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1. Inleiding 

Het verheugt ons bijzonder dat het gewijzigd ontwerp van wet in de 
Tweede Kamer gunstig is ontvangen. Voor zover de beschouwingen in het 
eindverslag tot een nadere beantwoording onzerzijds nopen, geven wij die 
gaarne als volgt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie deelden onze visie op de terbeschikking-
stelling. Deze leden stemden ook in met cle in het oorspronkelijke ontwerp 
aangebrachte wijzigingen die strekken tot invoering van een selectieve 
maximumduur van de terbeschikkingstelling, beperking van de categorie 
van misdrijven waarvoor terbeschikkingstelling kan worden opgelegd en 
versterking van de rechtspositie van ter beschikking gestelden. Niettemin 
hadden de hier aan het woord zijnde leden op de voornoemde punten nog 
bepaalde wensen. Deze werden uitgewerkt in afzonderlijke paragrafen en 
bij de artikelsgewijze behandeling en zullen door ons ook in die context 
worden besproken. 

De leden van de V.V.D. fractie, die evenals de leden van de P.v.d.A.-fractie 
en de vervolgens aan het woord zijnde leden van de fractie van D'66 
positief tegenover de in het wetsontwerp aangebrachte wijzigingen 
stonden, tekenden daarbij aan dat zij het van groot belang achtten dat zich 
over het gewijzigde ontwerp van wet een redelijke mate van overeenstenv 
ming aftekent tussen de Regering en een aantal deskundigen. 

De ontkoppeling van het ontwerp van Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen (Wet b.o.p.z., kamerstukken 11 270) had de 
instemming van de leden van de V.V.D.-fractie, de fractie van D'66 en de 
leden van de C.P.N.-fractie. Hoewel ook de leden van de P.v.d.A.-fractie zich 
met deze ontkoppeling konden verenigen, zouden zij toch de voorkeur 
geven aan een gezamenlijke mondelinge behandeling van beide wetsont-
werpen. 

Wij menen dat een gecombineerde behandeling geen voordelen biedt, al 
is er op een aantal punten samenhang. De bespreking van de specifieke, 
aan de terbeschikkingstelling verbonden, problemen kan uitvoeriger en 
doelmatiger geschieden tijdens een uitsluitend aan dat onderwerp gewijde 
vergadering, dan tijdens een samengevoegde behandeling. Bovendien is 
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weliswaar een aantal regelingen uit het wetsontwerp b.o.p.z. van toepassing 
op de ter beschikking gestelde, maar is het omgekeerde niet het geval; 
voor personen opgenomen ingevolge de regeling van het wetsontwerp 
b.o.p.z. gelden niet de bepalingen inzake de terbeschikkingstelling, zodat 
de behandeling van het eerstgenoemde ontwerp nodeloos zou worden 
belast met vragen waartoe de terbeschikkingstelling aanleiding geeft. Op 
de door de hier aan het woord zijnde leden nog vermelde gevallen van 
personen die met toepassing van ontwerp-artikel 37 Wetboek van Strafrecht1 

in een ander psychiatrisch ziekenhuis zijn geplaatst, is gedurende hun 
verblijf aldaar de regeling van het ontwerp van Wet b.o.p.z. van toepassing, 
zodat dit onderwerp geen argument voor een gecombineerde behandeling 
kan zijn. Overigens achten wij het een goede zaak wanneer de mondelinge 
behandeling van het voorliggend wetsontwerp zo spoedig mogelijk volgt 
op die van het ontwerp van Wet b.o.p.z. 

Wij hebben er begrip voor dat door verscheidene fracties het lange 
uitblijven van de memorie van antwoord werd betreurd. In de inleiding van 
die memorie is uiteengezet dat het zoeken naar een oplossing voor de 
problemen die gerezen waren ten aanzien van de verhouding tussen dit 
wetsontwerp en het ontwerp van Wet b.o.p.z. tot deze vertraging heeft 
geleid. Het tijdsverloop tussen het voorlopig verslag en de memorie van 
antwoord heeft echter in zoverre gunstig gewerkt dat een aantal ontwikke-
lingen in het denken over de terbeschikkingstelling in het gewijzigde 
ontwerp van wet zijn neerslag kon vinden. 

De leden van de P.S.P.-fractie betreurden dat er nog geen concrete 
voorstellen op tafel liggen ten aanzien van een wettelijke regeling van de 
rechtspositie van ter beschikking gestelden. Deze rechtspositie wordt 
behalve in de desbetreffende paragraaf 5, ook elders in het eindverslag aan 
de orde gesteld, met name door de leden van de fractie van D'66 en de 
leden van de P.P.R.-fractie. Wij zullen dit onderwerp behandelen in de 
paragrafen 5 en 6. Op deze plaats zij reeds vermeld dat in de memorie van 
antwoord aangekondigde commissie wier opdracht is een wetsontwerp 
waarbij de rechtspositie van ter beschikking gestelden wordt geregeld, 
voor te bereiden, onlangs werd ingesteld. De desbetreffende beschikking 
zal binnenkort in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het streven is er 
voorts op gericht de algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van 
het ontworpen artikel 37c Sr. gelijktijdig met het wetsontwerp inzake de 
terbeschikkingstelling het Staatsblad te doen bereiken. Bij deze algemene 
maatregel van bestuur zal een rechtspositionele voorziening worden 
getroffen ter overbrugging van de periode die gemoeid zal zijn met het tot 
stand brengen van vorengenoemde wet omtrent de rechtspositie van ter 
beschikking gestelden. 

De leden van de V.V.D.-fractie informeerden naar de wijze waarop andere 
Westeuropese landen de strafrechtelijke aanpak regelen van hen die 
wegens geestesstoornis niet of niet helemaal voor hun daden verantwoor-
delijk kunnen worden gesteld. Een overzicht van daarop betrekking hebbende 
gegevens is als bijlage I aan deze nota toegevoegd. Met dit overzicht kan 
echter slechts een globale indruk worden gegeven van de juridische 
benadering van de hier aan de orde zijnde problematiek in die landen. Een 
vollediger beeld zou een uitgebreid onderzoek vergen waarbij ook aandacht 
zou moeten worden besteed aan de wijze waarop de wettelijke regelingen 
worden uitgevoerd. Voorts dient nog vermeld dat in de meeste Westeuropese 
landen wetsontwerpen in voorbereiding of in behandeling zijn waarbij de 
al dan niet strafrechtelijke aanpak van geestesgestoorde delinquenten 
wordt gewijzigd. 

2. Het karakter van de maatregel van terbeschikkingstelling 

Ingevolge het bij de memorie van antwoord gevoegde gewijzigde 
' Hierna afgekort tot Sr. wetsontwerp (zie artikel 37a, eerste lid) kan de rechter de terbeschikking-
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stelling gelasten van een verdachte wiens geestvermogens gebrekkig 
ontwikkeld of ziekelijk gestoord zijn, indien: 

1. het door hem begane feit een misdrijf is waarvoor voorlopige hechtenis 
is toegelaten, en 

2. de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van 
personen of goederen, het opleggen van die maatregel eist. 

De rechter neemt bij het geven van deze last de over de persoonlijkheid 
van de verdachte uitgebrachte adviezen en rapporten in aanmerking, 
alsmede de ernst van het begane feit en de veelvuldigheid van voorafgegane 
veroordelingen wegens misdrijf. 

De omschrijving van de delicten waarvoor terbeschikkingstelling kan 
worden gelast, is daarmee belangrijk verengd ten opzichte van het oor-
spronkelijke wetsontwerp en de huidige, nog vigerende, regeling. Volgens 
het bestaande artikel 37 is terbeschikkingstelling immers mogelijk bij elk 
misdrijf (en bepaalde overtredingen); volgens het in 1972 ingediende 
wetsontwerp was terbeschikkingstelling toegelaten bij misdrijven waarop 
naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van één jaar of meer 
werd bedreigd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie, die deze voorgeschiedenis in het kort 
memoreerden, wezen op het ingrijpende karakter van de maatregel van 
terbeschikkingstelling. Zij vonden dat die maatregel slechts in de hoogst 
noodzakelijke gevallen moet kunnen worden opgelegd. Weliswaar achtten 
deze leden de beperking van de terbeschikkingstelling tot misdrijven 
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (doorgaans delicten waarop 
gevangenisstraf van vier jaar of meer is bedreigd) een verbetering, maar zij 
waren hierdoor nog niet voldaan. Zij drongen erop aan «de algemene 
veiligheid van goederen» te laten vervallen. De argumenten aangevoerd op 
blz. 32 van de memorie van antwoord konden deze leden niet overtuigen 
van de noodzaak het element «goederen» te handhaven. Zij wezen er in dit 
verband op dat de gemeengevaarlijke misdrijven van Titel VII van het 
Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht steeds rechtstreeks of 
indirect ook de veiligheid van personen in gevaar brengen. Indien het, 
zoals deze leden veronderstelden, niet de bedoeling was de mogelijkheid 
van terbeschikkingstelling te beperken tot de misdrijven van Titel VII, 
vroegen zij zich af of aan het criterium «algemene veiligheid van goederen» 
voldaan zou zijn bij een vermogensdelict zonder dat tevens sprake is van 
agressie tegen of bedreiging van personen. 

In het betoog ter ondersteuning van hun voorstel om dit criterium te 
laten vervallen, spraken de leden van de P.v.d.A.-fractie nog de vrees uit 
dat door de combinatie van het vereiste van voorlopige hechtenis met dit 
criterium slechts een bepaalde groep verdachten door de maatregel van 
terbeschikkingstelling zou worden getroffen, daar personen die delicten in 
de sociaal-economische sfeer begaan en die ook al een geringer risico lopen 
tot vrijheidsstraf te worden veroordeeld, voor die maatregel niet in aan-
merking zullen komen. Overigens is het deze leden, zoals zij ook zelf 
benadrukken, er niet om te doen de mogelijkheid te scheppen dat ook aan 
deze categorie delinquenten de maatregel van terbeschikkingstelling kan 
worden opgelegd door aan te tonen dat ook bij hen sprake kan zijn van 
ziekelijke stoornis. Veeleer wilden zij door relativering van het begrip 
karakterstoornis hun wens funderen om de mogelijkheid van terbeschik-
kingstelling te beperken tot misdrijven die gevaar opleveren voor leven en 
lijf van andere personen. Ter illustratie van de verschuiving in de opvattingen 
omtrent de noodzaak van terbeschikkingstelling wezen zij op de brochure 
van de Belangengroep Wetsovertreders, afdeling Groningen, van augustus 
1981, getiteld «t.b.r. onder een andere loep». Uit die publikatie blijkt dat in 
de periode 1972-1981 het aantal personen dat ter beschikking van de 
regering werd gesteld wegens een delict waarbij noch van agressie tegen 
personen noch van bedreiging of dwang sprake was, is afgenomen van ± 
450 personen tot 56 personen. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen ons, mede in het licht van 
bovengenoemd verschijnsel, het criterium «algemene veiligheid van 
goederen» te heroverwegen. Wij willen graag nog eens uiteenzetten 
waarom, niettegenstaande de door deze leden tegen dit criterium ingebrach-
te bedenkingen, daaraan ons inziens behoefte bestaat. 

De «algemene veiligheid van goederen» als criterium voor de toepassing 
van t.b.s. kan niet los worden gezien van het daarmee in één adem genoemde 
vereiste van de «algemene veiligheid van personen». Met deze combinatie 
van begrippen is aangegeven dat de terbeschikkingstelling alleen kan 
worden opgelegd, onverminderd de overige daaraan gestelde voorwaarden 
indien de verdachte een ernstig gevaar voor zijn omgeving vormt, 
welk gevaar komt naast het plegen van een of meer misdrijven waarvoor 
voorlopige hechtenis is toegelaten. In dit verband moet worden bedacht dat 
het in de meeste gevallen niet mogelijk is het gevaar voor de algemene 
veiligheid van goederen te isoleren van dat van personen. Beide gevaarzet-
tingssituaties lopen in elkaar over. Schrapping van het element «goederen» 
zou daardoor gemakkelijk bewijsrechtelijke vragen oproepen. 

Inderdaad is bij de misdrijven die de algemene veiligheid van goederen 
(mede) in gevaar brengen niet alleen gedacht aan de gemeengevaarlijke 
misdrijven van Titel VII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht. 
Ook bepaalde ernstige vermogensdelicten bij voorbeeld diefstal onder 
verzwarende omstandigheden of afpersing -kunnen een bedreiging inhouden 
van de algemene veiligheid van goederen, al dan niet in combinatie met de 
algemene veiligheid van personen. Hierbij moet worden bedacht dat ook 
indien het misdrijf alleen is gericht tegen de algemene veiligheid van 
goederen, zich gemakkelijk een escalatie kan voordoen, waardoor ook de 
algemene veiligheid van personen gevaar loopt. Zoals wel vanzelf spreekt, 
brengt niet elk vermogensmisdrijf, waarvoor voorlopige hechtenis is toege-
laten, de algemene veiligheid van goederen in gevaar en is niet aan elk 
vermogensmisdrijf het gevaar van agressie gericht tegen personen inherent. 
Het zou echter evenzeer een miskenning van de werkelijkheid zijn om te 
veronderstellen dat dergelijke gevaarzettingssituaties zich niet bij vermogens-
delicten kunnen voordoen. De rechter zal hier tot een afweging moeten 
komen, waarbij hij mede acht zal dienen te slaan op de ernst van het begane 
feit, de persoonlijkheid van de verdachte en de frequentie van voorafgegane 
veroordelingen wegens misdrijf. De door het wetsontwerp verlangde 
psychiatrische rapportage zal bij die afweging een belangrijke rol spelen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zagen in het afnemend gebruik dat de 
rechter maakt van de mogelijkheid om bij niet-agressieve misdrijven de 
maatregel van terbeschikkingstelling op te leggen - de door hen in dit 
verband genoemde gegevens kunnen wij bevestigen - een argument om 
die mogelijkheid geheel te laten vervallen. Wij zouden dit argument willen 
omkeren. Juist de behoedzaamheid die de rechter de laatste jaren bij de 
toepassing van de t.b.r. aan de dag legt in zulke gevallen, is reden te meer 
die toepassingsmogelijkheid te handhaven. Daarbij moet worden bedacht 
dat het alternatief veelal een uitzichtloze reeks van veroordelingen tot 
gevangenisstraf is, terwijl anderzijds wanneer de rechter de terbeschik-
kingstelling gelast, hij de minder ingrijpende modaliteit kan kiezen van 
terbeschikkingstelling zonder verpleging van overheidswege. 

