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Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 11 november 1980 

In het we tson twerp worden de vo lgende wi jz ig ingen aangebracht. 

I 

Art ikel I wo rd t als volgt gewi jz igd. 

1. Onder A word t artikel 12a ve rnummerd tot artikel 13. 
Het tweede en derde lid van dit artikel worden gelezen: 
De plaatsing en de beëindiging daarvan geschieden volgens regels, bij al-

gemene maatregel van bestuur te stel len, op last van de Minister van 
Just i t ie, gegeven na een met redenen omkleed en ondertekend advies van 
een psychiater. 

Tegen de beslissing tot plaatsing en de beslissing tot beëindiging daarvan 
kan de veroordeelde binnen dert ig dagen nadat die beslissing aan hem is 
medegedeeld, beroep instellen bij het gerechtshof te A rnhem. De artikelen 
15c, tweede l id, tweede volzin, 15d, 15e en 15f, tweede l id, zijn van toepas-
sing. 

2. Onder B e n C word t in plaats van «12a» gelezen: 13. 

3. De letters boven de onderdelen D en E worden gewijzigd in onderschei-
denli jk F en G. 

4. Na onderdeel C worden twee nieuwe onderdelen D en E ingevoegd, lui-
dende: 

Art ikel 35 word t als volgt gelezen: 
De kosten van gevangenisstraf, hechtenis en plaatsing in een r i jkswerkin-

r ichting komen, voor zover niet bij of krachtens enige wet anders is bepaald, 
ten laste van de Staat. 

Al hetgeen word t verkregen uit geldboeten en verbeurdverklar ingen komt 
ten bate van de Staat. 

In artikel 36a, tweede volzin, wo rd t in plaats van «laatste zinsnede» gele-
zen: tweede lid 
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5. Het bestaande onderdeel F wordt vervangen door een nieuw'onderdeel 
H, luidende: 

H 

Artikel 37 wordt gelezen: 
De rechter kan gelasten dat degene aan wie een strafbaar feit wegens de 

gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet 
kan worden toegerekend, in een psychiatrisch ziekenhuis zal worden ge-
plaatst voor een termijn van een jaar, doch alleen indien hij gevaarlijk is voor 
zich zelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goe-
deren. 

De rechter geeft een last als bedoeld in het eerste lid slechts nadat hij zich 
een met redenen omkleed en ondertekend advies heeft doen overleggen 
van een psychiater, die de betrokkene niet eerder dan een half jaar voor de 
aanvang van het onderzoek op de terechtzitting in een inrichting voor ver-
pleging van ter beschikking gestelden of een ander psychiatrisch ziekenhuis 
heeft onderzocht. 

6. De letter boven onderdeel G wordt gewijzigd in I. In dit onderdeel wor-
den de volgende wijzigingen aangebracht. 

a. In artikel 37a, eerste lid, wordt onder 1° in plaats van «oplevert waarop 
naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van een jaar of meer is 
gesteld» gelezen: is waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten 

Onder 2° vervallen de woorden «blijkens de ernst van het begane feit of de 
veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf». 

b. In artikel 37a wordt na het tweede lid een nieuwe lid ingevoegd, luiden-
de: 

Bij het geven van een last als bedoeld in het eerste lid neemt de rechter de 
inhoud van de adviezen en rapporten die over de persoonlijkheid van de ver-
dachte zijn uitgebracht, alsmede de ernst van het begane feit en de veelvul-
digheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf in aanmerking. 

c. In het laatste lid van artikel 37a wordt in plaats van «tweede» gelezen: 
eerste 

d. In artikel 37b wordt in plaats van «Tenzij toepassing wordt gegeven aan 
artikel 38, eerste lid, beveelt de rechter» gelezen: De rechter kan bevelen 

De punt aan het slot van dit artikel wordt vervangen door een komma. Na 
de komma wordt het volgende toegevoegd: 

indien de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van per-
sonen of goederen de verpleging eist. Hij geeft een zodanig bevel slechts na-
dat hij zich een met redenen omkleed en ondertekend advies heeft doen 
overleggen van een psychiater, die de betrokkene niet eerder dan een half 
jaar voor de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting in een inrichting 
voor verpleging van ter beschikking gestelden of een ander psychiatrisch 
ziekenhuis heeft onderzocht. 

e. Aan het slot van artikel 37c, eerste lid, wordt toegevoegd: voor verple-
ging van ter beschikking gestelden 

Het tweede lid van dit artikel vervalt. 
f. In artikel 37d wordt in plaats van «van regeringswege» gelezen: door de 

