze indruk weggeno-
men. 

Artikel 3, tweede lid 

De verwijzing naar artikel 5 is aangepast aan de bij deze nota in artikel 5 
aangebrachte wijziging. 

Artikel 4, eerste lid 

Uit de verklaring zal ook moeten blijken dat de betrokkene in de zin van het 
derde lid van artikel 2 niet bereid is zich vrijwillig in een psychiatrisch zieken-
huis te doen opnemen. De verwijzing naar alleen het tweede lid van artikel 2 
was derhalve te beperkt. Thans wordt naar artikel 2 verwezen. Een overeen-
komstige wijziging is aangebracht in de artikelen 5, tweede lid, 31, vierde lid, 
nieuw, en 57, zesde lid. 

Artikel 5 

In de oorspronkelijke tekst van artikel 4 was de officier in twee gevallen 
niet verplicht aan een verzoek tot het instellen van een vordering gevolg te 
geven: als hij de vordering kennelijk ongegrond acht of als minder dan een 
jaar is verstreken sedert een vorige vordering is ingesteld en niet is gebleken 
van nieuwe feiten. Door de tekst van de aanhef van de eerste volzin van het 
tweede lid was de officier van justitie in het laatste geval ook niet bevoegd 
tot het instellen van een vordering, ook niet als zich naar zijn oordeel toch 
een situatie als bedoeld in artikel 2 voordoet. Om deze ongewenste implica-
tie op te heffen, is de redactie van de betreffende bepaling aangepast. 

De tweede volzin van het tweede lid van artikel 5 is vervangen door een 
nieuw derde lid, dat uiteraard ook van toepassing is in het geval, bedoeld in 
het eerste lid. Tevens is de redactie van de bepaling aangepast. 

Artikel 6, vierde lid, onder b 

Een overeenkomstige situatie als in deze bepaling bedoeld (de echtgenoot 
is de verzoeker), waarmede rekening is gehouden bij de formulering van de 
hoorverplichting van de rechter, kan zich ook voordoen met betrekking tot 
het horen van de personen, bedoeld onder d en e. In die bepalingen kwam 
de zinsnede «zo deze het verzoek niet heeft ingediend» evenwel niet voor. 
Om verwarring te vermijden is de zinsnede onder b geschrapt. 

Artikel 8 

Het is van belang voor de patiënt dat dadelijk bij zijn opneming in een 
(psychiatrisch) ziekenhuis op grond van een rechterlijke machtiging of 
beschikking de geneeskundige verklaring die daaraan ten grondslag ligt, bij 
het ziekenhuis en het behandelend personeel bekend zijn. Artikel 11 (eerste 
volzin) bepaalde dat in geval van een rechterlijke machtiging een afschrift 
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van de geneeskundige verklaring door de griffier bij aangetekend schrijven 
aan de geneesheer-directeur wordt verzonden, zodra het ziekenhuis van op-
neming hem bekend is. Voor de spoedopnemingen was een overeenkomsti-
ge bepaling neergelegd in artikel 30. Op deze wijze konden enkele dagen 
verstrijken alvorens een afschrift van de geneeskundige verklaring in het zie-
kenhuis aanwezig was. 

Bij de derde nota van wijzigingen is de tekst van de artikelen 11, eerste vol-
zin, en 30 vervallen. In de artikelen 8, derde lid, nieuw, en 25, zevende lid, 
nieuw, is thans de overlegging van een afschrift van de geneeskundige ver-
klaring bij opneming geregeld. Degene die de rechterlijke machtiging uit-
voert (de oorspronkelijke verzoeker of de officier van justitie), zal dit afschrift 
kunnen overleggen. In geval van een spoedopneming zullen veelal de in arti-
kel 25, vierde lid, bedoelde personen het afschrift aan het ziekenhuis moeten 
afgeven. Wij hebben het bedoelde afschrift niet willen opnemen onder de 
bescheiden, genoemd in artikel 51, omdat dit artikel zich beperkt tot die be-
scheiden die de rechtstitel voor de onvrijwillige opneming vormen. 