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie uitgesproken vrees dat handhaving 
van het element «algemene veiligheid van goederen» ertoe zou leiden, dat 
selectief te werk zou worden gegaan in die zin, dat slechts een bepaalde 
groep verdachten door de maatregel van terbeschikkingstelling zou 
worden getroffen (en bij voorbeeld niet verdachten van delicten in de 
sociaal-economische sfeer) spreekt ons niet aan. Uitgangspunt van het 
wetsvoorstel is, zoals gezegd, dat de mogelijkheid van terbeschikkingstelling 
alleen in aanmerking behoort te komen, indien de verdachte een ernstig 
gevaar voor zijn omgeving vormt. De omstandigheid dat verdachten met 
geestelijke stoornissen, die geen ernstig gevaar voor hun omgeving 
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vormen, uit dien hoofde ook niet ter beschikking behoren te worden 
gesteld (of omdat voor het delict geen voorlopige hechtenis is toegelaten) 
kan geen reden zijn om van die maatregel af te zien indien dat gevaar wél 
aanwezig is en ook overigens het strafbare feit door de wetgever als 
zodanig ernstig is gekwalificeerd, dat het valt binnen de omschrijving van 
artikel 37a, eerste lid, van het wetsontwerp. 

Ten slotte informeerden deze leden nog naar de redenen waarom bij 
niet-agressieve delicten de toepassing van de maatregel van terbeschik-
kingstelling is teruggelopen. Wij kunnen hier slechts vermoedens uitspreken 
aangezien geen onderzoek is verricht naar de overwegingen van de rechterlijke 
macht in deze. Hiervoor wezen wij reeds op de grote terughoudendheid die 
de rechter aan de dag legt bij het toepassen van een zo ingrijpende 
maatregel als terbeschikkingstelling is. Het kan zijn dat het onderhavige 
wetsontwerp reeds zijn schaduwen vooruit werpt. Ook de inmiddels 
algemeen aanvaarde overtuiging dat de evenredigheid tussen de ernst van 
het feit en de duur van de vrijheidsbeneming in het oog dient te worden 
gehouden, kan een rol spelen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich voorts af of niet ook het 
criterium «algemene veiligheid van personen» nog eens diende te worden 
overdacht. Zij zouden zich kunnen voorstellen dat sprake zou moeten zijn 
van bedreiging van leven of lijf van personen. Wij menen dat het begrip 
«veiligheid van personen» zowel op het lichamelijk (leven en lijf), als op het 
psychiatrisch functioneren betrekking heeft. Bepaalde zedendelicten 
kunnen een ernstige bedreiging voor de geestelijke gezondheid van het 
slachtoffer met zich brengen. De veiligheid kan derhalve niet uitsluitend in 
somatische zin worden opgevat. 

Ten slotte werd door deze leden op een onjuistheid in tabel 1 op blz. 11 
van de memorie van antwoord gewezen. Inderdaad wordt in deze tabel ten 
onrechte verduistering (artikel 321 Sr.) gerubriceerd als een delict waarvoor 
geen voorlopige hechtenis zou zijn toegelaten en waarvoor in de toekomst 
geen terbeschikkingstelling zou kunnen plaatsvinden. Zowel ter zake van 
dit delict als ter zake van het eveneens ten onrechte in rubriek I vermelde 
delict van bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht (artikel 285 
Sr.), is voorlopige hechtenis mogelijk. 

De leden van de V.V.D.Tractie merkten op dat, hoewel de maatregel van 
terbeschikkingstelling gericht is op handhaving van de rechtsorde in 
tweeërlei zin, toch vooral het wegnemen van de feitelijke oorzaak van het 
afwijkend gedrag van de delinquent wordt beoogd. Het accent valt daardoor 
op de behandeling van de betrokkene. Zij stelden dat vanuit die benadering 
ook het verdergaande karakter van de terbeschikkingstelling tegenover de 
gevangenisstraf te rechtvaardigen is en verbonden daaraan de opmerking 
dat dit standpunt ook een oordeel inhoudt over de combinatie van vrij-
heidsstraf met terbeschikkingstelling. Deze opmerking werd door hen 
verder uitgewerkt in paragraaf 3 van het eindverslag en zal door ons in 
antwoord op de daar gestelde vragen worden behadeld. 

De leden van de fractie van D'66 waren verheugd dat aan het ontwerp 
van wet een principiële uiteenzetting over het karakter van de terbeschik-
kingstelling was toegevoegd. Gezien de ingrijpende aard van de maatregel 
hechtten zij grote waarde aan een goede onderbouwing. Zij stonden 
derhalve wat uitvoeriger stil bij de passage op blz. 4 van de memorie van 
antwoord die daaraan is gewijd. 

Alvorens te trachten de desbetreffende vragen van de leden van de 
fractie van D'66 te beantwoorden, willen wij er nogmaals op wijzen dat 
bezwaren verbonden zijn aan het expliciteren van de visie die ten grondslag 
ligt aan een wet als de onderhavige. In de memorie van antwoord op blz. 4 
is hier reeds op gewezen, waarbij de hoop werd uitgesproken dat de 
parlementaire beoordeling betrekking zou hebben op de aanvaardbaarheid 
van de concrete voorstellen. Wij achten het niet juist het streven voor alles 
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te richten op eensgezindheid in de onderbouwing van een wet, zeker niet 
van een wet welke voorziet in regeling van een controversiële materie die 
aanleiding geeft tot vragen omtrent doel en rechtvaardigheid van de straf, 
schuld en menselijke verantwoordelijkheid. De beantwoording van die 
vragen hangt nauw samen met godsdienstige overtuiging, levensbeschou-
wing en opvattingen over mens en maatschappij. Daardoor ontstaat het 
gevaar dat, hoewel vanuit verschillende gezichtshoeken overeenstemming 
zou kunnen worden bereikt over de concrete voorstellen, de strijd over de 
theoretische grondslag van die voorstellen de voortgang van de werkzaam-
heden aan het tot stand brengen van de regeling, belemmert. Ook geeft de 
theoretische benadering aanleiding tot misverstanden en tot het constateren 
van mogelijk vermeende strijdpunten. 

De bovengenoemde bezwaren hebben zich voor een deel gemanifesteerd 
in de beschouwingen van de leden van de fractie van D'66 over doel en 
functie van het strafrecht, die ons aanleiding geven tot de volgende 
opmerkingen. In hun vraag betreffende de functies van het strafrecht wordt 
hetgeen in de memorie van antwoord op blz. 4 is omschreven als «reactie 
van het daarvoor aangewezen orgaan» op «schending van de rechtsorde» 
door deze leden vernauwd tot het begrip vergelding. Een zo beperkte 
doelstelling ligt echter niet in de bovengenoemde formulering besloten. 
Veeleer vatten wij daarmee functies samen die worden aangeduid met: het 
kanaliseren van gevoelens van verontwaardiging en onvrede in de samenle-
ving als gevolg van het misdrijf, en het apaiseren van het conflict, of, met 
de woorden van de door deze leden geciteerde Groningse hoogleraar Vrij: 
«het zo mogelijk opheffen van de maatschappelijke minustoestand van 
onrust, ontstemming en verstoring». Wij hopen met deze nadere uiteenzet-
ting de op een misverstand berustende indruk te hebben weggenomen dat 
wij voor die door Vrij besproken functie geen oog zouden hebben. 

Ook de door de hier aan het woord zijnde leden aangehaalde zinsnede 
uit de memorie van antwoord dat de «terbeschikkingstelling intussen toch 
ook de eerstgenoemde functie (reactie van het daarvoor aangewezen 
orgaan op schending van de rechtsorde) vervult, ongeacht de persoonlijk-
heid van de dader», moet worden opgevat als een verwijzing naar de 
bovenbedoelde, door Vrij uitgewerkte functie. In het hierop volgende 
betoog zetten deze leden hun zienswijze betreffende de rechtvaardiging 
van de straf en van de maatregel van terbeschikkingstelling uiteen. Daarbij 
benadrukten zij dat naast het criterium: «geen straf zonder schuld», ook 
het criterium: «geen straf zonder doel» dient te worden gehanteerd. Als 
men aan het laatstgenoemde criterium tracht te voldoen, vervaagt, aldus 
deze leden, het onderscheid tussen vrijheidsstraf en terbeschikkingstelling. 
Wij kunnen deze zienswijze onderschrijven. Ook in onze visie staat de 
preventieve functie van de maatregel van terbeschikkingstelling voorop. 
Het ingrijpen van de overheid heeft tot doel het beveiligen van de samenle-
ving tegen onaanvaardbare risico's die het gedrag van de betrokkene, 
zolang het zich niet gewijzigd heeft, oplevert en het teweegbrengen van 
zodanige gedragsveranderingen, dat hij in de toekomst geen ernstige 
strafbare feiten meer begaat. 

Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn geworden dat wij de door de leden 
van de fractie van D'66 weergegeven zienswijze niet beschouwen als een 
van het wetsontwerp (bedoeld wordt waarschijnlijk de memorie van 
antwoord) afwijkende onderbouwing van de maatregel van terbeschikking-
stelling. 

Ter vermijding van misverstanden moet hieraan echter nog het volgende 
worden toegevoegd. De leden van de fractie van D'66 verwijzen in de 
uiteenzetting van hun opvattingen naar de gedachten die door H. F. M. 
Crombag zijn ontwikkeld in zijn rede getiteld «Mens rea» uitgesproken bij 
de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de rechtspsycho-
logie aan de rijksuniversiteit te Leiden. Deze auteur is een aanhanger van 
het behaviorisme, een stroming in de psychologie die menselijk gedrag 
verklaart uit voorafgaand leren. De op het behaviorisme gebaseerde 
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gedragstherapie legt derhalve alle nadruk op het aanleren van ander 
gedrag. Aanhangers van andere stromingen in de psychologie en psychiatrie 
betrekken ook andere geestelijke processen in hun theoretische veronder-
stellingen en trachten in hun therapie ook nog langs andere wegen wijziging 
in de belevingswereld van de bij hen in behandeling zijnde personen 
mogelijk te maken. Wij willen in dit verband Crombag citeren: «Over de 
vraag waarom mensen zich gedragen zoals zij doen, zijn binnen en buiten 
de psychologie, complete veldslagen geleverd en er zijn geen aanwijzingen 
dat de strijd luwt.»2 Het is zeker niet de taak van bewindslieden in deze 
wetenschappelijke discussie een oordeel te geven. Onze instemming met 
het door de leden van de fractie van D'66 geleverde betoog houdt dan ook 
niet in een voorkeur voor de psychologische theorie van de door hen in dit 
verband aangehaalde auteur. 

De leden van de fractie van D'66 onderschreven het in het wetsontwerp 
neergelegde evenredigheidsbeginsel en konden volledig instemmen met 
de als uitvloeisel van dit beginsel in het ontwerp opgenomen maximum-
duur. Niettemin vroegen zij zich af of dit beginsel niet pleit voor een 
heroverweging van de «lichtere» terbeschikkingstelling waarmee zij 
doelden op de terbeschikkingstelling ter zake van delicten die geen agressie 
tegen personen inhouden en die ten hoogste zes jaar kan duren. Zij 
vreesden dat het handhaven van de mogelijkheid tot het opleggen van de 
maatregel in zulke gevallen ertoe zou leiden dat een nu afstervende praktijk 
wellicht weer gaat opbloeien. Het evenredigheidsbeginsel dreigde naar 
hun mening hier verloren te gaan. Deze leden meenden dat de gewone 
straftoemeting hier zou kunnen worden gehanteerd, zo nodig gecombineerd 
met bij voorbeeld een vrijwillige behandeling tijdens de eventuele gevange-
nisstraf. 

Wij zouden deze leden willen verwijzen naar ons antwoord op overeen-
komstige vragen in deze paragraaf van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 
Zoals de hier aan het woord zijnde leden overigens ook zelf aangeven, is in 
de praktijk niet gebleken dat de rechter de neiging vertoont terbeschikking-
stelling van de regering veelvuldig toe te passen in geval van een niet 
tegen de veiligheid van personen gericht delict. Er is derhalve geen reden 
om aan te nemen dat van die mogelijkheid in de toekomst een niet verant-
woord gebruik zal worden gemaakt. 

De leden van de fractie van D'66 wezen voorts op de vrijwilligheid die bij 
elke behandeling voorop dient te staan en dachten in dit verband aan een 
behandelingscontract met een daarop aansluitende rechtspositieregeling. 
Het vraagstuk van de vrijwilligheid hangt samen met het onderscheid 
tussen behandeling en verpleging, waarop in de laatste paragraaf van deze 
nota naar aanleiding van vragen betreffende de artikelen 37b en 37c Sr. 
nader zal worden ingegaan. Op deze plaats zij vermeld dat ook in geval van 
gedwongen verpleging als regel de arts niet gerechtigd is een patiënt een 
door deze niet gewenste behandeling te doen ondergaan. Dit werd reeds 
door de Hoge Raad beslist bij het arrest van 14 juni 1974 (NJ 1974, 436), dat 
betrekking had op een neurochirurgische ingreep, en onderstreept door het 
arrest van de Hoge Raad van 15 april 1975 (NJ 1975, 288), waarbij het ging 
om een individuele psychotherapie. De omstandigheid waaronder deze 
regel uitzondering lijdt, kwam aan de orde in het arrest van de Hoge Raad 
van 25 september 1981, (NJ 1982, 541) naar aanleiding van gedwongen 
toediening van geneesmiddelen aan een patiënt die met rechterlijke 
machtiging was opgenomen in een psychiatrische inrichting. Bij dat arrest 
bevestigde de Hoge Raad het oordeel van het Hof te 's-Hertogenbosch dat 
de regel uitzondering lijdt wanneer er ten gevolge van de stoornis van de 
geestvermogens geen enkele andere mogelijkheid is dan het gebruik van 
dwangmiddelen - fysieke dan wel medicinale - om uit die stoornis voort-
vloeiend ernstig gevaar, met name ook voor medepatiënten, af te wenden. 