Minister van Justitie 
g. In artikel 38 wordt in plaats van het eerste lid en de woorden «Aan dat 

bevel verbindt hij» aan het begin van het tweede lid gelezen: Indien de rech-
ter niet een bevel als bedoeld in artikel 37b geeft, verbindt hij aan de terbe-
schikkingstelling 

In het laatste lid van artikel 38 wordt in plaats van «geval van toepassing 
van» gelezen: het in 

In dit lid wordt na «artikel» ingevoegd: bedoelde geval 
h. In artikel 38a, eerste lid, wordt in plaats van «tweede» gelezen: eerste 
i. In artikel 38b, onder 2", wordt na «die» ingevoegd: welke 
j . In artikel 38c wordt in plaats van «gelasten» gelezen: bevelen 
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Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd: Hij geeft een zodanig bevel 
slechts nadat hij zich een met redenen omkleed en ondertekend advies heeft 
doen overleggen van een psychiater, die de betrokkene niet eerder dan een 
half jaar voor de aanvang van het onderzoek in raadkamer in een inrichting 
voor verpleging van ter beschikking gestelden of een ander psychiatrisch 
ziekenhuis heeft onderzocht. 

k. Artikel 39 wordt vernummerd tot artikel 38d. 
In de eerste volzin van het tweede lid wordt na «kan» een komma ge-

plaatst, gevolgd door de woorden: behoudens het bepaalde in artikel 38e, 
Aan het slot van deze volzin wordt de punt vervangen door een komma, 

gevolgd door de woorden: indien de veiligheid van anderen, dan wel de al-
gemene veiligheid van personen of goederen die verlenging eist. 

In de tweede volzin wordt in plaats van «niet» gelezen: slechts 
In deze volzin wordt in plaats van «38, eerste lid, van kracht is» gelezen: 

37b of artikel 38c is gegeven 
Het derde lid vervalt. 
I. Na het tot artikel 38d vernummerde artikel 39 worden twee nieuwe arti-

kelen 38e en 38f ingevoegd, luidende: 

Artikel 38e. Verlenging van de termijn der terbeschikkingstelling is slechts 
mogelijk voor zover de totale duur van die terbeschikkingstelling daardoor 
een periode van zes jaar niette boven gaat, tenzij: 

1°. de maatregel van terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van een 
geweldsmisdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor een of meer 
personen,en tevens 

2°. de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van perso-
nen die verlenging eist. 

Artikel 38f. De termijn van de terbeschikkingstelling loopt niet: 
a. gedurende de tijd dat de ter beschikking gestelde uit anderen hoofde 

rechtens van zijn vrijheid is beroofd; 
b. wanneer de ter beschikking gestelde zich langer dan een week achter-

een ongeoorloofd ophoudt buiten de inrichting voor verpleging van ter 
beschikking gestelden waarin hij krachtens een bevel als bedoeld in artikel 
37b of artikel 38c is opgenomen. 

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid loopt de termijn van de ter-
beschikkingstelling wel indien de ter beschikking gestelde krachtens een last 
als bedoeld in artikel 13 in een inrichting voor verpleging van ter beschikking 
gestelden is opgenomen. De termijn loopt echter niet wanneer de ter 
beschikking gestelde zich langer dan een week achtereen ongeoorloofd bui-
ten deze inrichting ophoudt. 

m. Artikel 39a wordt vernummerd tot artikel 38g. 
Aan het tweede lid van dit artikel wordt toegevoegd: Deze verplichtingen 

kunnen mede inhouden dat de ter beschikking gestelde zich voor het verkrij-
gen van hulp en steun wendt tot een in de machtiging van de Minister van 
Justitie aangewezen instelling, die aan bepaalde, bij algemene maatregel 
van bestuur te stellen eisen voldoet. 

n. Artikel 39b wordt vernummerd tot artikel 38h. 
In het derde lid wordt in de eerste volzin in plaats van «gesteld» gelezen: 

gestelde 
Aan het slot van de tweede volzin wordt toegevoegd: en dat hij zich voor 

het verkrijgen van hulp en steun wendt tot een door de Minister aangewezen 
instelling, die aan bepaalde, bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
eisen voldoet 

o. Artikel 39c wordt vernummerd tot artikel 38i. 