Artikel 10, eerste lid 

In het ontwerp kwam op enkele plaatsen de minder juiste term «ressort» 
voor ter aanduiding van het ambtsgebied van de officier van justitie en van 
de inspecteur. Daarnaast kwamen in het ontwerp de correcte termen 
«ambtsgebied» en «arrondissement» voor. Thans wordt overal de term 
«ambtsgebied» gebezigd. 

Artikel 10, tweede lid 

Deze wijziging is uitsluitend van redactionele aard. 

Artikelen 15, eerste lid, en 16, eerste lid, eerste volzin 

Door de toevoeging van een nieuw vijfde lid aan artikel 14, waarin - even-
alsin artikel 14, eerste lid - sprake is van een mededeling, moestin de on-
derhavige bepalingen de verwijzing worden aangepast. 

Artikel 15, derde lid 

Evenals in artikel 5, derde lid, nieuw is thans met zoveel woorden aange-
geven welke bescheiden de officier bij het instellen van de vordering moet 
overleggen. 

Artikel 15, vierde lid 

In het ontwerp zijn enige technische verbeteringen aangebracht in de be-
voegdheidsregeling van de officieren van justitie en de rechter tot het instel-
len van vorderingen tot het verlenen van machtigingen onderscheidenlijk tot 
het behandelen van vorderingen. Deze bevoegdheidsregeling vertoonde 
met name voor die gevallen waarin de patiënt wordt geplaatst in of overge-
plaatst naar een ziekenhuis in het arrondissement van een andere rechtbank 
dan waarin het oorspronkelijke ziekenhuis is gelegen, enkele lacunes. De be-
richtgeving (o.m. aan de betrokken officieren) in geval van een overplaatsing 
moest in verband hiermede eveneens enigszins worden aangepast. De arti-
kelen 15, vierde lid, 29, 31 (zevende lid, nieuw) en 53 (tweede t/m vierde lid, 
nieuw) zijn in verband met het voorgaande gewijzigd. 

Artikel 15, achtste lid 

De verwijzing naar de betreffende bepaling van artikel 11 is aangepast aan 
de wijziging van artikel 11. Dit is eveneens het geval in de artikelen 18, zesde 
lid, tweede volzin, en 22, vierde lid, vierde volzin. 
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Artikel 16, tweede lid, tweede volzin 

De tekst van het bestaande artikel 30 is vervallen, hetgeen werd toegelicht 
bij artikel 8. Artikel 29, derde lid, is (in gewijzigde vorm) thans artikel 30. De 
verwijzing in het onderhavige artikel moest hieraan worden aangepast. 

Artikel 18, eerste lid 

In verband met de bij de derde nota van wijzigingen aangebrachte redac-
tiewijzigingen van artikel 37, vijfde lid, is de verwijzing in dit artikellid aange-
past. Een overeenkomstige aanpassing van de betreffende verwijzing is aan-
gebracht in de artikelen 40, eerste lid, en 54, eerste lid, onder e. 

In het opschrift van § 5 is thans tot uitdrukking gebracht dat in deze para-
graaf niet alleen de spoedopneming op last van de burgemeester, maar ook 
de daarop aansluitende rechterlijke machtiging is geregeld. 

Artikel 27, eerste lid 

Het aantekenen van later ontvangen gegevens op de beschikking betrof 
met name de ontvangst van de schriftelijke geneeskundige verklaring die 
oorspronkelijk mondeling of telefonisch was gegeven. De mogelijkheid tot 
het afgeven van mondelinge of telefonische verklaringen en derhalve van 
het later (na het geven van de beschikking) ontvangen van schriftelijke ver-
klaringen is door de wijziging van artikel 26 vervallen. De onderhavige bepa-
ling is met deze wijziging in overeenstemming gebracht. De ontvangen ge-
gevens omtrent toepassing van de overige bepalingen van hoofdstuk II, § 5, 
moeten ook in de toekomst op de beschikking worden aangetekend. 