Bij de uitwerking van de rechtspositie van de terbeschikking gestelde 
2 Dr. H. F. M. Crombag a.w. biz. 6, uitgever door de in paragraaf 1 van deze nota vermelde commissie, zal ook het 
Tjeenk willink, Zwolle 1981. recht op een behandelingsplan aan de orde komen. In dat verband zal 
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3 Hierna afgekort tot Sv. 
4 In het ontwerp van de Wet inzake het 
dagvaarden en horen van getuigen en deskun-
digen ter terechtzitting (16652) wordt voorge-
steld de officier van justitie te mogelijkheid te 
geven het belang van de verklaring van een 
deskundige marginaal te toetsen. De desbetref-
fende bepaling in het ontwerp-artikel 263, 
vierde lid, luidt: «Indien redelijkerwijs moet 
worden aangenomen, dat de verdachte niet in 
de verdediging wordt geschaad wanneer een 
door hem opgegeven getuige of deskundige 
niet ter terechtzitting wordt gehoord, kan de 
officier van justitie bij met redenen omklede 
beslissing weigeren die getuige of deskundige 
te doen dagvaarden of te doen oproepen». De 
verdachte kan tegen deze beslissing beroep 
instellen bij de rechtbank. 

tevens door de commissie moeten worden bezien of een behandelingscon-
tract de aangewezen vorm is voor het vastleggen van de wederzijdse 
verplichtingen. In de nadere memorie van antwoord inzake het ontwerp 
van Wet b.o.p.z. (kamerstuk 11 270, nr. 12) werd op blz. 31, laatste alinea, 
het behandelingsplan omschreven als «een in overleg tussen de patiënt en 
zijn behandelaars opgestelde doelstelling of reeks van doelstellingen en 
een aantal afspraken over de wijze waarop aan het bereiken van deze 
doelstelling of deze doelstellingen zal worden gewerkt». Naar aanleiding 
van deze omschrijving werd tevens opgemerkt dat het niet altijd mogelijk 
zal zijn daarbij gedetailleerd te werk te gaan en dat het plan vaak tussentijds 
zal moeten worden bijgesteld. 

Ten slotte betwijfelden de hier aan het woord zijnde leden of de procedure 
rond de psychiatrische rapportage wel met voldoende waarborgen was 
omkleed. Zij informeerden naar de mogelijkheid om, indien de adviserende 
psychiater niet langer het vertrouwen geniet van de verdachte, laatstge-
noemde het rechtte geven een onafhankelijke psychiatrische deskundige 
te laten inschakelen. Ook de leden van de P.P.R.-fractie, de V.V.D.-fractie en 
de P.S.P.-fractie stelden in de hierna volgende paragrafen vragen met 
betrekking tot de mogelijkheid van een contra-expertise. Wij wijzen erop 
dat reeds tijdens het gerechtelijk vooronderzoek de verdachte ingevolge 
artikel 227 van het Wetboek van Strafvordering3 bevoegd is de rechter-
commissaris te verzoeken een of meer door hem aanbevolen personen als 
deskundigen te benoemen. Indien het belang van het onderzoek dit niet 
verbiedt, kiest de rechter-commissaris een of meer deskundigen uit de 
door de verdachte aanbevolen personen. Indien verschil van inzicht van de 
deskundigen daartoe aanleiding geeft, kan de rechter-commissaris hetzij 
ambtshalve, hetzij op de vordering van de officier van justitie of op het 
verzoek van de verdachte het onderzoek aan andere deskundigen opdragen 
(artikel 235 Sv.). Ook heeft de verdachte de bevoegdheid deskundigen te 
doen dagvaarden of op de terechtzitting mede te brengen (artikelen 260 en 
263 Sv.)4. De rechtbank kan nog niet gehoorde deskundigen oproepen of 
hun opdracht geven een rapport uit te brengen (artikel 315 Sv.). Daaraan 
zal vooral behoefte kunnen bestaan, indien de reeds opgeroepen deskundi-
gen van mening verschilden. Uit het bovenstaande blijkt dat het Wetboek 
van Strafvordering een uitvoerige regeling bevat om de inbreng van door 
de verdachte aangewezen deskundigen te waarborgen. Zowel de rechter-
commissaris als de rechtbank kunnen bij gebleken verschil van inzicht 
tussen de deskundigen, het onderzoek aan een derde deskundige opdragen. 
Wij menen dat de beslissing omtrent de noodzaak van een dergelijke 
contra-expertise bij de rechter dient te berusten. Deze zal met inachtneming 
van het belang van een hoog gekwalificeerde rapportage ook de bevoegdheid 
moeten hebben een hernieuwd onderzoek, indien dit naar zijn oordeel tot 
nodeloze uitgaven en vertraging zou leiden, te voorkomen. 

De leden van de fractie van D'66 noemden voorts de mogelijkheid van 
rapportage door een team van meerdere deskundigen waaronder de 
psychiater. Wij nemen aan dat deze leden daarbij de terbeschikkingstelling 
met bevel tot verpleging op het oog hebben. Bij nota van wijzigingen is in 
deze waarborg reeds voorzien door aanvulling van de artikelen 37b Sr. en 
38c Sr. Het in die bepalingen vereiste onderzoek van een psychiater, 
verricht in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden of 
een ander psychiatrisch ziekenhuis draagt steeds een multidisciplinair 
karakter, zoals is aangegeven in de memorie van antwoord op blz. 16. 

De leden van de P.P.R.-fractie constateerden dat bij de maatregel van 
terbeschikkingstelling zowel bescherming van de maatschappij als hulpver-
lening worden nagestreefd. Het recht om hulpverlening te weigeren, moet 
echter, aldus deze leden, gerespecteerd worden. Ook als hulpverlening 
wegens gebrek aan bereidheid van de ter beschikking gestelde om van het 
hulpaanbod gebruik te maken, niet mogelijk is, valt naar hun mening, in 
een klein aantal gevallen niet te ontkomen aan de noodzaak de maatschappij 
tegen hem te beschermen. Deze leden hebben daarbij personen op het oog 
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die onaanvaardbaar grote risico's voor anderen betekenen. Bescherming 
tegen hen zal in de praktijk neerkomen op hun afzondering. 

Tot zover kunnen wij in beginsel de mening van deze leden onderschrijven. 
Het is ons echter niet duidelijk hoe zij uit het voorafgaande de conclusie 
kunnen trekken dat de wezenlijke doelstelling van de terbeschikkingstelling 
de bescherming van de maatschappij is. Daarmee laten zij zonder nadere 
motivering de hulpverlening uit het beeld verdwijnen. Slechts wanneer het 
behandelaanbod niet wordt aanvaard, moet de functie van de terbeschik-
kingstelling noodgedwongen beperkt blijven tot beveiliging van de samen-
leving. Men kan echter niet stellen dat in het algemeen bij ter beschikking 
gestelde personen de bereidheid blijvend ontbreekt om gebruik te maken 
van de aangeboden hulpverlening. Uitgaande van deze onjuiste weergave 
van de realiteit, verkondigen zij de hierboven geciteerde stelling betreffende 
het karakter van de maatregel van terbeschikkingstelling en daaruit leiden 
zij vervolgens af dat niet de stoornis, maar het maatschappelijk risico de 
enige grond dient te zijn voor deze maatregel. Uiteraard heeft in deze 
redenering een criterium zoals dat wordt geformuleerd in artikel 37a - deze 
leden noemen in dit verband ten onrechte de artikelen 13 en 37, die geen 
betrekking hebben op de terbeschikkingstelling - t.w. «gebrekkige ontwik-
keling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens», niet alleen geen 
onderscheidend vermogen, zoals deze leden opmerken, maar zelfs geen 
enkele betekenis. Wij stellen daar tegenover dat specifiek deskundige 
hulpverlening in de vorm van behandeling van de geestesstoornis een 
belangrijk aspect van de maatregel van terbeschikkingstelling is. In het 
merendeel der gevallen bestaat of groeit bij de ter beschikking gestelde de 
bereidheid om, ieder naar eigen vermogen en in wisselende mate, van het 
behandelaanbod gebruik te maken. 

Het is ons voorts niet duidelijk, hoe de hier aan het woord zijnde leden 
kunnen menen dat het criterium inhoudende de «gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke stoornis der geestvermogens» de doelstelling van de terbe-
schikkingstelling versluiert en in het nadeel van de ter beschikking gestelde 
werkt. Als voorbeeld noemen zij artikel 13, dat overigens niet ten aanzien 
van een ter beschikking gestelde wordt gehanteerd, maar ten aanzien van 
een tot hechtenis of gevangenisstraf veroordeelde. De plaatsing in een 
inrichting als bedoeld in artikel 13 geschiedt niet met het oog op bescherming 
van de maatschappij - daarin wordt immers door het gevangenisregime 
genoegzaam voorzien - maar met het oog op een noodzakelijk gebleken 
aanpassing in de bejegening van de tot een vrijheidsstraf veroordeelde die 
ernstig geestelijk gestoord is. De duur van deze plaatsing kan de duur van 
de opgelegde vrijheidsstraf niet overschrijden. 

De hier aan het woord zijnde leden uitten voorts kritiek op het ontbreken 
van de plicht, in geval van verlenging van de terbeschikkingstelling, de 
betrokken persoon in de gelegenheid te stellen zijn mening daarover 
kenbaar te maken. De leden van de C.P.N.-fractie, de P.S.P.-fractie en de 
P.v.d.A.-fractie gaven in de hierna volgende paragrafen blijk van overeen-
komstige bezwaren. Een stringentere formulering wordt bij nader inzien 
ook door ons wenselijk geacht. Derhalve stellen wij bij tweede nota van 
wijzigingen voor de regeling van een hoorplicht op te nemen in het 
ontwerp-artikel 509 s Sv. 

De leden van de P.P.R.-fractie misten ook de mogelijkheid om beroep in 
te stellen tegen de eerste verlenging van de terbeschikkingstelling wanneer 
deze niet meer dan een jaar beloopt. Wij menen deze bepaling te moeten 
handhaven om redenen die nogmaals zullen worden uiteengezet in 
paragraaf 6. Op deze plaats merken wij nog op dat inderdaad, zoals deze 
leden stellen, het criterium voor verlenging van de terbeschikkingstelling is 
gelegen in de gevaarlijkheid van de betrokkene. 

Op grond van de problemen, die zich naar hun mening voordoen 
doordat enerzijds bescherming van de maatschappij de doelstelling is, 
anderzijds hulpverlening aan de ter beschikking gestelde wordt nagestreefd, 
concludeerden de leden van de P.P.R.-fractie dat de maatregel van terbe-
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schikkingstelling beperkt dient te worden tot hen die onaanvaardbare 
risico's voor andere mensen meebrengen. Een zodanig risico achten zij 
slechts aanwezig, indien een geweldsmisdrijf is gepleegd dat groot gevaar 
oplevert voor andere personen, en indien tevens op grond van klinisch 
psychiatrisch onderzoek moet worden gevreesd dat de betrokkene ook in 
de toekomst groot gevaar voor andere personen zal opleveren. In hun 
opvatting dient terbeschikkingstelling derhalve slechts mogelijk te zijn in de 
gevallen voor welke in het wetsontwerp geen maximumduur is vastgesteld. 
In antwoord op vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie hebben wij 
reeds uiteengezet waarom wij de juridische mogelijkheid willen behouden 
terbeschikkingstelling te gelasten, indien door het misdrijf de algemene 
veiligheid van goederen in gevaar is gebracht. 

Vervolgens deden de leden van de P.P.R.-fractie voorstellen betreffende 
de regeling van de rechtspositie van de ter beschikking gestelden. Deze 
diende de in de eerste volle alinea op blz. 10 van het eindverslag onder a-e 
vermelde rechten in te houden. Wij achten evenals deze leden een goede 
rechtspositieregeling van groot belang en merken naar aanleiding van hun 
wensen het volgende op. De onder a genoemde mogelijkheid om bij elke 
rechterlijke beslissing omtrent de terbeschikkingstelling te worden gehoord 
is, zoals reeds werd vermeld bij tweede nota van wijzigingen, in het 
wetsontwerp verplicht gesteld. Onder b wordt voorgesteld het recht om bij 
«instelling en verlenging» een tegenonderzoek te laten doen door een zelf 
gekozen psychiater. Zoals reeds in antwoord op vragen van de leden van 
de fractie van D'66 werd uiteengezet, bevat het Wetboek van Strafvordering 
een uitvoerige regeling betreffende het aanwijzen van deskundigen door 
de verdachte. Indien het openbaar ministerie een vordering instelt tot 
verlenging van de terbeschikkingstelling of tot een bevel de ter beschikking 
gestelde alsnog van overheidswege te doen verplegen, heeft de ter 
beschikking gestelde ingevolge de ontwerp-artikelen 5091 Sv., respectievelijk 
509 s jo. 509 I Sv. het recht deskundigen te doen dagvaarden. Ook de 
voorzitter kan nog niet gehoorde deskundigen dagvaarden. 

Bevel tot verpleging van overheidswege voor de termijn van een jaar 
en verlenging van die termijn met telkens een jaar, zoals voorgesteld onder 
c, zou tot een reeks van procedures leiden en de behandeling door de 
snelle opeenhoping van perioden van onrust ongunstig kunnen beïnvloeden. 
De onder d en e vermelde rechten om hulpverlenging te ontvangen en te 
weigeren kwamen reeds aan de orde in antwoord op een vraag inzake het 
behandelingsplan van de leden van de fractie van D'66 en zullen uitvoeriger 
worden besproken in paragraaf 6. 

In enkele kanttekeningen bij de hulpverlening merkten de hier aan het 
woord zijnde leden ten slotte nog op dat hulpverlening op medisch en 
psychiatrisch gebied zoveel mogelijk onder verantwoordelijkheid van de 
Minister van Volksgezondheid dient plaats te vinden. De bemoeienis van 
het justitieel apparaat zou beperkt dienen te blijven tot het aspect van 
bescherming van de samenleving tegen personen die een onaanvaardbaar 
risico opleveren. 