7. De letter boven onderdeel H wordt gewijzigd in J. 
In dit onderdeel wordt in plaats van «39c» gelezen: 38i 
Na de bestaande tekst wordt aan dit onderdeel toegevoegd: 

Artikel 39. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de ge-
brekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan 
worden toegerekend. 
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8. De letter boven onderdeel I wordt gewijzigd in K. 
In dit onderdeel wordt na «37a-37j» toegevoegd: , 43bis-
In plaats van «37, tweede lid, 37a-39c» wordt gelezen: 37—38i 

9. Na het in onderdeel K gewijzigde onderdeel I wordt een nieuw onder-
deel L ingevoegd, luidende: 

L 

In artikel 77k, eerste lid, vervalt de komma na «bestond» en de woorden 
«zonder dat artikel 37, eerste lid, wordt toegepast», en wordt in plaats van 
«storing» gelezen: stoornis 

10. De letter boven onderdeel J wordt gewijzigd in M. 
Dit onderdeel wordt gelezen: 

M 

Na artikel 90quater worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 90quinquies. Onder inrichting voor verpleging van ter beschikking 
gestelden wordt verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 37d, eerste lid. 

Artikel 90sexies. Onder psychiatrisch ziekenhuis wordt verstaan: 
1°. een voor de toepassing van de Ziekenfondswet of de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten als ziekenhuis, verpleeginrichting of zwakzinnigen-
inrichting erkende of aangewezen inrichting of afdeling daarvan, voor zo-
ver die inrichting of afdeling blijkens de erkenning of aanwijzing gericht is op 
de behandeling van psychiatrische patiënten; 

2°. een psychiatrische afdeling van een academisch ziekenhuis. 

Artikel 90septies. Onder psychiater wordt verstaan een geneeskundige, 
in het register van erkende specialisten van de daartoe door Onze Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aangewezen beroepsorganisatie van 
geneeskundigen, ingeschreven voor het specialisme psychiatrie of voor het 
specialisme zenuw- en zielsziekten. 

11. De letters boven de onderdelen K, L, M, N, O en P worden gewijzigd in 
onderscheidenlijk N, O, P, Q, R en S. 

II 

Artikel II wordt als volgt gewijzigd. 

1. Onder A wordt in plaats van «na het begaan van het strafbare feit is 
gaan lijden aan een» gelezen: aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of 

In plaats van de komma na «geestvermogens» en het woord «kan» 
wordt gelezen: lijdt, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen hem inge-
stelde vervolging te begrijpen, schorst. 

De komma na «bevindt» en het woord «schorsen» vervalt. 

2. Onder C vervalt: .tweede lid, 

3. Onder D wordt in plaats van «37, eerste lid,» gelezen: 39 
In plaats van «bevel» wordt gelezen: last 
In plaats van «37, tweede lid,» wordt gelezen: 37 
In plaats van «oplegging» wordt gelezen: het geven 

4. Onder E wordt in plaats van «een bevel» gelezen: een last 

5. Onder F wordt in plaats van «37, eerste lid,» gelezen: 39 
In plaats van «37, tweede lid,» wordt gelezen: 37 
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6. Onder G wordt het tweede punt gelezen: 
2. In plaats van de woorden «de in die artikelen bedoelde bevelen» wordt 

gelezen: het in dat artikel bedoelde bevel 

7. Onder H wordt na «in elk geval» ingevoegd: indien 

8. Onder wijziging van de letters boven de bestaande onderdelen I, J, K en 
L in onderscheidenlijk J, K, L en M wordt na onderdeel H een nieuw onder-
deel I ingevoegd, luidende: 

In artikel 481, eerste lid, eerste volzin, vervallen de woorden «tweede lid» 
en de komma's voor en na deze woorden. 

9. De letter boven onderdeel M wordt gewijzigd in N. 
In dit onderdeel worden de volgende wijzigingen aangebracht. 
a. Aan het opschrift van titel Nb wordt toegevoegd: en de plaatsing in een 

psychiatrisch ziekenhuis 
b. In artikel 509f wordt in plaats van «de artikelen 38 en 38b» gelezen: arti-

kel 38,38b, 38g of 38h 
c. Artikel 509m wordt vernummerd tot artikel 509g en geplaatst na artikel 

509f. 
In het eerste lid van dit artikel wordt in plaats van «rechtbank, alvorens te 

beslissen op een vordering tot toepassing van artikel 38c van het Wetboek 
van Strafrecht, een onderzoek naar de geestvermogens van de ter beschik-
king gestelde noodzakelijk acht en dit onderzoek niet voldoende op andere 
wijze kan plaatsvinden, kan zij bij een met redenen omklede beslissing bevel 
geven dat de ter beschikking gestelde» gelezen: rechter toepassing van arti-
kel 37, 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht overweegt, kan hij bij een 
met redenen omklede beschikking bevel geven dat de betrokkene 

In het tweede lid wordt in plaats van «ter beschikking gestelde» gelezen: 
betrokkene 

In de eerste volzin van het derde lid wordt na «verblijf in» toegevoegd: het 
psychiatrisch ziekenhuis of 