Artikel 27, derde lid 

De woorden «van de patiënten» zijn geschrapt, omdat de beheersregels 
ook betrekking moeten kunnen hebben op de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van andere betrokkenen dan de patiënten, bij voor-
beeld op die van de betrokken artsen. Een overeenkomstige wijziging is aan-
gebracht in de artikelen 54, vierde lid, en 56, vierde lid. 

Artikel 29, eerste lid 

In de artikelen 29, eerste lid, en 31, tweede lid (nieuw) is het begin van de 
termijn van 24 uur thans exacter aangegeven. 

Artikel 29, derde lid (artikel 30, nieuw) 

In dit artikellid kwam een verwijzing voor naar «de in artikel 10, eerste lid, 
onder c, en tweede lid, bedoelde personen en instellingen». Doordat artikel 
10, tweede lid, eveneens een verwijzing inhield en wel naar artikel 6, tiende 
lid, laatste volzin, muntte artikel 29, derde lid, niet uit door helderheid. Ook in 
de artikelen 40, eerste lid, 43, eerste lid, 44, tweede lid, 47, eerste lid, en 53, 
tweede lid, kwam de bedoelde varwijzing naar artikel 10 voor. Bij derde nota 
van wijzigingen zijn al deze artikelen zodanig gewijzigd dat de betreffende 
personen en instellingen thans met zoveel woorden worden aangeduid. Dit 
betekende overigens niet dat steeds dezelfde groep van personen en instel-
lingen wordt genoemd. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om deze 
groep naar samenstelling te differentiëren, afhankelijk (per artikel) van het 
doel van de betrokkenheid van de bedoelde personen en instellingen. 

In de artikelen 45, tweede lid, en 46, tweede lid, is een bepaling, houdende 
de verplichting van voorwaardelijk ontslag of ontslag kennis te geven, 
toegevoegd. In de nota naar aanleiding van het eindverslag is zulks al toege-
licht. 
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In artikel 30 is de kennisgeving, evenals in de artikelen 45, tweede lid, en 
46, tweede lid, beperkt tot de kring van naastbetrokkenen. 

In de artikelen 40, eerste lid, 44, tweede lid, en 47, eerste lid, waar het gaat 
om de formele bevoegdheid klachten in te dienen, bezwaar te maken of 
ontslag te verzoeken, is thans aangesloten bij de kring van personen die de 
machtiging kunnen verzoeken. 

Wij menen dat bij voorbeeld de vóór de opneming behandelend psychia-
ter en de huisarts te dezen geen zelfstandige bevoegdheden behoren toe te 
komen. In de oude tekst van de genoemde artikelen was dit ( door de verwij-
zing naar de artikelen 6 en 10) wel het geval. 

In artikel 47, eerste lid, wordt thans ook aan de inspecteur de bevoegdheid 
toegekend aan de geneesheer-directeur het ontslag van een patiënt te ver-
zoeken. Bij een afwijzing van het verzoek kan de inspecteur de officier van 
justitie overeenkomstig het in artikel 47 bepaalde verzoeken de beslissing 
van de rechter ter zake te vorderen. 

Het overleg dat in artikel 43, eerste lid, tweede volzin, (zo mogelijk en no-
dig) wordt voorgeschreven, heeft ten doel het verlof van de patiënt en zijn 
opvang buiten het ziekenhuis zo goed mogelijk voor te bereiden. In verband 
hiermede is de kring van personen, voorkomende in de genoemde artikelen 
40, eerste lid, 44, tweede lid, en 47, eerste lid, in deze bepaling uitgebreid 
met de huisarts en de voor opneming behandelend psychiater. 

De reeds in de tekst voorkomende beperking «zo mogelijk en nodig» be-
werkstelligt dat ondanks de formeel ruime kring van betrokken personen 
een werkbare situatie blijft bestaan. 