Op een aantal uitzonderingen na geschiedt de tenuitvoerlegging van de 
maatregel van terbeschikkingstelling waarbij verpleging van overheidswege 
is bevolen, in inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden 
die onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie werkzaam zijn. 
De intramurale behandeling van de ter beschikking gestelde is er onder 
meer op gericht zijn vrijheid van beweging in de achtereenvolgende fasen 
van de behandeling te verruimen met inachtneming van de eisen die de 
bescherming van de samenleving stelt. Indien dit proces gunstig verloopt, 
mondt de behandeling uit in proefverlof, dat slechts met machtiging van de 
Minister van Justitie kan worden verleend. Uit dit alles volgt dat het 
beveiligingsaspect niet kan worden losgekoppeld van de gedragsdeskundige 
hulpverlening en dat een tweedeling, zoals door de leden van de P.P.R.-fractie 
wordt voorgestaan, zeer onwenselijk en waarschijnlijk ook niet uitvoerbaar 
zou zijn. Dit neemt niet weg dat voor een goed functioneren van de 
inrichtingen een nauwe samenwerking tussen de beide departementen 
noodzakelijk is. 
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Overigens is, zoals bekend, hoofdstuk VII van het on twerp van Wet 
b.o.p.z. betreffende de taak van het Staatstoezicht op de geestelijke 
volksgezondheid van toepassing op de inr icht ingen voor verpleging van ter 
beschikking gestelden. Ingevolge artikel 57 van vorenbedoeld ontwerp 
hebben de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van het Staatstoezicht op 
de geestelijke volksgezondheid tot taak te waken voor de op het terrein van 
de volksgezondheid betrekking hebbende belangen van alle personen wier 
geestvermogens zijn gestoord. Zij zien deswege toe op op een verantwoorde 
behandel ing, verp leging, verzorging en bejegening van deze personen. Het 
l igt in het voornemen tussen de Departementen van Justi t ie en Volksge-
zondheid en Mi l ieuhygiëne een over leg tot stand te brengen over de wijze 
waarop het Staatstoezicht zijn taak zal vervul len ten aanzien van justi t iële 
inr icht ingen voor ter beschikking gestelden. 

De leden van de R.P.F.-fractie vroegen waarom in de memor ie van 
antwoord word t gesproken van «terbeschikkingstel l ing» zonder de toevoe-
ging «van de regering». Voor het an twoord mogen w i j verwi jzen naar de 
memor ie van an twoord , blz. 28, laatste alinea over lopend naar blz. 29. 
Toegegeven moet worden dat het woo rd «terbeschikkingstel l ing» de vraag 
doet r i jzen: van wie? De term heeft echter een zekere bekendheid verworven 
zowel in eigen land als over de grenzen, zodat het niet aantrekkelijk is een 
andere aanduid ing te kiezen. 

Voorts vroegen de leden van de R.P.F.-fractie of het principiële verschil 
tussen maatregel en straf geen geweld wordt aangedaan doordat in de 
voorgestelde regel ing geen causaal verband word t geëist tussen gebrekkige 
ontwikkel ing of ziekelijke stoornis der geestesvermogens en het begaan 
van het strafbare feit . Het zal zelden voorkomen dat een verdachte die 
t i jdens de berecht ig ing zo ernstig psychisch gestoord blijkt te zijn dat 
terbeschikkingstel l ing geïndiceerd is, dit niet ook reeds was op het t i jdst ip 
dat hij het feit beging. Wèl kunnen zich bewi jsmoei l i jkheden voordoen, 
wanneer ingevolge de wettel i jke bepal ing enig causaal verband moet 
worden aangetoond. Omgekeerd sluit de ontworpen bepaling de mogeli jk-
heid uit dat een del inquent die onder invloed van alcohol of verdovende 
middelen een misdri j f beging, ter beschikking word t gesteld, hoewel hij op 
het moment van de berecht iging geen intoxicatieverschijnselen meer 
vertoont. Wij mogen met betrekking tot dit punt ook verwijzen naar het 
gestelde in de memor ie van toel icht ing op blz. 9 laatste alinea over lopend 
naar blz. 10. 

3. Terbeschikkingstelling en vr i jheidsstraf 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat minder behoefte aan de 
combinat ie van vri jheidsstraf en maatregel zou bestaan, indien de terbe-
schikkingstel l ing ui ts lui tend zou worden toegelaten voor misdr i jven gericht 
tegen de vei l igheid van anderen of de algemene vei l igheid van personen. 
In paragraaf 2 betoogden w i j reeds dat wi j de categorie van misdr i jven 
waarvoor terbeschikkingstel l ing is toegelaten niet verder wi l len beperken. 
Wi j hechten eraan dat de strafrechter kan kiezen uit een aantal mogel i jkheden 
opdat hij zijn beslissing kan afs temmen op de inviduele dader. Indien hij 
het mede op grond van de psychiatrische rapportage noodzakelijk oordeelt 
de dader, gezien diens persoonl i jkheid, voor diens daad duideli jk verant-
woordel i jk te stel len, moet hij dit in zijn beslissing tot ui tdrukking kunnen 
brengen. Overigens betwi j fe len wi j of de behoefte aan de combinat ie van 
straf en maatregel zoveel geringer zou zijn, indien de door deze leden 
bedoelde beperking zou worden aangebracht. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het wensel i jk dat ook aan 
gedetineerden in de gevangenis behandel ingsmogel i jkheden worden 
geboden, indien zij daar zelf o m vragen. Zoals reeds werd vermeld in de 
memor ie van an twoord (op blz. 22) is door de toenmal ige Staatssecretaris 
van Justi t ie, mevrouw mr. E. A. Haars, bij beschikking van 17 apri l 1980 een 
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«commissie psychiatrische/therapeutische voorzieningen gevangeniswe-
zen» ingesteld met de opdracht ons te adviseren omtrent een samenhangend 
stelsel van institutionele voorzieningen gericht op het verbeteren van het 
psychisch functioneren van gedetineerden. De commissie bestudeert onder 
meer de mogelijkheden voor gedetineerden om gebruik te maken van de 
hulpverlening in de algemene Geestelijke Gezondheidszorg, naast die 
welke in de penitentiaire inrichting aanwezig is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie uitten de veronderstelling dat rechters 
weinig vertrouwen hebben in de beveiliging die t.b.r."inrichtingen zouden 
bieden en dat zij daarom de voorkeur geven aan het opleggen van lange 
vrijheidsstraffen, rekening houdend met de mogelijkheid van overplaatsing 
op grond van de artikelen 47 en 120 van de Gevangenismaatregel. Deze 
leden vroegen ons oordeel over het door hen veronderstelde verband 
tussen het afnemen van het aantal terbeschikkingstellingen en het toenemen 
van het aantal gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de artikelen 47 
en 120 van de Gevangenismaatregel. Wij merken op dat het aantal personen 
dat niet ter beschikking van de regering was gesteld, maar met toepassing 
van de artikelen 47 en 120 van de Gevangenismaatregel in een inrichting 
voor verpleging van ter beschikking gestelden werd geplaatst, sedert 1974 
is gedaald. In dat topjaar werden 29 personen geregistreerd, in 1975 nog 26 
personen, nadien heeft het aantal zich gestabiliseerd op een niveau van 15 
tot 18 personen per jaar. Uit deze, ons ter beschikking staande gegevens 
kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de attitudes 
van rechters. 

Ten einde een goed inzicht in de gang van zaken met betrekking tot de 
hier aan de orde zijnde overplaatsing te bevorderen en mede naar aanleiding 
van een aantal vragen en opmerkingen van de leden van onderscheiden 
fracties waaruit blijkt dat omtrent de strekking van het ontwerp-artikel 13 Sr. 
misverstanden zijn gerezen, laten wij hieronder nog een nadere toelich-
ting op deze bepaling volgen. Tevens verwijzen wij naar de uiteenzettingen 
in de toelichting op de artikelen 13 en 38f Sr. in de tweede nota van 
wijzigingen. 

Zoals naar aanleiding van een opmerking van de leden van de P.P.R.-fractie 
reeds naar voren kwam, schept de in deze bepaling vervatte regeling de 
mogelijkheid om tijdens de tenuitvoerlegging van de straf de zorg voor de 
ernstig gestoorde delinquentte kunnen afstemmen op diens persoonlijkheid. 
Het voorgestelde artikel 13 Sr. strekt tot vervanging van de regeling die nu 
is vervat in artikel 120 Gevangenismaatregel. De ontworpen bepaling is 
ruimer dan laatstgenoemd artikel, daar de mogelijkheid van overplaatsing 
niet beperkt is tot de rijksinrichtingen voor verpleging van ter beschikking 
gestelden. In de bestaande situatie kan overplaatsing naar een particuliere 
inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden op grond van 
artikel 47 Gevangenismaatregel slechts plaatsvinden met medewerking van 
de gedetineerde of krachtens een rechtelijke machtiging. Dit artikel 47 luidt: 
«In geval van krankzinnigheid of van ernstige of besmettelijke ziekte kan 
een gedetineerde, met machtiging of goedkeuring van Onze Minister, 
onverminderd de krachtens de Krankzinnigenwet vereiste rechterlijke 
machtiging, tijdelijk op 's Rijks kosten naar een krankzinnigengesticht of 
andere ziekeninrichting worden gebracht». Indien dit ontwerp wet is 
geworden, zal overplaatsing van een tot vrijheidsstraf veroordeelde 
delinquent zowel naar een rijksinrichting als naar een onder verantwoorde-
lijkheid van de Minister van Justitie werkzame particuliere inrichting voor 
verpleging van ter beschikking gestelden geschieden op grond van artikel 
13 Sr. Artikel 120 Gevangenismaatregel zal ingetrokken worden. Toepassing 
van artikel 47 Gevangenismaatregel blijft dan beperkt tot gevallen van 
lichamelijke ziekten, en tot gevallen van psychische stoornissen welke 
aanleiding geven tot opneming in een «ander psychiatrisch ziekenhuis». 
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Met laatstgenoemde term wordt aangeduid een inrichting of afdeling die 
voldoet aan de omschrijving van het ontwerp-artikel 90sexies Sr., en die 
niet is een onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie werkzame 
inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden. Weliswaar kan de 
Minister van Justitie ook zo'n ander psychiatrisch ziekenhuis krachtens het 
voorgestelde artikel 37d, eerste lid, aanwijzen voor de verpleging van ter 
beschikking gestelden, maar de overplaatsing van een tot gevangenisstraf 
veroordeelde delinquent naar een dergelijke inrichting of afdeling, kan niet 
op grond van het ontwerp-artikel 13, maar slechts ingevolge artikel 47 
Gevangenismaatregel met medewerking van de gedetineerde of op grond 
van een rechterlijke machtiging geschieden; dit is in het geldend recht de 
rechterlijke machtiging krachtens de Krankzinnigenwet en in de toekomst 
de rechterlijke machtiging verkregen in de door de Wet b.o.p.z. voorgeschre-
ven procedure. Ten einde het vorenomschreven onderscheid duidelijk uit 
de wettekst te doen blijken, is bij tweede nota van wijzigingen in artikel 
13, eerste lid, voor «inrichting» het woord «justitiële» ingevoegd en is aan 
artikel 90 quinquies een tweede lid toegevoegd, waarbij de categorie «justitiële 
inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden» wordt omschreven. 

Zowel tegen de beslissing tot overplaatsing naar een justitiële inrichting 
voor verpleging van ter beschikking gestelden als tegen de beslissing tot 
beëindiging van die plaatsing kan de gedetineerde krachtens het voorge-
stelde artikel 13, derde lid, beroep instellen bij de bijzondere kamer van het 
gerechtshof te Arnhem. Deze overplaatsing van ter beschikking gestelden 
brengt met zich dat de tot een vrijheidsstraf veroordeelde delinquent met 
uitzondering van het proefverlof, onder hetzelfde regime wordt verpleegd 
als de ter beschikking gestelden, al spreekt het vanzelf dat de duur van 
deze verpleging de duur van de opgelegde vrijheidsstraf niet te boven kan 
gaan. Na beëindiging van de behandeling met gunstig resultaat zal de 
mogelijkheid van strafverkorting overwogen kunnen worden. Slechts in de 
uitzonderingsgevallen, bij voorbeeld wanneer de behandeling na zeer korte 
tijd kan worden beëindigd, terwijl nog een gevangenisstraf van lange duur 
kan terugplaatsing naar de gevangenis in aanmerking komen. 

Met bovenstaande is tevens ingegaan op opmerkingen van de leden van 
de P.v.d.A.-fractie omtrent terugplaatsing naar de gevangenis. In tabel 1 
van bijlage II bij deze nota worden de door deze leden gewenste gegevens 
verstrekt betreffende de toepassing van de artikelen 47/120 Gevangenis-
maatregel. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of de uitvoering van de 
gevangenisstraf en van de maatregel van terbeschikkingstelling niet met 
elkaar in strijd waren. Zij vreesden dat de behandelingssituatie tijdens de 
terbeschikkingstelling ongunstig zou worden beïnvloed door een vooraf te 
executeren gevangenisstraf en informeerden of er enig wetenschappelijk 
onderzoek was verricht op dit terrein. Wij onderkennen het door de hier 
aan het woord zijnde leden bedoelde bezwaar. Zoals deze leden zelf reeds 
hebben aangegeven, is dan ook in dit wetsontwerp de verplichting om 
terbeschikkingstelling te doen samengaan met strafoplegging in de 
gevallen dat het misdrijf de dader kan worden toegerekend, afgeschaft. 
Indien de wetgever echter verder zou gaan en de mogelijkheid van deze 
combinatie geheel zou uitsluiten, kan worden verwacht dat de rechter 
veelvuldiger een zeer lange gevangenisstraf zal opleggen dan onder de 
omstandigheid dat ook een combinatie van gevangenisstraf en terbeschik-
kingstelling tot de mogelijkheden behoort. Het streven is er op gericht de 
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf zodanig te doen verlopen dat 
een verblijf in de gevangenis een later in te zetten behandeling niet 
frustreert. In dit verband zullen ook van belang zijn de adviezen die wij van 
de commissie psychiatrische/therapeutische voorzieningen gevangeniswe-
zen ontvangen met betrekking tot de uitbouw van de mogelijkheid tot een 
aan de persoonlijkheid van de gedetineerde aangepaste bejegening. Voorts 
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zij er op gewezen dat in geval van een ernstig gestoorde delinquent syste-
matisch en regelmatig wordt bezien of hij in aanmerking komt voor toepassinc 
van artikel 47 of 120 Gevangenismaatregel, welke mogelijkheid in het 
wetsontwerp is neergelegd in artikel 13. 