In de derde volzin wordt in plaats van «rechtbank» gelezen: rechter 
In deze volzin vervallen de woorden «in de inrichting». 
d. Artikel 509g wordt vernummerd tot artikel 509h. 
In het eerste lid vervallen de woorden «dan wel», en wordt na «gelast,» in-

gevoegd: of met toepassing van artikel 38c van het Wetboek van Strafrecht 
alsnog verpleging van overheidswege is gelast, 

e. Artikel 509h wordt vernummerd tot artikel 509i. 
In de eerste volzin van dit artikel wordt in plaats van «heeft bevolen dat 

geen verpleging van overheidswege zal plaatsvinden» gelezen: last geeft tot 
toepassing van de maatregel van terbeschikkingstelling zonder daaraan een 
bevel tot verpleging van overheidswege te verbinden 

f. Artikel 509i wordt vernummerd tot artikel 509j. Aan het slot van het vijf-
de lid van dit artikel wordt toegevoegd: aan de ter beschikking gestelde 

g. Artikel 509j wordt vernummerd tot artikel 509k. 
In het eerste lid vervallen de woorden «op zijn verzoek» in de eerste volzin, 

alsmede de tweede en de derde volzin. 
In het derde lid wordt na «39,» ingevoegd: 41, tweede lid, 
h. Artikel 509k en artikel 509I worden vernummerd tot onderscheidenlijk 

artikel 509I en artikel 509m. 
i. In artikel 509n, eerste lid, vervallen de woorden «en niet aan enig ge-

woon rechtsmiddel onderworpen». Aan dit lid wordt een volzin toegevoegd, 
luidende: 

Indien bevel wordt gegeven dat de ter beschikking gestelde alsnog van 
overheidswege zal worden verpleegd, geeft de beslissing de bijzondere re-
denen aan die hiertoe hebben geleid. 
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Na dit lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
De beslissing is niet aan enig gewoon rechtsmiddel onderworpen. 
In het laatste lid wordt in plaats van «de instelling» gelezen: aan de instel-

ling schriftelijk medegedeeld. 
j . In artikel 509o vervalt in het tweede en in het derde lid de komma na 

«ondertekend». 
In het derde lid wordt in plaats van «zenuwarts, bevoegd tot de uitoefe-

ning van de geneeskunst in Nederland» gelezen: psychiater 
Na dit lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
Indien het openbaar ministerie een verlenging vordert waardoor de totale 

duur van de terbeschikkingstelling een periode van zes jaar of van een veel-
voud van zes jaar te boven gaat, legt het bij de vordering tevens over een 
met redenen omkleed en ondertekend advies van een psychiater en een psy-
choloog gezamenlijk, dan wel zodanige adviezen van ieder van hen afzon-
derlijk. De arts en de psycholoog mogen op het ogenblik waarop zij het ad-
vies uitbrengen en ten tijde van het onderzoek dat zij daarvoor verrichten 
niet verbonden zijn aan de inrichting waarin de ter beschikking gestelde 
wordt verpleegd. 

In het laatste lid wordt in plaats van «en de reclasseringsmedewerker be-
tekend» gelezen: betekend; geldt het een vordering als bedoeld in het derde 
lid, dan wordt ze tevens schriftelijk aan de reclasseringsmedewerker mede-
gedeeld 

k. In artikel 509p, eerste lid, wordt in plaats van «de ter beschikking gestel-
de ten tijde van het indienen van de vordering van overheidswege wordt 
verpleegd» gelezen: de inrichting gelegen is die ten tijde van het indienen 
van de vordering belast is met de verpleging van overheidswege van de ter 
beschikking gestelde 

In de laatste volzin van het tweede lid wordt in plaats van «5091» gelezen: 
509j 

I. In de eerste volzin van artikel 509r, eerste lid, wordt in plaats van «op 
diens verzoek» gelezen:, zo hij geen raadsman heeft. 

De tweede volzin van dit lid en het tweede lid vervallen. 
In het derde lid wordt in plaats van «509j» gelezen: 509k 
m. In artikel 509s, eerste lid, wordt in plaats van «waarvan» gelezen: daar-

van 
In het tweede lid van artikel 509s wordt in plaats van «509k, eerste lid, en 

5091» gelezen: 5091, eerste lid, en 509m 
n. In artikel 509t, derde lid, wordt in plaats van «is met redenen omkleed; 

zij» gelezen: geeft de bijzondere redenen aan die de rechtbank hebben doen 
besluiten tot de verlenging van de terbeschikkingstelling, dan wel tot afwij-
zing van de vordering. De beslissing 

o. In artikel 509u vervallen de woorden «en de instelling» in de eerste vol-
zin, en «aan de ter beschikking gestelde» in de tweede volzin. Aan dit artikel 
wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien de ter beschikking gestelde 
van overheidswege wordt verpleegd, wordt de beslissing voorts onverwijld 
schriftelijk aan de inrichting medegedeeld. 