Het doel van de in artikel 53, tweede lid, bedoelde kennisgeving van over-
plaatsing is dat dezelfde personen die van de oorspronkelijke plaatsing op 
de hoogte zijn gebracht, later in kennis worden gesteld van de overplaat-
sing. Aangezien beide kennisgevingen door de griffier geschieden, kon in de 
tekst van de kring van personen, aan wie de eerste kennisgeving is gedaan, 
worden uitgegaan. Deze kring moest worden uitgebreid met de inspecteur 
en officier van justitie in wier ambtsgebied de patiënt zich na overplaatsing 
bevindt (indien beide ziekenhuizen niet in hetzelfde ambtsgebied liggen). 

Artikel 33, eerste lid 

De verwijzing naar artikel 5 is aangepast aan de bij deze nota in artikel 5 
aangebrachte wijziging. 

Artikel 39, eerste lid 

Het aan dit lid toegevoegde zinsdeel houdt geen beperking van het recht 
op vrije briefwisseling in, in die zin, dat het personeel van het ziekenhuis het 
recht zou hebben inkomende brieven te lezen of achterte houden. Slechts 
wordt het recht toegekend om vanwege het ziekenhuis inkomende post in 
bijzijn van de patiënt te openen ter controle op ingesloten voorwerpen. Stof-
fen zijn hieronder mede begrepen. Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht 
aan de in de praktijk niet zelden voorkomende situatie dat de aan drugs ver-
slaafde patiënt per brief drugs worden toegezonden, waardoor het verblijf 
en de behandeling in het ziekenhuis zinloos dreigen te worden. 

Artikel 40, zevende lid 

Thans is duidelijker dan oorspronkelijk in de tekst aangegeven dat de in-
specteur de beslissing van de rechter uitlokt door het indienen van een ver-
zoekschrift. 

Artikel 42, tweede lid 

Bij derde nota van wijzigingen is in artikel 40, tweede lid, nieuw, de op-
dracht tot het vaststellen van een algemene maatregel van bestuur ter rege-
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ling van de samenstelling van klachtcommissies en de werkwijze met be-
trekking tot klachtenbehandeling neergelegd. Ook de voordracht voor een 
zodanige algemene maatregel zal in overeenstemming met de Minister van 
Justitie moeten worden vastgesteld. Voorts is de verwijzing naar de algeme-
ne maatregel van bestuur op grond van artikel 36 aangepast aan de nieuwe 
nummering van de leden van dat artikel. 

Artikel 44 

De terminologie in de eerste volzin van het eerste lid is wat meer afge-
stemd op die welke ook elders in het ontwerp wordt gebezigd. 

In het tweede lid is exacter aangegeven wat de bevoegdheid van de be-
doelde personen en instellingen is: volgens het bepaalde in artikel 47 de offi-
cier te verzoeken de beslissing van de rechter te vorderen. «Bezwaar ma-
ken», zoals de tekst luidde, duidt meer op een rechtstreekse klachtbevoegd-
heid (bij de rechter). 

Artikel 47, tweede lid, tweede volzin 

Ingevoegd is dat ook de inspecteur van de geneesheer-directeur een af-
schrift van een afwijzende beslissing ontvangt, hetgeen onder meer van be-
lang is voor de toepassing van het vierde lid van dit artikel. 

Artikel 49 

Artikel 49 is op belangrijke punten aangevuld, welke zijn neergelegd in een 
verruiming van de bestaande tekst (thans eerste lid) en in een aanvulling 
daarvan (nieuw tweede lid). 