Er is geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de invloed van 
voorafgaand verblijf in de gevangenis op de behandeling tijdens het 
verblijf in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden. De 
vraag van deze leden betreffende het aantal gevallen waarin een combinatie 
van gevangenisstraf en terbeschikkingstelling is opgelegd in de afgelopen 
5 jaar, is beantwoord in tabel 2 van bijlage II. In tabel 3 van deze bijlage 
worden enige gegevens verstrekt over de verhouding van de duur van de 
gevangenisstraf tot de duur van de maatregel. 

De hier aan het woord zijnde leden informeerden voorts naar het karakter 
van de terbeschikkingstelling wanneer niet tevens verpleging van overheids-
wege wordt bevolen. Ook dan is de terbeschikkingstelling een maatregel 
van strafrechtelijke aard, waarbij de rechter de veroordeelde verplicht tot 
bepaalde gedragingen. Deze verplichtingen kunnen onder meer inhouden 
dat de veroordeelde zich onder extramurale behandeling stelt, maar ook 
dat hij zich in een psychiatrische inrichting laat opnemen. De reclassering 
vervult een belangrijke taak bij de tenuitvoerlegging van deze maatregel, 
daar zij ingevolge het ontwerp-artikel 38 de ter beschikking gestelde 
begeleidt in de maatschappij. Zoals reeds in de memorie van antwoord 
naar aanleiding van dit ontwerp-artikel (op blz. 33) is opgemerkt, behoort 
ook de rapportage tot de taak van de reclassering. 

Evenals thans reeds het geval is ten aanzien van voorwaardelijk ter 
beschikkinggestelden (en ten aanzien van terbeschikking gestelden aan wie 
proefverlof is verleend), blijft van de reclassering verwacht worden dat zij 
over recidive of dreigende recidive rapporteert. Deze rapportage heeft 
onder meer een signalerende functie en draagt bij tot de oordeelsvorming 
omtrent de vraag of de opgelegde maatregel van terbeschikkingstelling 
zonder verpleging de samenleving nog voldoende beveiligt tegen onaan-
vaardbare risico's. Anderzijds kan de rapportage ook leiden tot de conclusie 
dat tussentijdse beëindiging van de terbeschikkingstelling zonder verpleging 
verantwoord is. In dat verband zij verwezen naar de toelichting op de 
aanvulling van artikel 38i in de tweede nota van wijzigingen. In tabel 4 van 
bijlage II wordt de door de leden van de V.V.D.-fractie gewenste informatie 
verstrekt betreffende de gevallen waarin terbeschikkingstelling met 
verpleging van overheidswege werd bevolen, in de periode 1972-1980. De 
vraag van de leden van de V.V.D.-fractie naar ons oordeel over de suggestie 
om ter beschikking gestelden het recht toe te kennen op een onafhankelijk 
onderzoek, werk reeds behandeld in paragraaf 2 in antwoord op een 
desbetreffende vraag van de leden van de fractie van D'66. 

De leden van de P.S.P.-fractie vroegen waarom ten aanzien van de 
combinatie van vrijheidsstraf en terbeschikkingstelling niet is aangesloten 
bij het systeem van de artikelen 47 en 120 Gevangenismaatregel. Zoals in 
antwoord op vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie werd uiteengezet, 
zal, indien dit ontwerp wet is geworden, overplaatsing van een tot vrij-
heidsstraf veroordeelde delinquent naar een forensisch-psychiatrische 
inrichting geschieden op grond van het voorgestelde artikel 13. De functie 
van die bepaling in ons strafrechtssysteem werd in het kader van dit 
antwoord uitvoerig besproken. Voorts werd reeds in de memorie van 
antwoord op blz. 8 gesteld dat de door het ontwerp-artikel 13 geboden 
mogelijkheid geen algemeen toepasbaar alternatief is voor oplegging door 
de rechter van terbeschikkingstelling met een bevel tot verpleging van 
overheidswege. In die passage hebben wij erop gewezen dat de ingrijpende 
beslissing om iemand in het kader van zijn vrijheidsbeneming in een 
psychiatrisch ziekenhuis te doen verplegen, primair door de rechter genomen 
behoort te worden. Als alternatief voor plaatsing in een open inrichting 
worden de artikelen 47 en 120 Gevangenismaatregel niet toegepast. De 
opmerking van deze leden betreffende een dergelijk gebruik, berust dan ook 
op een onjuiste veronderstelling. 
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worden de artikelen 47 en 120 Gevangenismaatregel niet toegepast. De 
opmerking van deze leden betreffende een dergelijk gebruik, berust dan 
ook op een onjuiste veronderstelling. 

Wij zijn het met de leden van de P.S.P.-fractie eens dat de scheidslijn 
tussen hen wie de daad in het geheel niet, slechts ten dele ofwel toegerekend 
kan worden wegens een stoornis van de geestvermogens, niet scherp te 
trekken is. Zoals bij vele indelingen zijn ook hier de overgangen vloeiend. 
In de praktijk moet veelal worden aangenomen dat geestesstoornissen het 
tot stand komen van een delict hebben beïnvloed maar niet in zo sterke 
mate dat toerekening geheel moet worden uitgesloten. Men zou de 
werkelijkheid geweld aandoen wanneer men met een dergelijke situatie 
geen rekening zou mogen houden. 

De opmerking van de leden van de P.S.P.-fractie betreffende dezinloosheid 
van dwangverpleging berust naar onze mening op een misverstand. 
Verpleging moet worden onderscheiden van behandeling. Dit onderscheid 
zal nader worden toegelicht in antwoord op vragen gesteld naar aanleiding 
van de artikelen 37b en 37c in paragraaf 6. Een geestelijk gestoorde kan 
niet tegen zijn wil worden behandeld, dat neemt niet weg dat opneming en 
verpleging in een voor hem passende inrichting geboden kan zijn. De 
gedachte van het behandelingscontract, die deze leden naar voren brachten, 
werd reeds besproken in antwoord op een vraag van de leden van D'66. De 
leden van de P.S.P.-fractie vermeldden in dit verband de «bepalingen», lees 
«beperkingen», die aan ter beschikking gestelden kunnen worden opgelegd 
en die veelal onredelijk zouden zijn. Laatstgenoemde bewering kunnen wij 
niet onderschrijven. Overigens merken wij op dat in de naaste toekomst de 
beperkingen, bedoeld in artikel 37c in de beroepsprocedure, waarin 
krachtens die bepaling zal worden voorzien, kunnen worden getoetst. 

De leden van de C.P.N.-fractie waren verheugd dat de combinatie van 
vrijheidsstraf en terbeschikkingstelling niet langer verplicht is gesteld. Zij 
vroegen echter waarom deze combinatie niet alleen bij uitzondering is 
toegestaan. Zoals hierboven reeds in antwoord op vagen van de leden 
van de P.v.d.A.-fractie werd betoogd, willen wij de rechter de keuze laten 
om die sanctie of combinatie van sancties te hanteren welke hij passend 
acht. Zoals ook uit onze opmerkingen naar aanleiding van desbetreffende 
vragen van de V.V.D.-fractie blijkt, onderschrijven wij niet de opvatting dat 
door de combinatie van terbeschikkingstelling en vrijheidsstraf de medische 
behandeling in de weegschaal wordt gelegd. 

Deze leden vroegen voorts onze mening over een mogelijk te creëren 
tussenvoorziening, tussen de gevangenis en de forensisch psychiatrische 
inrichting, waar gedetineerden die psychisch in moeilijkheden zijn gekomen, 
kunnen worden behandeld zonder direct het stempel van de terbeschik-
kingstelling opgedrukt te krijgen. Wij geven er voorshands de voorkeur aan 
de voorstellen af te wachten van de eerdergenoemde commissie, welke 
zich immers ook zal buigen over de uitbouw van behandelingsmogelijkheden 
van geestelijk gestoorde delinquenten in de gevangenis. 

De vraag van de leden van de C.P.N.-fractie naar het oneigenlijk gebruik 
van de artikelen 47 en 120 Gevangenismaatregel werd in deae paragraaf 
reeds besproken in antwoord op vragen van de P.v.d.A.-fractie. 

4. Maximumduur terbeschikkingstelling 

Zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie opmerkten, kent het ontwerp drie 
maxima voor de duur van de terbeschikkingstelling, te weten drie of vier 
jaar in geval van terbeschikkingstelling zonder verpleging, zes jaar wanneer 
verpleging is bevolen, hetzij op grond van artikel 37b, hetzij op grond van 
artikel 38c, er dan zes jaar in geval dat een geweldsmisdrijf is 
begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor een of meer 
personen. Deze leden wilden weten waarom zulke, huns inziens lange. 
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termijnen voor terbeschikkingstelling nodig worden geacht en informeerden 
of het niet mogelijk zou zijn de verpleging/behandeling te intensiveren en 
in een tijdschema te plaatsen, zodat met een geringer aantal jaren terbe-
schikkingstelling kan worden volstaan. Voor de lichtste vorm van terbe-
schikkingstelling dachten zij aan een maximumduur van een of twee jaar. 
Voorts dachten zij aan een termijn van vier jaar in plaats van zes jaar in geval 
van terbeschikkingstelling met verpleging. Slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen konden zij zich voorstellen dat aan een terbeschikkingstelling van in 
beginsel onbeperkte duur behoefte zou kunnen bestaan. 

Naar aanleiding van de hier weergegeven opvattingen, merkten wij het 
volgende op. Aan het vraagstuk van de maximumduur van de terbeschik-
kingstelling is bij de voorbereiding van de memorie van antwoord en de 
nota van wijzigingen veel aandacht besteed. De nu voorgestelde termijnen 
zijn de uitkomst van uitvoerig overleg waarbij brede advisering en zorgvul-
dige afweging van belangen heeft plaatsgevonden. Voorop zij gesteld dat 
de ernstige misdrijven die aan de orde zijn, indien de maatregel van 
terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging wordt gelast, op zich 
zouden leiden tot een veroordeling tot een gevangenisstraf van lange duur. 
Indien wordt besloten de dader een gedwongen verpleging in een thera-
peutisch milieu op te leggen, wordt daarmee een ingrijpend proces in gang 
gezet. De problematiek van de ter beschikking gestelde is in het algemeen 
van uitgesproken ernstige aard en zal veelal een geruime behandeltijd 
vergen. Ver gaande gedragsveranderingen zullen tot stand gebracht 
moeten worden voordat een duidelijke vermindering van het risico van 
delictherhaling is bereikt. De inrichting moet daarvoor over voldoende 
ruimte in de tijd kunnen beschikken. De noodzaak tot voortzetting van de 
behandeling wordt telkens opnieuw door de rechter getoetst aan het 
veiligheidscriterium. Daar de behandeling in de forensisch-psychiatrische 
inrichtingen intensief en mede daardoor ook zeer kostbaar is, zal ook uit 
een oogpunt van kostenbeheersing intramurale behandeling niet langer 
worden voortgezet dan strikt noodzakeijk is. 

De terbeschikkingstelling waarbij verpleging van overheidswege is 
bevolen, omvat ook een aantal fasen van welke een deel buiten de inrichting 
wordt doorgebracht. Voor een proefverlof dat in geval van verpleging van 
overheidswege als een noodzakelijk onderdeel van de behandeling moet 
worden gezien, dient veelal een periode van een half jaar tot een jaar 
beschikbaar te zijn. 

Ten slotte moet ook worden bedacht dat het bepalen van een kortere 
maximumduur van de terbeschikkingstelling ertoe kan leiden dat de 
rechter uitwijkt naar de gevangenisstraf. Op grond van bovenomschreven 
overwegingen en omstandigheden menen wij de in het ontwerp voorge-
stelde termijnen te moeten handhaven. 

In antwoord op de vraag of er soms verlengd wordt omdat geen uitzicht 
op werk bestaat, vermelden wij dat een enkele maal met het oog op een 
resocialisatieplan verlenging werd gevorderd van een jaar. Het uitzicht op 
werk is daarbij echter niet van doorslaggevende betekenis. In de toekomst 
zal het ontwerp-artikel 509 t Sv. de rechter de mogelijkheid bieden in een 
dergelijk geval de beslissing inzake de beëindiging van de terbeschikking-
stelling aan te houden gedurende ten hoogste drie maanden. In die periode 
kan de terugkeer naar de maatschappij worden voorbereid. 

De vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie betreffende de gemiddelde 
duur van de wachttijden voorafgaand aan observatie, selectie en plaatsing 
in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden en de vraag 
betreffende de berekening van de termijn van de terbeschikkingstelling in 
verband met wachttijden, worden als volgt beantwoord: 

De observatie duurde in het verleden maximaal acht weken, de selectie 
nam eveneens acht weken in beslag. Tijdens de selectie kon echter veelal 
reeds aan de motivering voor de behandeling worden gewerkt. Het verblijf 
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in een selectie-instituut zal deel uitmaken van de toegestane term van 
de terbeschikkingstelling. De periode als passant doorgebracht in een huis 
van bewaring telt eveneens mee voor de duur van de terbeschikkingstelling. 
Helaas is een daar door te brengen wachttijd meestal niet te vermijden. 
Met betrekking tot laatstgenoemde wachttijd kan nog het volgende worden 
medegedeeld. Men moet een onderscheid maken tussen ter beschikking 
gestelden die nieuw in het zogenaamde t.b.r.-circuit kwamen en ter 
beschikking gestelden die reeds in een inrichting voor verpleging van ter 
beschikking gestelden waren opgenomen, maar tijdelijk in verband met bij 
voorbeeld ongeoorloofde afwezigheid, als passant in een huis van bewaring 
verbleven. De gemiddelde wachttijd in een huis van bewaring beliep in 1981 
voor de «nieuwe» ter beschikking gestelden tien weken, voor personen die 
reeds eerder in een t.b.r."inrichting waren opgenomen zes weken. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bepleitten ook een wijziging van artikel 
509 o, vierde lid, Sv. ertoe strekkende dat een veelvoud van zes jaar zou 
worden gewijzigd in bij voorbeeld een veelvoud van twee jaar. Om misver-
standen te voorkomen, merken wij op dat de vordering tot verlenging van 
de terbeschikkingstelling ingevolge het ontwerp-artikel 38 d ten hoogste 
een verlenging van twee jaar kan inhouden. In het vierde lid van het 
voorgestelde artikel 509o Sv. worden als extra-waarborgen de adviezen 
van niet aan de inrichtingen verbonden deskundigen verplicht gesteld, 
wanneer door de gevorderde verlenging de termijn van zes jaar of een 
veelvoud daarvan wordt overschreden. Het voorstel van de hier aan het 
woord zijnde leden strekt er dus slechts toe deze externe advisering voor 
elke verlenging na twee jaar verplicht te stellen. Wij menen dat daartoe 
geen aanleiding bestaat. Zoals reeds in paragraaf 2 in antwoord op vragen 
van de leden van de P.P.R.-fractie werd opgemerkt, biedt het voorgestelde 
artikel 509s, Sv. jo. artikel 509I Sv. voldoende mogelijkheden tot het 
inschakelen van niet aan de inrichting verbonden deskundigen. 