p. Artikel 509v vervalt. 
q. Artikel 509w wordt vernummerd tot artikel 509v. 
In het eerste lid vervallen de woorden «zowel» en «als de ter beschikking 

gestelde», en wordt na «dagtekening» ingevoegd: en de ter beschikking ge-
stelde binnen veertien dagen na de betekening 

Aan het slot van het eerste lid wordt de punt vervangen door een komma, 
waarna wordt toegevoegd: tenzij de termijn van de terbeschikkingstelling 
voor de eerste maal wordt verlengd en deze verlenging voor een jaar geldt. 

In het tweede lid wordt na «van» ingevoegd: overeenkomstige 
r. Artikel 509x wordt vernummerd tot artikel 509w. 
s. Artikel 509ij wordt vernummerd tot artikel 509x. 
In het tweede lid wordt in plaats van «van het gerechtshof is met redenen 

omkleed en» gelezen: geeft de bijzondere redenen aan die het gerechtshof 
hebben doen besluiten tot de verlenging van de terbeschikkingstelling, dan 
wel tot afwijzing daarvan. De beslissing 
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10. Onder wi jz ig ing van de letters boven de bestaande onderdelen N en O 
in onderscheidenl i jk P en Q word t voor deze onderdelen een nieuw onder-
deel O ingevoegd, lu idende: 

O 

In artikel 552b, vi j fde l id, tweede volzin, word t in plaats van «laatste zin-
snede» gelezen: tweede lid 

III 

Art ikel III word t gelezen: 

Artikel III 

Art ikel 73, eerste l id, eerste volz in, van de Wet op de rechterl i jke organisa-
tie word t gelezen: Bij het gerechtshof te Arnhem is een bijzondere kamer die 
belast is met de behandel ing van zaken in beroep als bedoeld in de artikelen 
13, 15c en 15g van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 509v van het Wet-
boek van Strafvorder ing. 

IV 

Na artikel III word t een n ieuw artikel IV ingevoegd, lu idende: 
De Wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op 

krankzinnigen word t als vo lgt gewi jz igd. 

A 

In artikel 18, derde l id, verval len de woorden «het 2de lid van» 

B 

In artikel 27, eerste l id, verval len de woorden «tweede lid» en de komma's 
voor en na deze woorden . 

f Art ikel IV word t ve rnummerd tot artikel V. 
In dit artikel vervalt onder A «50,». 
De tekst, onder F geplaatst onder het woo rd «ri jksinr icht ingen», word t een 

n ieuw onderdeel G. 

V 

Art ikel V word t ve rnummerd tot artikel VI. 

VI 

Art ikel VI word t ve rnummerd tot artikel VII. 
Het tweede punt van onderdeel C van dit artikel word t gelezen: 
2. Het derde lid word t gelezen: 
De termi jn loopt niet in de t i jd gedurende welke ingevolge artikel 38e van 

het Wetboek van Strafrecht de termi jn van terbeschikkingstel l ing niet loopt. 

VII 

Art ikel VII word t ve rnummerd tot artikel VIII. 
Na dit artikel word t een n ieuw artikel IX ingevoegd, lu idende: 
Indien en zodra het met Koninkl i jke boodschap van 22 april 1971 ingedien-

de on twerp van Wet bi jzondere opnemingen in psychiatr ische ziekenhuizen 
kracht van wet verkri jgt, word t die wet als volgt gewi jz igd. 
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1. In artikel 5 1 , tweede l id, wo rd t het gestelde onder d gelezen: een uit-
treksel uit een rechterl i jke beslissing, waarb i j met toepassing van artikel 37b 
of artikel 38c van het Wetboek van Strafrecht bevel word t gegeven tot ver-
p leging van overhe idswege van een ter beschikking gestelde, voor zover die 
beslissing betrekking heeft op de terbeschikkingstel l ing en dit bevel ; 

2. In artikel 5 1 , tweede l id, word t na onderdeel d een nieuw onderdeel e 
ingevoegd, lu idende: 

e. een afschri f t van een last tot plaatsing in een inr icht ing voor verp leg ing 
van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 13 van het Wetboek van 
Strafrecht; 

3. De onderde len e, f en g van artikel 5 1 , tweede l id, worden onderschei-
denl i jk onderdelen f, g en h. 

4. In artikel 52, tweede l id, wo rd t in het gestelde onder c in plaats van «ar-
tikel 37h» gelezen: artikel 38d 

VIII 

Art ikel VIII w o r d t ve rnummerd tot artikel X. Aan dit artikel word t een volzin 
toegevoegd, lu idende: Dit t i jdst ip kan v o o r d e verschi l lende artikelen van 
deze wet of onderdelen daarvan verschi l lend zijn. 