Voor wat betreft de inhoudelijke wijzigingen van het artikel wordt het vol-
gende opgemerkt. In de oude tekst van artikel 49 was alleen het van toepas-
sing zijn van bepaalde artikelen van het onderhavige ontwerp geregeld met be-
trekking tot die personen die in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven op 
grond van een uitspraak van de strafrechter tot hun plaatsing in een psychi-
atrisch ziekenhuis gedurende één jaar (artikel 37 Wetboek van Strafrecht), in-
dien de rechter niet tevens de maatregel van terbeschikkingstelling heeft op-
gelegd (ten uitvoer te leggen na de eerstbedoelde periode). Met betrekking 
tot al die personen die op grond van een uitspraak van de strafrechter als bo-
venbedoeld in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven, doch voor wie tevens 
een (slapende) terbeschikkingstelling van kracht is, gold artikel 49 niet. Dat 
wil zeggen dat voor hen onder meer de rechtspositiebepalingen en ver-
lof" en ontslagbepalingen van het ontwerp niet golden. Bij nader inzien bleek 
hier een lacune te bestaan; ook op grond van andere regelingen gelden 
geen desbetreffende bepalingen voor deze categorie personen, zolang ze op 
grond van de bovenbedoelde uitspraak van de strafrechter in een psychi-
atrisch ziekenhuis verblijven. Met name de bij het gewijzigd ontwerp van 
Wet inzake de terbeschikkingstelling (11 932) te wijzigen bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht kunnen pas toepassing vinden in de fase van de ten-
uitvoerlegging van de maatregel van terbeschikkingstelling. 

In verband met het vorenstaande is de werking van het (thans) eerste lid 
van artikel 49 verruimd in dier voege dat het in beginsel geldt, ongeacht of 
de uitspraak van de strafrechter wel of niet gepaard gaat met een terbeschik-
kingstelling. 

Het nieuwe tweede lid geeft voor het geval de bedoelde uitspraak van de 
strafrechter wel gepaard gaat met een terbeschikkingstelling wel een aantal 
bijzondere voorschriften die door de geneesheren-directeur moeten worden 
in acht genomen met betrekking tot het verlenen van verlof, voorwaardelijk 
ontslag en ontslag aan de hierbedoelde personen. Overigens is de termino-
logie «gepaard gaande met» niet meer gebezigd in de tekst van artikel 49, 
omdat de terbeschikkingstelling niet door dezelfde rechter tegelijkertijd be-
hoeft te zijn uitgesproken als de plaatsing in het psychiatrisch ziekenhuis. 
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In verband met het doel van de voor de betrokkenen geldende terbeschik-
kingstelling is het gewenst dat de Minister van Justitie ook tijdens het ver-
blijf in het ziekenhuis wordt gekend in beslissingen tot het verlenen van ver-
lof en voorwaardelijk ontslag. De kennisgeving aan deze Minister van een 
voornemen tot ontslag van deze personen uit het ziekenhuis heeft ten doel 
de aansluitende tenuitvoerlegging van de terbeschikkingstelling mogelijk te 
maken. 

Het nieuwe tweede lid is overigens niet alleen van toepassing op de situa-
tie: verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis krachtens uitspraak van de straf-
rechter op grond van artikel 37 Wetboek van Strafrecht gecombineerd met 
een slapende terbeschikkingstelling. Ook een machtiging op grond van het 
onderhavige ontwerp kan «samenlopen» met een terbeschikkingstelling. In 
een zodanig geval zullen eveneens de «extra's» van het tweede lid van artikel 
49 gelden. 

Artikel 51, eerste lid 

Personen die op grond van een beschikking van de burgemeester in een 
ziekenhuis worden opgenomen, kunnen soms door het spoedeisende karak-
ter van de opneming niet aanstonds in een psychiatrisch ziekenhuis worden 
geplaatst en moeten dan wel tijdelijk in een ander ziekenhuis worden opge-
nomen. Artikel 28 houdt met deze situatie rekening. De toepasselijkheid van 
de artikelen 51, eerste lid, 52, eerste lid, en 53, eerste lid, was evenwel ten 
onrechte beperkt tot «psychiatrische» ziekenhuizen. Bij nota van wijzigingen 
is de werkingssfeer van deze bepalingen uitgebreid tot alle ziekenhuizen. 

Artikel 51, tweede lid, onder a 

In deze bepaling was ten onrechte de rechterlijke machtiging op grond van 
hoofdstuk II, § 6, niet vermeld. Deze omissie is thans hersteld. 

Artikelen 54 en 55 

De aanhef van artikel 54, eerste en tweede lid, en van artikel 55, eerste lid, 
is thans zo geformuleerd dat duidelijk is dat de geneesheer-directeur heeft 
zorg te dragen voor naleving van de in deze artikelleden neergelegde bepa-
lingen. 