Voorts verzochten deze leden om een nadere omschrijving van het 
begrip geweldsmisdrijf en vroegen zij waarom het delict van artikel 244 
Sr. (vleselijke gemeenschap met een meisje beneden de leeftijd van 12 
jaar) in de tabel op blz. 11 van de memorie van antwoord niet was ingedeeld 
bij de categorie geweldsmisdrijven. Het begrip geweldsmisdrijf heeft 
betrekking op een misdrijf waardoor gevaar voor een of meer personen 
wordt veroorzaakt. Dit gevaar kan ontstaan ten gevolge van misdrijven die 
worden omschreven in de titels V (misdrijven tegen de openbare orde), VII 
(gemeengevaarlijke misdrijven), VIII (misdrijven tegen het openbaar 
gezag) en XIV (zedenmisdrijven) van het Tweede Boek van het Wetboek 
van Strafrecht. Voorts behoren tot de geweldsmisdrijven de delicten 
omschreven in titel XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XIX 
(misdrijven tegen het leven gericht) en XX (mishandeling) van het Tweede 
Boek van het Wetboek van Strafrecht. 

Het delict vervat in artikel 244 Sr. is in de memorie van antwoord ten 
onrechte niet bij de geweldsmisdrijven ingedeeld. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich verenigen met de voorgestelde 
selectieve maximumduur van de terbeschikkingstelling. Zij vroegen zich 
echter af of de in artikel 38e, eerste lid, Sr. gestelde beperking aan een 
verlenging van de terbeschikkingstelling in geval dat een periode van zes 
jaar wordt overschreden, ook niet toegepast kan worden bij de tweejaarlijkse 
verlenging binnen die zes jaar. Toepassing van dit criterium zou ertoe 
leiden dat de maximumduur van de terbeschikkingstelling ter zake van een 
misdrijf waarbij de algemene veiligheid van goederen in gevaar is gebracht, 
op twee jaar zou worden gesteld. Dit achten wij, mede gelet op de tijdsduur 
die gemoeid is met proefverlof, een ongewenste situatie. 

Vervolgens vroegen deze leden zich af of niet ook reeds bij de eerste 
verlenging een psychiatrisch onderzoek c.q. het recht op een onafhankelijk 
onderzoek gewenst zou zijn. Wij wijzen er op dat ingevolge artikel 509o Sv. 
de inbreng van de psychiatrische deskundigen bij verlenging verzekerd is. 
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De in het tweede lid onder 2 bedoelde aantekeningen zullen de rechter 
onder meer informatie over het verloop van de behandeling verschaffen 
en daarmee tevens over de geestestoestand waarin de ter beschikking 
gestelde verkeert. Het recht van de ter beschikking gestelde om deskundigen 
van zijn keuze te doen dagvaarden, kwam reeds ter sprake. Wij volstaan 
met verwijzing naar ons antwoord op desbetreffende vragen van de leden 
van de P.P.R.-fractie in paragraaf 2. 

De leden van de fractie van D'66 konden instemmen met de termijn van 
zes jaar als maximumduur, vooral nu duidelijk is gesteld dat de evenredigheid 
niet uit het oog mag worden verloren. Zij zouden echter de voorkeur geven 
aan een verlenging telkens met één jaar, omdat dan naar hun mening het 
evenredigheidsbeginsel meer tot zijn recht zou kunnen komen. Wij stellen 
daartegenover dat de ernst van het misdrijf vaststaat op het moment van 
de veroordeling van de delinquent. Het betreft hier niet een variabel 
gegeven aan de hand waarvan steeds opnieuw de grens die door het 
evenredigheidsbeginsel wordt gesteld, zou moeten worden bepaald. De 
rechter betrekt dit beginsel van meet af aan in zijn beslissing en kan een 
vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling op grond daarvan 
afwijzen of beslissen dat de terbeschikkingstelling met één jaar wordt 
verlengd. Het ontworpen artikel 38d Sr. biedt daartoe de mogelijkheid. 
Overigens kan ook de officier van justitie verlenging van één jaar vorderen. 
De door de hier aan het woord zijnde leden voorgestelde regeling zou tot 
een cumulatie van procedures leiden. 

De leden van de C.P.N.-fractie, die op zich zelf de selectieve maximering 
van de terbeschikkingstelling als een duidelijke verbetering zagen, zouden 
de maximumduur van zes jaar willen vervangen door vier jaar. In hun 
zienswijze zou de duur van de behandeling moeten worden aangepast aan 
de duur van de terbeschikkingstelling. Wij hebben naar aanleiding van 
opmerkingen van dezelfde strekking van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
reeds betoogd dat eer. maximumduur van zes jaar reëel is. De duur van 
een therapie van ernstig gestoorde personen is meestal niet te voorspellen, 
er dient in elk geval voldoende tijd beschikbaar te zijn om de behandeling 
te doen slagen, hetgeen in het kader van de terbeschikkingstelling betekent: 
een zodanige wijziging in het gedrag teweegbrengen dat de betrokkene 
geen ontoelaatbaar risico meer oplevert voor de samenleving. Zodra dit 
doel is bereikt, zal de terbeschikkingstelling (voorwaardelijk) worden 
beëindigd. De behandeling wordt niet als een doel in zich zelf gezien, zoals 
deze leden blijkens hun opmerkingen over de vereiste vertrouwensbasis 
schijnen te menen. Hun vrees voor ondermijning van de behandeling is 
dan ook ongegrond. Dezelfde leden vroegen een nadere toelichting op de 
criteria waaraan de rechter moet toetsen, wanneer door een verlenging van 
de terbeschikkingstelling de totale duur van zes jaar zou worden overschre-
clen. Het in het ontwerp-artikel 38e Sr. onder 1 genoemde criterium heeft 
betrekking op de categorie van misdrijven waarvoor terbeschikkingstelling 
kan worden opgelegd die de duur van zes jaar te boven gaat. Dit criterium 
houdt in dat geweld is gebruikt dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt 
voor een of meer personen. In antwoord op vragen van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie werd in deze paragraaf de hier bedoelde categorie gewelds-
misdrijven nader omschreven. Het in het ontwerp-artikel 38 e Sr., onder 2, 
vermelde criterium betreft de omstandigheden waaronder de rechter na 
zes jaar tot verlenging kan overgaan. Dit criterium houdt in dat de veiligheid 
van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging 
eist, met andere woorden dat het risico van herhaling van een delict het-
welk gevaar oplevert voor een of meer personen, niet zodanig is verminderd 
dat het verantwoord is verlenging van de termijn van de terbeschikkingstel-
ling achterwege te laten. 
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Voorts drongen deze leden erop aan de teruggang van het aantal terbe-
schikkingstellingen in gevallen waarbij geen sprake is van een agressief 
delict, te bevorderen. Wij constateren dat in deze gevallen door de rechter 
reeds een terughoudend gebruik van de mogelijkheid van terbeschik-
kingstelling wordt gemaakt. De maatregel komt slechts in aanmerking voor 
ernstig gestoorde delinquenten waarbij ook de in het voorgestelde artikel 
37a, derde lid, Sr. bedoelde omstandigheden betreffende de ernst van het 
begane feit en de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens 
misdrijf in het oordeel moeten worden betrokken. De voorgestelde wettelijke 
criteria vormen het kader binnen hetwelk de rechter een op het individuele 
geval betrekking hebbende beslissing neemt. Daarbuiten is er geen plaats 
voor algemene uitspraken onzerzijds over de wenselijkheid of onwenselijk-
heid van een last tot terbeschikkingstelling teneinde een bepaald rechterlijk 
beleid te bevorderen. Wij kunnen derhalve ook niet het door deze leden 
gevraagde oordeel geven inzake het afnemend gebruik dat de rechter 
maakt van de mogelijkheid van terbeschikkingstelling in die gevallen 
waarin geen sprake is van agressieve delicten. De hier aan het woord 
zijnde leden vroegen ons voorts nog om een toelichting op dit verschijnsel. 
In paragraaf 2 van deze nota hebben wij naar aanleiding van desbetreffende 
vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie hieromtrent enige veronderstel-
lingen geuit. 

De betekenis van de woorden «gevaar voor de veiligheid van personen 
en goederen» kwam wat betreft de veiligheid van personen reeds aan de 
orde in deze paragraaf in antwoord op het verzoek van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie om een nadere omschrijving van het begrip geweldsmisdrij-
ven te geven. De veiligheid van goederen kwam in paragraaf 2 ter sprake, 
eveneens in antwoord op vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

De door de hier aan het woord zijnde leden gestelde vraag met betrekking 
tot het «zo enigszins mogelijk» horen van de ter beschikking gestelde 
(artikel 509s Sv.) kwam reeds aan de orde in antwoord op vragen van de 
leden van de P.P.R.-fractie in paragraaf 2. Deze bepaling is bij tweede nota 
van wijzigingen aangescherpt. De regeling van de inzage van stukken, 
waarnaar de leden van de C.P.N.-fractie informeerden, zal bij de bespreking 
van het ontwerp-artikel 509s Sv. in de laatste paragraaf van deze nota 
worden behandeld. 

Ten slotte brachten deze leden de mogelijkheid van beroep tegen een 
beslissing tot herroeping van een voorwaardelijke terbeschikkingstelling 
ter sprake. In het systeem van het wetsontwerp heeft deze vraag betrekking 
op de mogelijkheid van beroep tegen het ingevolge het ontwerp-artikel 38c 
Sr. gegeven bevel dat de ter beschikking gestelde alsnog van overheidswege 
zal worden verpleegd. Zoals in de memorie van antwoord op blz. 35 werd 
vermeld, houdt de hier gestelde vraag betreffende een beroepsmogelijkheid 
verband met het recht van beroep tegen de last tot tenuitvoerlegging van 
een voorwaardelijke straf op grond van artikel 14h Sr. De Commissie 
alternatieve strafrechtelijke sancties die deze materie bestudeert, zal haar 
rapport binnenkort afronden. De adviezen uit dit rapport zullen ook betrokken 
worden bij de overweging van beroepsmogelijkheden tegen een beslissing 
als bedoeld in het ontwerp-artikel 38c Sr. 

De leden van de R.P.F.-fractie vreesden dat van de maximering van de 
terbeschikkingstelling een demotiverende werking op de patiënt om mee te 
werken aan de behandeling zou uitgaan en vroegen hoe dit bezwaar zou 
kunnen worden ondervangen. Zij verwezen daarbij naar een artikel van W. 
Nieboer in Delikt en Delinkwent van oktober 1978 waarin de maximering 
«een botte bijl» wordt genoemd. De aangehaalde uitdrukking in dat artikel 
heeft echter betrekking op het hanteren van een uniforme maximumtermijn, 
terwijl in het gewijzigd ontwerp van wet juist een selectieve maximering 
wordt voorgesteld. Daarmee wordt het bezwaar van Nieboer ondervangen. 
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Voorts merken wij op dat er tijdens het verblijf in de inrichting naar wordt 
gestreefd de motivering op gang te brengen en te versterken. De ter 
beschikking gestelde zal door confrontatie met zijn gedrag tot het inzicht 
moeten komen, dat er iets dient te gebeuren tijdens zijn verblijf in de 
inrichting, opdat hij in de toekomst op een bevredigendere wijze in de 
maatschappij kan functioneren. 

Het vraagstuk van de relatieve competentie van de rechter in geval van 
verlenging van de terbeschikkingstelling, dat deze leden nog ter sprake 
brachten, zal worden behandeld in paragraaf 6. Ten slotte vroegen deze 
leden welke de voordelen zijn van een centrale beroepsinstantie die 
opwegen tegen de door hen verwachte vertraging in de afdoening ten 
gevolge van een dergelijke concentratie. In de memorie van toelichting 
werd er reeds op gewezen dat de aanwijzing van een centrale beroepsin-
stantie met bijzondere deskundigen in belangrijke mate zal kunnen bijdragen 
tot een uniform verlengingsbeleid. Daaraan kan nog worden toegevoegd 
dat deze concentratie ook de vorming van jurisprudentie bevordert. 

5. De rechtspositie van de ter beschikking gestelden 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden behoefte aan een verduidelijking 
van de passage in de memorie van antwoord op blz. 14 betreffende de 
rechtspositie van ter beschikking gestelden. Wij voldoen daaraan als volgt. 