IX 

Art ikel IX w o r d t ve rnummerd tot artikel XI. 
Dit art ikel wo rd t als vo lg t gewi jz igd. 
1. In de eerste volzin van het eerste l id wo rd t na «waarbi j» ingevoegd: 

voor het t i jdst ip van inwerk ingtreding van artikel I onder I van deze wet 
Na «regering» wo rd t ingevoegd: of de tenui tvoer legging daarvan 
In plaats van «met toepassing van het vóór het t i jdst ip van inwerk ingt re-

ding van deze wet geldende recht, worden na dat t i jdst ip ten ui tvoer gelegd» 
word t gelezen: en waarvan de geld igheidsduur nog niet is verstreken, bl i j -
ven tot het e ind van die geld igheidsduur van kracht. Zij worden na het in de 
eerste volzin bedoelde t i jdst ip van inwerk ingt red ing ten ui tvoer gelegd 

2. In de laatste volzin van het eerste lid wo rd t in plaats van «bevel» gele-
zen: terbeschikkingstel l ing waaraan niet een bevel is verbonden 

In plaats van «38, eerste lid,» word t gelezen: 37b 
3. In het tweede lid word t na «waarop» ingevoegd: artikel II onder N van 

Toelichting 

Het merendeel van de wi jz ig ingen is reeds toegel icht in de memor ie van 
an twoord . Voor ts is het wetsontwerp op enige punten aangepast aan wets-
wi jz ig ingen die inmiddels tot stand zijn gekomen dan wel op handen zi jn, en 
zijn de betekeningsvoorschr i f ten in overeenstemming gebracht met de nieu-
we voorschr i f ten omtrent de wijze van kennisgeving van gerechtel i jke me-
dedel ingen in strafzaken, voorgesteld in het wetsontwerp 15 842. De vo lgen-
de wi jz ig ingen behoeven nog een afzonderl i jke toel icht ing. 

In het voorgeste lde nieuwe artikel 12a van het Wetboek van Strafrecht1 

(dat, wegens het verval len van het oude artikel 13 ingevolge de Wet van 10 
december 1975, Stb. 684, thans tot artikel 13 ve rnummerd kan worden) is 
ui tdrukkel i jk bepaald dat de Minister van Just i t ie slechts last mag geven tot 
plaatsing van een tot gevangenisstraf veroordeelde in een inr icht ing voor 
verp leging van terbeschikking gestelden en tot beëindiging van die plaat-
s ing, nadat een gemot iveerd psychiatr isch advies is ingewonnen. De wi jz i -
g ing van het derde lid van dit artikel kwam in de memor ie van an twoord ter 
sprake. 

Het n ieuwe onderdeel D van artikel I voorziet in een zodanige wi jz ig ing 
van artikel 35 betref fende de kosten van detent ie, dat deze bepaling zal over-
eenkomen met de reeds in het oorspronkel i jke wetsontwerp neergelegde 

' Hierna afgekort tot Sr. kostenregel ing bij terbeschikkingstel l ing (voorgesteld artikel 37e). Het gaat hier 
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over igens slechts om aanpassingen van de tekst van het Wetboek van Straf-
recht aan de situatie die sedert de inwerk ingtreding van de A lgemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bestaat. Deze wet geldt immers voor ver-
strekkingen onder verantwoordel i jkheid van de Minister van Just i t ie in het 
kader van de ui tvoer ing van een rechterl i jke uitspraak, bij voorbeeld in het 
geval van terbeschikkingstel l ing (zie artikel 6, vierde l id, en de memor ie van 
toel icht ing hierbi j , 8457, nr. 3, blz. 26, rechterkolom). In het oorspronkel i jke 
we tson twerp was er geen rekening mee gehouden, dat de AWBZ tevens van 
toepassing kan zijn op gedet ineerden, indien deze - ingevolge artikel 47 of 
art ikel 120 van de Gevangenismaatregel en te zijner t i jd ingevolge artikel 13 
Sr. - zijn overgeplaatst naar een inr icht ing voor verpleging van ter beschik-
king gestelden of een ander psychiatr isch ziekenhuis, dan wel een niet-psy-
chiatr isch ziekenhuis. Daarom behoeft ook artikel 35 Sr. wi jz ig ing. De toe -
passeli jkheid van de AWBZ brengt mee dat de kosten van de geneeskundige 
verstrekkingen (met name verpleging en behandel ing) uit het A lgemeen 
Fonds Bijzondere Ziektekosten worden gef inancierd, onverminderd de be-
voegdheid ingevolge artikel 6, tweede l id , o m in bepaalde geval len een ei-
gen bi jdrage van de verzekerde in de kosten der verstrekkingen te ver langen. 