Voorts konden de woorden «of mede onder verantwoordelijkheid van On-
ze Minister van Justitie» vervallen, doordat de toepasselijkheid van de arti-
kelen 54 t/m 56 op «justitiepatiënten» reeds volgt uit de gewijzigde tekst van 
artikel 49, eerste lid (nieuw). 

In het eerste lid, onder c, van artikel 54 is voor het woord behandeling ge-
kozen, omdat de term «dwangbehandeling» ook elders in het ontwerp niet 
voorkomt. 

In het tweede en derde lid van artikel 54 wordt nu ook voorgeschreven dat 
de ontvangen afschriften van beschikkingen van de burgemeester in het pa-
tiëntendossier moeten worden aangetekend en gedurende de aangegeven 
termijn moeten worden bewaard. 

Artikel 56 

De termijn van 48 uren in het eerste lid is gewijzigd in 60 uren, rekening 
houdend met de dienovereenkomstige wijziging in artikel 43, tweede lid. 

De verwijzing in het derde lid was incompleet. Dit is hersteld. De totstand-
koming van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het zevende lid, 
wordt thans door het ontwerp niet meer vereist. Het vaststellen van een al-
gemene maatregel kan in de nieuwe tekst door de Kroon afhankelijk worden 
gesteld van het oordeel over de noodzaak daartoe. 

Artikel 58 

Dit artikel is aangepast aan het vervallen van artikel 51, derde lid. 
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Artikel 60, vierde lid 

Deze bepaling is op overeenkomstige wijze aangevuld als de artikelen 25, 
zesde lid, en 35, vierde lid. Een toelichting ter zake wordt gegeven in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag. 

Artikelen 63 en 64 

Artikel 63, eerste lid (oud) is gesplitst in twee leden. In het eerste lid is 
thans uitsluitend de wederrechtelijke vrijheidsberoving als strafbaar feit op-
genomen. De strafmaat is ongewijzigd gebleven; slechts wordt thans ook de 
mogelijkheid van het opleggen van een boete uitdrukkelijk genoemd. 

In het tweede lid is thans het opzettelijk handelen in strijd met het bepaal-
de bij of krachtens artikel 37, vijfde lid, of 38, eerste en tweede lid, afzonder-
lijk geregeld. De maximumstraf, op deze misdrijven gesteld, is terugge-
bracht tot twee jaren gevangenisstraf (of geldboete van ten hoogste tiendui-
zend gulden). De aangebrachte differentiatie in strafmaat met betrekking tot 
de misdrijven, bedoeld in het eerste en tweede lid, is in overeenstemming 
met het verschil in aard en zwaarte van de betreffende delicten. De verwij-
zing naar artikel 38 moest worden beperkt tot de eerste twee leden van dit 
artikel, nu aan dit artikel een nieuw derde lid is toegevoegd. Handelen in 
strijd met het bepaalde in dit lid is een overtreding (artikel 64). 

Ook handelen in strijd met het nieuwe zesde lid van artikel 37 is op grond 
van artikel 64 een overtreding. Niet meer strafbaar gesteld is het handelen in 
strijd met artikelen 35, 37, derde lid, of 39. Het strafbaar stellen van handelen 
in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 35, of 37, derde lid, lijkt bij 
nader inzien wel erg zwaar. 

Tegen handelen in strijd met artikel 39 kan via de weg van artikel 40 naar 
onze mening in voldoende mate worden opgekomen. Toegevoegd is als 
overtreding het handelen in strijd met het bij of krachtens artikel 55, eerste 
lid, bepaalde; de mogelijkheid is geopend bij de algemene maatregelen van 
bestuur op grond van de artikelen 54, vierde lid, en 55, tweede lid, op over-
treding van de maatregel straf te stellen. 

Artikelen 66 en 67 

De overgangsbepaling van artikel 66, eerste lid, van het wetsontwerp is 
aangevuld ten aanzien van machtigingen op grond van de artikelen 387 en 
388 Boek 1 Burgerlijk Wetboek. 