De rechtspositieregeling in het ontwerp van Wet b.o.p.z. is van toepassing 
op hen die overeenkomstig de in dat ontwerp geregelde procedure onvrij-
willig zijn opgenomen en tevens op hen die krachtens het ontwerp-artikel 
37, eerste lid, Sr. door de strafrechter in een psychiatrisch ziekenhuis zijn 
geplaatst (zie artikel 49, eerste lid, van het ontwerp van Wet b.o.p.z. 
aangepast door aanvulling van artikel IX van het hier aan de orde zijnde 
wetsontwerp bij de bij deze nota behorende tweede nota van wijzigingen). 
Door de ontkoppeling van het ontwerp van Wet b.o.p.z. en het onderhavige 
wetsontwerp zal de rechtspositieregeling van het eerstgenoemde ontwerp 
niet van toepassing zijn op ter beschikking gestelden die van overheidswege 
worden verpleegd. Een regeling van beklag en beroep tegen beperkingen 
ten aanzien van bewegingsvrijheid, briefwisseling en bezoek voor ter 
beschikking gestelden zowel in rijksinrichtingen als in particuliere inrichtin-
gen voor verpleging van ter beschikking gestelden zal op korte termijn tot 
stand worden gebracht ter uitvoering van dit ontwerp-artikel 37c Sr. Met 
betrekking tot een bij tweede nota van wijzigingen voorgestelde wijziging 
van het derde lid van artikel 37c, waarbij het woord «bijzondere» is geschrapt, 
zij verwezen naar de toelichting op die nota. Deze algemene maatregel van 
bestuur zal dus een regeling van de formele rechtspositie, maar nog niet 
een nadere uitwerking van de materiële rechtspositie van de ter beschikking 
gestelde bevatten. Laatstgenoemde bepalingen dienen afgestemd te zijn 
op de situatie van verpleging en behandeling in een justitiële inrichting 
voor verpleging van ter beschikking gestelden. Of deze regeling identiek 
kan zijn aan de regeling van de materiële rechtspositie van patiënten die 
met toepassing van de Wet b.o.p.z. in een psychiatrische inrichting zijn 
opgenomen, zal nog nader moeten worden bezien. De materiële rechtspositie 
van ter beschikking gestelden zal worden vastgelegd in de in de memorie 
van antwoord op blz. 14 aangekondigde wet. Zaken als het behandelingsplan 
en de omstandigheden waaronder het aanwenden van dwangmiddelen 
geoorloofd is, zullen zeker ook hun regeling vinden in die wet. De inbreng 
van de onderscheiden deskundigen op het terrein van de terbeschikking-
stelling kan daarbij niet worden gemist. Ter voorbereiding van het desbe-
treffende wetsontwerp zijn derhalve de werkzaamheden van de commissie 
die wij voornemens zijn in te stellen, onontbeerlijk. 

Daar de rechtspositie van ter beschikking gestelden die in een particuliere 
justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden verblijven 
zoveel mogelijk gelijk dient te zijn aan de rechtspositie van hen die in een 
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justitiële rijksinrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden 
worden verpleegd, is, naar ons voorlopig oordeel, de Beginselenwet 
gevangeniswezen niet de meest aangewezen plaats voor regelgeving op 
het terrein van de terbeschikkingstelling. Onze gedachten gaan uit naar een 
speciale wet welke tevens zal strekken tot vervanging van de bepalingen 
van de Gevangenismaatregel die betrekking hebben op justitiële rijksinrich-
tingen voor verpleging van ter beschikking gestelden en van het Psychopa-
tenreglement. Dit zal een vrij omvangrijke arbeid zijn, reden waarom wij de 
opdracht aan de ingestelde commissie niet aan een tijdsduur hebben 
gebonden, zoals de leden van de V.V.D.-fractie voorstellen. Op die grond 
kunnen wij ook geen verwachtingen uitspreken inzake het tijdstip van 
indiening van het wetsontwerp, zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie en 
ook de leden van de C.P.N.-fractie gaarne zouden zien. Wij zullen echter 
streven naar spoedige indiening van het wetsontwerp en vertrouwen erop 
dat de commissie voortvarend te werk zal gaan. 

Met het vorenstaande hebben wij zowel de vragen betreffende de 
rechtspositie van ter beschikking gestelden van de leden van de P.v.d.A.-
fractie, de V.V.D.-fractie en de fractie van D'66, als een deel van de vragen 
van de leden van de P.S.P.-fractie en van de leden van de C.P.N.-fractie 
beantwoord. De leden van de fractie van D'66 zal uit het vorenstaande 
duidelijk zijn dat de door hen gewenste beroepsregeling zowel voor de 
rijksinrichtingen als voor de particuliere inrichtingen op korte termijn door 
middel van de algemene maatregel van bestuur zal worden gerealiseerd. 

De leden van de P.S.P.-fractie noemden nog enige rechten die zij in een 
voorlopige rechtspositieregeling opgenomen zouden willen zien. Het door 
hen gewenste recht op contra-expertise door deskundigen kwam reeds in 
paragraaf 2 aan de orde evenals het recht van de ter beschikking gestelde 
om te worden gehoord door de rechtbank en het Hof. Cassatie komt niet in 
aanmerking, aangezien het bij het bevel tot verpleging van overheidswege 
of de beslissing tot verlenging van de terbeschikkingstelling primair om 
feitelijke vragen gaat. Overigens behoren de voornoemde rechten tot dat 
onderdeel van de rechtspositie van ter beschikking gestelden, dat reeds bij 
het onderhavige wetsontwerp wordt geregeld. Het door leden vermelde 
recht door de directeur te worden gehoord, zou deel kunnen uitmaken van 
de regeling van beklag en beroep die wordt opgenomen, eerst in de 
algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 37c Sr. en 
uiteindelijk in een wet. Wij willen echter de mogelijkheid open laten dat een 
door de directeur aangewezen persoon of een commissie als eerste 
instantie kennis neemt van een klacht. 

De overige vragen van de leden van de P.S.P.-fractie worden als volgt 
beantwoord. 

De commissie die tot opdracht heeft de wettelijke rechtspositieregeling 
voor de bereiden, zal binnenkort met haar werkzaamheden beginnen. Tot 
voorzitster van de commissie is benoemd mevrouw mr. E. A. Haars, 
oud-Staatssecretaris van Justitie. In de commissie zullen vertegenwoordigd 
zijn de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de forensisch-psychia-
trische inrichtingen, de reclassering en de advocatuur. Voorts zullen 
wetenschappelijke deskundigen op het gebied van de forensische psychiatrie 
en het penitentiair recht aan de werkzaamheden van de commissie deelne-
men. De samenstelling van de commissie zal binnenkort in de Staatscourant 
worden gepubliceerd. De taakomschrijving van de commissie luidt: 

De voorbereiding van een wetsontwerp, waarbij zowel de formele als de 
materiële rechtspositie van ter beschikking gestelden die van overheidswege 
worden verpleegd, zal worden geregeld in het licht van het wetsvoorstel 
dat strekt tot wijziging van de bepalingen inzake de maatregel van terbe-
schikkingstelling (kamerstukken 11 932). 
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Wij nemen aan, dat de commissie zich ook zal oriënteren ten aanzien van 
de gedachten die leven bij vertegenwoordigers van belangenverenigingen 
van gedetineerden en psychiatrische patiënten, zodat een inbreng van die 
zijde verzekerd is. 

De leden van de C.P.N.-fractie brachten het actieve kiesrecht van de ter 
beschikking gestelden ter sprake. In dit verband wijzen wij op de in tweede 
lezing door het parlement aanvaarde Wet van 7 december 1980, Stb. 673, 
houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te 
nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de 
verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
In artikel 3.1.5, tweede lid, van deze wet is de bepaling uit artikel 90 van de 
huidige Grondwet, inhoudende dat zij die rechtens van hun vrijheid zijn 
beroofd, van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten, niet opgeno-
men. Een wetsontwerp tot wijziging van de Kieswet is in een vergevorderd 
stadium van voorbereiding. Daarbij zal de uitoefening van het kiesrecht 
door personen aan wie op de dag der stemming rechtens hun vrijheid is 
ontnomen, worden geregeld. 

Voorts gaven de hier aan het woord zijnde leden als hun mening dat 
briefwisseling, het ontvangen van bezoekers en het respecteren van een 
zekere privacy tot de onvervreemdbare grondrechten behoren waarop 
slechts in welomschreven uitzonderlijke situaties inbreuk kan worden 
gemaakt. Wij wijzen erop dat de terbeschikkingstelling op zich een uitzon-
deringssituatie vormt, die beperkingen op de grondrechten met zich 
brengt, zij het dat bepaalde beperkingen bij voorkeur dienen te steunen op 
de wet in formele zin. Het door deze leden in dit verband vermelde recht op 
briefwisseling en op het ontvangen van bezoek zullen dan ook worden 
geregeld in de hiervoor genoemde wet waarbij de rechtspositie zal worden 
vastgesteld. De mogelijkheid van beroep tegen intrekking van proefverlof 
en herroeping van voorwaardelijk ontslag zullen mede in de overwegingen 
worden betrokken. 

Voorts vroegen deze leden waarom geen rechtsmiddel is gecreëerd 
tegen overplaatsing op grond van artikel 47 Beginselenwet gevangeniswe-
zen. Zoals in een nadere toelichting op het ontwerp-artikel 13 Sr. in paragraaf 
3 reeds is uiteengezet, zal deze bepaling in de toekomst slechts worden 
toegepast in geval van overplaatsing naar een (psychiatrisch) ziekenhuis, 
niet zijnde een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking 
gestelden. Overplaatsing op grond van artikel 47 kan slechts geschieden 
met medewerking van de gedetineerde of overeenkomstig de procedure 
voorgeschreven in de Krankzinnigenwet c.q. de Wet b.o.p.z. 

Ten slotte uitten deze leden hun twijfel aan het nut van de terbeschik-
kingstelling zonder verpleging van overheidswege. Aan deze maatregel 
blijkt in de praktijk behoefte te bestaan, zoals ook tabel 4 van bijlage II laat 
zien. De maatregel maakt het mogelijk de ter beschikking gestelde op 
effectieve wijze aan te sporen zich onder behandeling te stellen zonder 
hem zijn vrijheid te ontnemen. 

6. Overige vragen van algemene aard 

De leden van de fractie van D'66 toonden zich verheugd over de in het 
wetsontwerp opengestelde mogelijkheid van beroep tegen de beslissing 
inzake verlenging bij de bijzondere kamer van het gerechtshof te Arnhem. 
Zij achtten het echter onaanvaardbaar dat de beroepsmogelijkheid wél 
bestaat bij een eerste verlenging met twee jaar maar niet bestaat in geval 
van een eerste verlenging met één jaar. Ook de leden van andere fracties 
brachten onderscheidenlijk in deze paragraaf, in paragraaf 2 en in de 
laatste paragraaf van het eindverslag bezwaren naar voren tegen deze 
regeling. Daarbij werd van verschillende zijden aangevoerd dat aan 
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behandelingsdoeleinden geen voorrang mag worden gegeven boven 
procedurele waarborgen. Wij merken naar aanleiding van deze bezwaren 
het volgende op: 

Het doel van de behandeling in het kader van de terbeschikkingstelling is 
de ter beschikking gestelde zo snel mogelijk in staat te stellen zich in het 
vrije maatschappelijk verkeer te handhaven zonder het begaan van ernstige 
strafbare feiten; daarop is de behandeling gericht. Als de terbeschikking-
stelling twee jaar heeft geduurd, moet de rechter oordelen over de op dat 
moment bestaande risico's die aan de beëindiging van de terbeschikking-
stelling zijn verbonden. Hij wordt daarbij voorgelicht over het verloop van 
de behandeling tot dattijdstip, niet omdat hetwelslagen van die behandeling 
een doel in zichzelf zou zijn, maar omdat de daarin gemaakte vorderingen 
de basis vormen voor een gunstige prognose. De ter beschikking gestelde 
heeft het recht zelf andere deskundigen aan te wijzen en door de rechter te 
doen horen. Indien de rechter tot het oordeel komt dat beëindiging van de 
maatregel nog niet verantwoord is, maar de prognose gunstig acht, kan 
hij de terbeschikkingstelling met één jaar verlengen. Wij zijn van mening 
dat in dergelijke gevallen het belang van een regelmatig doorgevoerde 
therapie zwaar dient te wegen. Een opeenvolging van procedures schept 
onrust en kan de oorzaak zijn van vertraging in of onderbreking van de 
therapie. Preoccupatie met de beroepsprocedure inzake de verlenging met 
één jaar zou dit derde jaar min of meer voor de behandeling verloren 
kunnen doen gaan. Dat zou weer tot gevolg kunnen hebben dat na het 
verstrijken van dit derde jaar nog niet voldoende resultaten zijn bereikt, 
zodat de rechter na toetsing aan het veiligheidscriterium beslist dat de 
terbeschikkingstelling nogmaals wordt verlengd. Op grond van het voren-
staande menen wij dat een beroepsmogelijkheidtegen een eerste verlenging 
met een jaar, zoals door de leden van verscheidene fracties is voorgesteld, 
niet in het belang van de ter beschikking gestelde is. 

Ten slotte konden onze argumenten om inzake verlenging van de 
terbeschikkingstelling die rechtbank bevoegd te maken in welker arrondis-
sement de betreffende inrichting is gelegen, deze leden niet overtuigen. 
Overeenkomstige opmerkingen werden gemaakt door leden van de 
R.P.F.-fractie, de P.S.P.-fractie, de P.P.R.-fractie en de P.v.d.A.-fractie. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gaven op blz. 20 van het eindverslag als 
hun mening dat ook ten aanzien van de vorderingen c.q. verzoeken met 
betrekking tot de artikelen 38b en 38c Sr. de rechter die de terbeschikking-
stelling heeft gelast, competent diende te zijn. De leden der onderscheidene 
fracties vreesden juist de door ons nuttig geachte samenwerkingsverbanden 
tussen de inrichtingen en de in het ontwerp bevoegd verklaarde rechtbanken. 
Aangezien ook de voorkeur van de leden van voornoemde fracties valt te 
verdedigen, hebben wij onze keuze opnieuw overdacht. Daarbij hebben wij 
vooral aandacht geschonken aan het argument dat het voor de rechtbank 
die de terbeschikkingstelling heeft gelast, instructief is het verloop van de 
terbeschikkingstelling te kunnen volgen. Wij stellen derhalve bij tweede 
nota van wijzigingen voor de ontwerp-artikelen 509j en 509p Sv. in die zin 
te wijzigen dat competent is de rechtbank die in eerste aanleg heeft kennis 
genomen van het misdrijf ter zake waarvan de terbeschikkingstelling is 
gelast. Het voorstel van de leden van de fractie van D'66 per hofressort één 
rechtbank aan te wijzen die speciaal met de verlengingsprocedure wordt 
belast, mist het bovenbedoelde voordeel van de continuïteit en is ook niet 
goed in te passen in het systeem van de rechterlijke organisatie. 