De thans voorgestelde wi jz ig ing van artikel 35 Sr. maakte tevens wi jz ig ing 
van enkele verwi jz ingen noodzakeli jk (artikel I, n ieuw onderdeel E, en artikel 
II, n ieuw onderdeel O). 

In artikel I is onder F (wordt H) en H (wordt J) naast de in de memor ie van 
an twoord besproken wi jz ig ingen tevens een wi jz ig ing van wetssystemat i -
sche aard verwerkt . Het gaat hier om de thans in artikel 37, eerste l id, Sr. 
neergelegde strafu i ts lu i t ingsgrond in geval van ontoerekenbaarheid ten ge-
vo lge van een gebrekkige ontwikkel ing of ziekelijke stoornis der geestver-
mogens. Zoals de eerste ondergetekende ook in de memor ie van toel icht ing 
bij het on twerp van Wet vermogenssanct ies (15 012, nr. 3, blz. 45) heeft 
gesteld, verdient het de voorkeur deze strafu i ts lu i t ingsgrond in dezelfde titel 
als de andere st rafu i ts lu i t ingsgronden op te nemen (nieuw artikel 39 Sr.). In 
artikel 37 Sr. kan er dan mee worden vols taan, het geval te omschr i jven 
waar in de rechter tot de maatregel van plaatsing in een psychiatr isch zieken-
huis kan beslui ten. Omdat dit artikel en daarmee samenhangende artikelen 
in het onderhavige wetsontwerp ook over igens ingr i jpend worden gewi j -
zigd, hebben wi j er de voorkeur aan gegeven, de hier besproken wetssyste-
matische wi jz ig ing van het on twerp van Wet vermogenssanct ies naar het 
onderhavige on twerp over te brengen. Bij deze gelegenheid is het voorge-
stelde artikel 37 Sr. nog in zoverre gewi jz igd, dat - in plaats van de verwi j -
zing naar artikel 39 - het geval van ontoerekenbaarheid uitdrukkeli jk wo rd t 
genoemd. Het on twerp van Wet vermogenssanct ies zal bij nota van wi jz ig in-
gen worden aangepast. 

In artikel I onder J (wordt M) is een def in i t iebepal ing van «inr icht ing voor 
verpleging van ter beschikking gestelden» opgenomen (nieuw artikel 
90quinquies). Hieraan bestaat behoefte, nu deze inr icht ingen ook buiten de 
tweede afdel ing van Titel MA van het Eerste Boek een rol zullen spelen (zie 
het voorgestelde artikel 13 Sr.). De defini t ie van «psychiatrisch ziekenhuis» 
in artikel 90sexies (tot dusverre artikel 90quinquies) is in overeenstemming 
gebracht met de gewi jz igde defini t ie van hetzelfde begrip in artikel 1, eerste 
l id onder h, van het gewi jz igde ontwerp van Wet bi jzondere opnemingen in 
psychiatr ische ziekenhuizen. Ten slotte is in het nieuwe artikel 90septies een 
defini t ie van «psychiater» opgenomen, die een omschr i jv ing in verscheide-
ne artikelen overbod ig maakt. Het begrip «psycholoog» behoefde daarente-
gen niet gedef in ieerd te worden , aangezien het hier om een elders wettel i jk 
omschreven hoedanigheid gaat (zie artikel 32 van de Wet op wetenschappe-
lijk onderwi js juncto artikel 214bis van het Academisch statuut). 

In artikel II onder A was reeds een wi jz ig ing van artikel 16 van het Wetboek 
van Strafvorder ing2 voorgesteld. Inmiddels heeft de beschikking van de Ho-
ge Raad van 5 februar i 1980 (NJ 1980, 104) n ieuw licht op dit artikel gewor-
pen. Volgens de Hoge Raad moet in dit artikel aan de term «krankzinnig» een 
bi jzondere betekenis worden toegekend, nameli jk «l i jdende aan een zodani-