De overgangsregeling, neergelegd in het eerste tot en met derde lid van 
artikel 66, is voorts thans wat meer uitgewerkt (in het nieuwe eerste tot en 
met vijfde lid). Reeds op grond van de Krankzinnigenwet of het Burgerlijk 
Wetboek verleende machtigingen kunnen uit kracht van de wet in elk geval 
hun geldigheid niet eerder verliezen dan negen weken na het tijdstip van in-
werkingtreding van de nieuwe wet. Deze bepaling biedt de mogelijkheid om 
eventuele verlengingsvorderingen geheel volgens de bepalingen van deze 
wet, met de daarin neergelegde rechtswaarborgen voor de patiënt, te doen 
plaatsvinden. Op grond van artikel 22, tweede lid (en artikel 24) moet een 
verlengingsprocedure «nieuwe stijl» immers uiterlijk tijdens de achtste of 
zevende week voor het einde van de geldigheidsduur van de nieuwe machti-
ging worden in gang gezet. Het behandelingsplan speelt in deze procedure 
een belangrijke rol. Lopende verlengingsvorderingen kunnen op grond van 
het vijfde lid om dezelfde reden niet worden voortgezet. 

In de eerste volzin van het nieuwe eerste lid wordt bepaald dat de «oude» 
machtigingen aangemerkt zullen worden als eerste machtigingen tot voort-
gezet verblijf. Hierdoor wordt duidelijk dat op een eventuele verlengingsvor-
dering hoofdstuk II, § 4, van toepassing zal zijn. 

Om overeenkomstige redenen als hiervoor met betrekking tot reeds ver-
leende machtigingen zijn aangevoerd, worden in het nieuwe tweede lid de 
door de rechter reeds gehonoreerde inbewaringstellingen met zoveel woor-
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den gekwalificeerd als voorlopige machtiging. De termijn van geldigheids-
duur van deze voorlopige machtigingen na het tijdstip van inwerkingtreding 
van de wet biedt ook hier de mogelijkheid tot het afwikkelen van een proce-
dure tot het verkrijgen van een machtiging tot voortgezet verblijf geheel vol-
gens de regels van de nieuwe wet. 

Volgens het oude tweede lid, thans derde lid, zijn de artikelen 29 en 31 
(thans 29, 30 en 31) van toepassing, ingeval een inbewaringstelling van 
kracht is zonder dat reeds een vordering is gedaan in de zin van artikel 35i 
van de Krankzinnigenwet. Als gevolg van de in de artikelen 29, 30 en 31 
voorkomende termijnen (24 uur, enkele dagen) was het om onzekerheid te 
vermijden wenselijk het oude tweede lid nog enigszins aan te vullen. Ook de 
huidige Krankzinnigenwet kent immers de informatieplicht voor de burge-
meester (artikel 35e, eerste lid). Het aanvangstijdstip van de bedoelde termij-
nen bij de toepassing van de artikelen 29 en 31 was daardoor in de oude op-
zet niet duidelijk. 

Het nieuwe vierde lid (oud derde lid) is aangevuld met een regeling voor 
het geval een vordering aanhangig istot het verlenen van een machtiging 
op grond van artikel 17 van de Krankzinnigenwet. Deze vordering kan nog 
worden afgewikkeld volgens de oude procedure met dien verstande dat een 
eventueel verleende machtiging als voorlopige machtiging geldt met een 
geldigheidsduur van vier weken in plaats van een halfjaar, zoals op grond 
van artikel 17 van de Krankzinnigenwet het geval was. 

Het oude vierde lid kan vervallen, nu ingevolge het eerste, tweede en der-
de lid de machtigingen en inbewaringstellingen die krachtens het over-
gangsrecht nog van kracht blijven, worden aangemerkt als beslissingen in-
gevolge de nieuwe wet. Dit brengt mee dat ook de overige bepalingen van 
de nieuwe wet, zoals die inzake de rechtspositie van de betrokkenen en inza-
ke verlof en ontslag, voor de betrokkenen zullen gaan gelden. 

Van de gelegenheid van de indiening van deze nota van wijzigingen wordt 
gebruik gemaakt om in de artikelen 66 en 67 de officiële aanduiding op te ne-
men van de wet die gewoonlijk als «Krankzinnigenwet» wordt aangeduid. 

Artikel 68 

Dit artikel kan vervallen. De betreffende wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht is reeds opgenomen in het gewijzigd ontwerp van wet inzake de 
terbeschikkingstelling (11 932). 

Artikel 68 (artikel 69 oud) 

De artikelen 387 en 388 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek regelen de 
mogelijkheid van gedwongen opneming van een uit hoofde van gewoonte 
van drankmisbruik onder curatele gestelde in een door de Minister van Jus-
titie aangewezen inrichting voer drankzuchtigen. Bij de voorbereiding van 
de nadere memorie van antwoord en de tweede nota van wijzigingen inzake 
het onderhavige ontwerp is de vraag gerezen, of naast deze wet nog behoef-
te zou bestaan aan handhaving van de genoemde artikelen in het Burgerlijk 
Wetboek. Doordat gegevens over de huidige toepassing van de artikelen 387 
en 388 niet tijdig verkregen konden worden, was het niet mogelijk dit onder-
werp in de tweede nota van wijzigingen te verwerken. 

Inmiddels zijn de nodige gegevens verzameld. Daaruit blijkt dat aan de ar-
tikelen 387 en 388 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in de jaren 1977 tot 
en met 1979 geen toepassing is gegeven. Mede gelet hierop zijn wij van oor-
deel dat deze artikelen kunnen vervallen. In geval van ernstige verslaving 
aan alcohol zal de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhui-
zen voldoende mogelijkheden tot opvang bieden. Zo'n verslaving kan im-
mers leiden tot een toestand waarin van een stoornis van de geesvermo-
gens in de zin van die wet gesproken moet worden (zie blz. 14 van de nadere 
memorie van antwoord onder c). Uiteraard zal een gedwongen opneming 
op grond van de paragrafen 1 tot en met 5 van hoofdstuk II van die wet 
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slechts mogelijk zijn indien tevens voldaan is aan het vereiste dat de betrok-
kene als gevolg van die stoornis gevaar veroorzaakt; het zou naar ons oor-
deel onjuist zijn, deze verslaafden aan verdergaande mogelijkheden tot vrij-
heidsbeneming te onderwerpen dan personen die aan een stoornis van an-
dere aard lijden. Voor de toepassing van paragraaf 6 van hoofdstuk II (rech-
terlijke machtiging op eigen verzoek) is niet vereist dat tussen de stoornis en 
het gevaar, dat de betrokkene veroorzaakt, causaal verband bestaat. De in 
deze paragraaf geboden mogelijkheid kan daardoor ook van nut zijn bij de 
opvang van bepaalde alcoholici. Ook de procedurele rechtswaarborgen van 
de wet zullen vanzelfsprekend voor deze categorie personen in volle om-
vang gelden. Verzoeken om een rechterlijke machtiging kunnen mede door 
de curator worden gedaan (zie artikel 3, eerste lid, onder c, dat mede geldt 
voor toepassing van de paragrafen 2 tot en met 4, en artikel 32, vijfde l id; in 
het laatste geval is de instemming van de onder curatele gestelde vereist). 
Wij wijzen er nog op, dat alle ingevolge artikel 387, tweede lid, van Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek aangewezen inrichtingen voor drankzuchtigen 
psychiatrische ziekenhuizen in de zin van het wetsontwerp zijn. Deze inrich-
tingen zullen dus ook bij de toepassing van de Wet bijzondere opnemingen ir 
psychiatrische ziekenhuizen betrokken kunnen worden. Het merendeel er-
van is overigens een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. 

Artikel 69 (artikel 70 oud) 

Het betreft hier een tekstuele verbetering. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
E. Veder-Smit 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 
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