2 Hierna afgekort tot Sv. ge geestesziekte, dat de verdachte niet meer in staat is de strekking van de te-
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gen hem ingestelde vervolging te begrijpen». Nu - zoals de Hoge Raad uit-
drukkelijk overweegt - artikel 16 Sv. op een beperktere categorie gevallen 
ziet dan artikel 509a Sv., komt het ons gewenst voor dit met zoveel woorden 
aan te geven. Wij hebben hierbij de door de Hoge Raad gebezigde formule-
ring overgenomen. Indien men dit criterium aanlegt, beperkt de werking van 
artikel 16 Sv. zich tot de gevallen waarin de verdachte volstrekt niet in staat 
is in een strafproces «partij te geven». Het is duidelijk, dat de rechter in zo'n 
geval ook verplicht zal moeten zijn de vervolging te schorsen. Wij hebben 
dan ook de huidige imperatieve formulering van artikel 16 in de nota van wij-
zigingen gehandhaafd, zulks in afwijking van het oorspronkelijke wets-
ontwerp, waarin in samenhang met het destijds voorgestelde, ruime criterium 
de beslissing, om de vervolging al dan niet te schorsen, was overgelaten 
aan het oordeel van de rechter. Het aan de beschikking van de Hoge Raad 
ontleende, scherpe criterium voor de toepasselijkheid van artikel 16 brengt 
voorts mee, dat geen onderscheid meer moet worden gemaakt naar gelang 
van de aard van de geestesstoornis (gebrekkige ontwikkeling dan wel zieke-
lijke stoornis der geestvermogens), noch naar het tijdstip van ontstaan daar-
van (voor of na het begaan van het strafbare feit). Ook op dit punt hebben wij 
dit onderdeel van het wetsontwerp gewijzigd. 

De hier besproken wijzigingen beantwoorden aan suggesties die - naar 
aanleiding van de vermelde beschikking van de Hoge Raad - door prof. mr. 
drs. W. Nieboer zijn gedaan in een commentaar in Delikt en Delinkwent (10 
(1980), blz. 175-177). 

In verband met de voorgestelde wijziging van artikel 16 Sv. wijzen wij nog 
op het volgende. In de gevallen waarin dit artikel moet worden toegepast, 
zal soms ieder uitzicht op hervatting van de strafvervolging ontbreken. Aan 
de geschorste strafvervolging zal dan definitief een einde komen door verja-
ring, dan wel door een verklaring van de rechter ingevolge artikel 36 Sv., op 
een namens de verdachte ingediend verzoek, «dat de zaak geëindigd is». Dat 
artikel 36 Sv. ook in geval van schorsing van toepassing is, blijkt uit de 
beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem van 3 oktober 
1972 (NJ 1973, 24). De toepasselijkheid van artikel 36 Sv. is ook van belang 
voor het voorkomen van een situatie die strijdig is met het in artikel 6 van het 
Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden neergelegde recht op een behandeling van een strafzaak 
door de rechter «binnen een redelijke termijn». 

Artikel III moest gewijzigd worden omdat reeds bij Wet van 10 december 
1975, Stb. 684, in de Wet op de rechterlijke organisatie het nieuwe artikel 73 
betreffende de bijzondere kamer van het gerechtshof te Arnhem is opgeno-
men. 

Hetgeen in § 1 van de memorie van antwoord over de verhouding van het 
onderhavige wetsontwerp tot het nader gewijzigde ontwerp van Wet b.o.p.z. 
werd meegedeeld, brengt mee dat de inwerkingtreding van de beide wetten 
op verschillende tijdstippen zal kunnen plaatsvinden. Daarom is in het on-
derhavige wetsontwerp enerzijds in het nieuwe artikel IV alsnog een wijzi-
ging van de Krankzinnigenwet opgenomen, en wordt anderzijds ingevolge 
het nieuwe artikel IX het ontwerp van Wet b.o.p.z., indien en zodra dit kracht 
van wet verkrijgt, in overeenstemming gebracht met de in het onderhavige 
ontwerp opgenomen wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht. 

Ten slotte zijn de inwerkingtredingsbepaling van artikel VIII (wordt artikel 
X) en de overgangsbepaling van artikel IX (wordt artikel XI) bijgesteld. Door 
de wijziging van eerstgenoemde bepaling wordt een situatie voorkomen, 
waarin het eventuele ontbreken van een enkele uitvoeringsregeling de in-
werkingtreding van andere onderdelen van het wetsontwerp nodeloos op-
houdt. Deze wijziging noopte tevens tot een wijziging van de overgangsbe-
paling. Daarin wordt thans verwezen naar het tijdstip van inwerkingtreding 
van artikel I onder I en artikel II onder N. Deze onderdelen hangen overigens 
zo nauw met elkaar samen, dat zij in elk geval gelijktijdig in werking zullen 
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moeten treden. Voorts is thans in de overgangsbepaling ook rekening gehou-
den met rechterlijke beslissingen op grond van artikel 37d Sr. tot tenuitvoer-
legging van een voorwaardelijk opgelegde terbeschikkingstelling. 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 

De Staatssecretaris van Justitie, 
E. A. Haars 
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