De leden van de P.S.P.-fractie achtten de termijn, genoemd in het 
ontwerp-artikel 509o Sv. te kort. Zij wezen erop dat ingevolge die bepaling 
het openbaar ministerie niet eerder dan twee maanden en niet later dan 
één maand voor het tijdstip waarop de terbeschikkingstelling zal eindigen, 
een vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling kan indienen en 
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dat ingevolge ontwerp-artikel 509t, eerste lid, Sv. de rechtbank beslist 
uiterlijk twee maanden na de dag waarop die vordering is ingediend. Wij 
achten het van groot belang voor de ter beschikking gestelde dat de 
beslissing van het openbaar ministerie betreffende het instellen van een 
vordering tot verlenging en het oordeel van de rechter daaromtrent 
berusten op een advies van het hoofd van de inrichting c.q. de psychiater 
dat verkregen werd op een tijdstip dat zo dicht mogelijk ligt bij het tijdstip 
waarop de terbeschikkingstelling door tijdsverloop zou eindigen. 

Met het oog daarop zijn de voornoemde termijnen in het ontwerp-artikel 
509o Sv. gesteld. Het bezwaar dat in een enkel geval de maatregel van de 
terbeschikkingstelling te lang duurt, weegt niet op tegen het belang dat de 
gegevens recent zijn op het tijdstip waarop een termijn afloopt. 

De hierna te vermelden vragen van de leden van de P.S.P.-fractie 
kwamen reeds in voorafgaande paragrafen en in deze paragraaf aan de 
orde. 

Met betrekking tot de contra-expertise hebben wij ons standpunt uiteen-
gezet in paragraaf 2. Een beroepsmogelijkheid tegen de eerste verlenging 
met een jaar (artikel 509v Sr.) achten wij ongewenst om redenen die in 
deze paragraaf reeds werden besproken. Een beroepsmogelijkheid tegen 
een bevel van de rechter de ter beschikking gestelde alsnog van overheids-
wege te doen verplegen, zal worden overwogen, zoals in paragraaf 4 naar 
aanleiding van vragen van de leden van de C.P.N.-fractie werd aangekondigd. 
Het is ons echter niet duidelijk waarom deze leden beroep tegen een 
uitspraak van het gerechtshof (artikel 509x, tweede lid, Sv.) wenselijk 
achtten. In cassatie kunnen immers alleen rechtsvragen aan de orde 
worden gesteld, terwijl het in de verlengingsprocedure juist zal gaan om 
feitelijke vragen. Met betrekking tot de «hoorplicht» (artikel 509s, tweede 
lid, Sr.) is, zoals in paragraaf 2 werd vermeld, bij tweede nota van wijzigingen 
een wijziging voorgesteld. 

De leden van de C.P.N.-fractie vestigden de aandacht op de huns inziens 
extreme wachttijden voor de ter beschikking gestelden. Blijkens de in 
paragraaf 4 verstrekte gegevens kan niet van onaanvaardbaar lange 
wachttijden worden gesproken. De wachttijden houden verband met het 
beperkte aantal gesloten plaatsen in de inrichtingen voor verpleging van ter 
beschikking gestelden, welk aantal mede in verband met de hoge kosten 
per bed niet op korte termijn kan worden uitgebreid. Deze leden vroegen 
ten slotte ons oordeel over de gedachte om de scheiding tussen observatie 
en selectie op te heffen. Wij merken op dat deze gedachte ons aanspreekt. 
In het kader van de bezuinigingen aangekondigd in de voorjaarsnota 1982, 
wordt dan ook de mogelijkheid bestudeerd de psychiatrische observatiekli-
niek en het selectie-instituut samen te voegen. Een ambtelijke werkgroep 
houdt zich met dit vraagstuk bezig. In dit verband zij ook verwezen naar de 
Heroverweging collectieve uitgaven (Rijksbegroting), Deelrapport 38, 
Heroverweging strafrechtstoepassing (kamerstuk 16 625, 47), waarin op de 
pagina's 34, 35 en 36 deze bezuinigingsmogelijkheid wordt besproken. 

Artikelen 

Artikelen 37a, 37b, 38 en 38c Sr. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat niet duidelijk uit de wettekst 
blijkt dat voor een bevel tot verpleging de veiligheid van anderen dan wel 
de algemene veiligheid van personen of goederen ernstiger in gevaar moet 
zijn gebracht dan ingeval van een last tot terbeschikkingstelling waarbij de 
verpleging voorwaardelijk achterwege blijft. Wij zijn van oordeel dat de 
wettekst geen aanleiding geeft tot misverstanden. De gradaties in de ernst 
van de situatie zijn tot uitdrukking gebracht door de woorden «de veiligheid 
... eist» in het ene geval te relateren aan de last tot terbeschikkingstelling 
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(artikel 37a), in het andere geval aan het bevel tot verpleging (artikelen 37b 
en 38c). De veiligheid moet ernstiger in gevaar zijn gebracht wil er een 
rechtsgrond zijn voor verpleging dan in geval van een last tot terbeschik-
kingstelling waarbij verpleging achterwege blijft. Met andere woorden, 
nadat de rechter heeft vastgesteld dat de veiligheid van anderen dan wel 
de algemene veiligheid van personen en goederen het opleggen van de 
maatregel van terbeschikkingstelling eist, gaat hij na of die veiligheid zo 
ernstig in gevaar wordt gebracht dat een bevel tot verpleging gegeven 
dient te worden. 

De leden van de P.S.P.-fractie vroegen waarom de eerste volzin van 
artikel 14c, tweede lid, Sr. in het voorgestelde artikel 38a, tweede lid, was 
weggelaten. De bevoegdheid van de rechter bijzondere voorwaarden te 
stellen die het gedrag van de ter beschikking gestelde betreffen, is neergelegd 
in artikel 38, van het gewijzigd ontwerp. De strekking van de eerste zin van 
het eerste lid van die bepaling komt overeen met de strekking van artikel 
14c, tweede lid, Sr. 

Voorts vroegen deze leden naar de mogelijkheid van een eigen inbreng 
van de delinquent bij het vaststellen van de voorwaarden. Zoals reeds in 
paragraaf 3 naar aanleiding van een vraag van de leden van de V.V.D. 
fractie werd medegedeeld, is de term «voorwaarden» bij tweede nota van 
wijzigingen vervangen door het woord «aanwijzingen». De ter beschikking 
gestelde heeft door zijn contacten met de reclassering of een andere 
instelling voor extramurale hulpverlening dan wel in het kader van de 
intramurale zorg de mogelijkheid deel te nemen aan het overleg over de 
aanwijzingen. Hij kan aan de rechter zijn wensen daaromtrent kenbaar 
maken. 

Artikel 37a 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen om een nadere uitleg van de 
laatste zin van dit artikel. Het artikel bepaalt dat de rechter ten aanzien van 
degene wie een strafbaar feit wegens stoornis van zijn geestvermogens 
niet kan worden toegerekend, opneming in een psychiatrisch ziekenhuis 
kan gelasten en dat hij bovendien de terbeschikkingstelling van die persoon 
kan gelasten. Deze terbeschikkingstelling komt dus niet, zoals deze leden 
vragenderwijs veronderstelden, in plaats van de opneming in een psychia-
trisch ziekenhuis, maar zal daaraan aansluitend worden ten uitvoer gelegd. 
Aan deze combinatie kan behoefte bestaan indien de veroordeelde psycho-
tisch is ten tijde van de veroordeling. Anders dan de leden van de P.v.d.A.-
fractie blijkens hun vraag betreffende de redactie van dit artikel meenden, 
is in de voorgestelde bepaling geen relatie gelegd tussen het begaan van 
het misdrijf en de stoornis van de geestvermogens. Bepalend is de gees-
testoestand tijdens de berechting. 

Artikelen 37b en 37c Sr. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten ons definities te geven van 
verpleging, onderscheidenlijk behandeling. In het kader van de terbeschik-
kingstelling werd het begrip «behandeling» nader toegelicht in de «Nota 
terbeschikkingstelling van de regering» (kamerstuk 10 694, zitting 1969/1970). 
In paragraaf 4.4 blz. 23 e.v. van die nota wordt behandeling omschreven 
als: 

«een proces van hulpverlening dat erop gericht is een patiënt in staat te 
stellen zodanig aan zich zelf te werken, dat hij te zijner tijd weer zonder 
ontoelaatbare schade voor de samenleving of zich zelf aan het vrije 
maatschappelijke verkeer zal kunnen deelnemen. Met name gaat het erom 
die condities te beïnvloeden, te cureren of te elimineren die hem voorheen 
(mede) tot ernstige of aanhoudende strafbare gedragingen hebben gebracht. 
Het streven is daarbij de behandelde persoon, als ook zijn omgeving, de tot 
stand gebrachte verandering te doen ervaren als een verbetering.» 
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Deze omschrijving geeft ook nu nog een goed beeld van hetgeen 
behandeling inhoudt, met dien verstande dat ingevolge het onderhavige 
ontwerp het aanhoudend plegen van strafbare feiten op zich zelf niet een 
grond voor terbeschikkingstelling kan zijn. In de nota worden voorts 
bepaalde onderdelen van de behandeling onderscheiden, t.w.: 

- psychiatrische behandeling in engere zin, waaronder men de verschil-
lende vormen van psychotherapie, de toepassing van medicamenten en 
het aanwenden van fysische methoden kan verstaan; 

- sociale behandeling, gebaseerd op het sociotherapeutisch gestructu-
reerde leefmilieu van de inrichting, hetgeen inhoudt: wonen, werken, 
vorming en ontspanning; 

- andere wijzen van behandeling, waarbij voornamelijk gebruik wordt 
gemaakt van non-verbale methoden (zogenaamde creatieve of expressieve 
therapieën en bewegingstherapie). 

Ten aanzien van het onderdeel psychiatrische behandeling zij nog 
opgemerkt dat de daaronder vallende vormen van psychotherapie ook 
door psychologen in de inrichtingen worden beoefend. Met «sociale 
behandeling» wordt gedoeld op het scheppen van een zogenaamd «thera-
peutisch milieu». Dit houdt onder meer in «het structureren van de sociale 
omgeving van de patiënt op zodanige wijze dat het probleem van de 
menselijke verantwoordelijkheid op allerlei manieren binnen de sfeer van 
de dagelijkse bezigheden wordt getrokken en bespreekbaar gemaakt», 
aldus de nota. 

Kort aangeduid houdt de verpleging in: de beveiliging, de verzorging, en 
de bejegening voor zover deze niet onder de omschrijving van behandeling 
vallen met dien verstande dat, voor zover een therapeutisch milieu wordt 
aangeboden, verpleging en behandeling in een vloeien. De verpleegde 
heeft in beginsel het recht om een behandeling te weigeren. Er kunnen zich 
echter situaties voordoen waarin het aanwenden van dwangmiddelen 
geboden is, bij voorbeeld wanneer de ter beschikking gestelde een of meer 
mede-gedetineerden of medewerkers in de inrichting ernstig bedreigt. 

De hier aan het woord zijnde leden spraken de wens uit dat de algemene 
maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 37c dezelfde regeling zal 
bevatten als hoofdstuk III van het ontwerp van Wet b.o.p.z. en informeerden 
of wij het ontwerp van deze algemene maatregel van bestuur reeds toe 
konden voegen aan deze nota. Dit laatste is niet mogelijk, daar het ontwerp 
nog niet gereed is. De wijze waarop aan het in paragraaf 5 vermelde 
klachtrecht vorm moet worden gegeven, is nog in studie. Wel zegden wij in 
paragraaf 1 van deze nota toe dat deze regeling tijdig tot stand zal worden 
gebracht. In paragraaf 5 werd reeds medegedeeld dat nog nader moet 
worden bezien of deze regeling van de rechtspositie van ter beschikking 
gestelden identiek kan zijn aan hoofdstuk III van het ontwerp van Wet 
b o.p.z. De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden nogmaals weten of de ter 
beschikking gestelde in beginsel de behandeling kan blijven weigeren, 
welke vraag wij, onder het reeds vermelde voorbehoud, bevestigend 
beantwoorden. Wel zal een blijvende weigering ertoe leiden dat de terbe-
schikkingstelling voor de betrokkene gaandeweg haar therapeutische 
functie verliest, zodat de vrijheidsbeneming centraal komt te staan. Het is 
immers niet aannemelijk dat het ontoelaatbaar risico dat de verpleegde 
oplevert, zonder inspanning zijnerzijds en zonder gebruikmaking van de 
behandelingsmogelijkheden vanzelf verdwijnt. Wanneer het behandelaan-
bod blijvend wordt afgewezen, kan het verblijf in de inrichting slechts 
dienen tot beveiliging van de samenleving. 

De vragen gesteld met betrekking tot de bijzondere aanwijzingen die de 
Minister van Justitie ingevolge artikel 37c, tweede lid, kan geven en de 
bijzondere beperkingen, vermeld in artikel 37c, derde lid, worden als volgt 
beantwoord. 
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De aanwijzingen in het belang van de veiligheid kunnen inhouden dat 
een bepaalde verpleegde op een afdeling waar weinig bewegingsvrijheid is 
toegestaan, moet worden geplaatst of dat hij zich niet vrij op het terrein 
rondom de inrichting mag bewegen. Zij kunnen tevens bijzondere veilig-
heidsmaatregelen ten aanzien van bezoek bevatten 

De in artikel 37c, derde lid, bedoelde beperkingen kunnen worden 
opgelegd tot het tegengaan van gevaar voor vlucht, in het belang van de 
handhaving van de orde in de inrichting, ter voorkoming van strafbare 
feiten en ter voorkoming van ernstige schade aan de gezondheid van de 
verpleegde. 

Voorts stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie een aantal vragen omtrent 
de mogelijkheid van de multidisciplinaire advisering. Wij merken op dat de 
specifieke inbreng van de onderscheiden deskundigen in de rapportage 
wordt gecoördineerd door een lid van het team. Dit is veelal de psychiater, 
maar het kan ook de psycholoog zijn. De psychiater tekent het advies en 
draagt daarvoor de eindverantwoordelijkheid. De vrees van de hier aan het 
woord zijnde leden dat multidisciplinaire advisering feitelijk zou worden 
uitgesloten, is derhalve ongegrond. 

Artikel 509h Sv. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden een vraag betreffende beroep 
tegen de beslissing inzake beëindiging van het proefverlof en hervatting 
van de verpleging die voorwaardelijk was beëindigd. Aangezien het 
proefverlof deel uitmaakt van de verpleging van overheidswege, zal dit 
onderwerp worden bezien bij de voorbereiding van het ontwerp van wet 
waarin de rechtspositie van ter beschikking gestelden wordt vastgelegd; 
hetzelfde geldt met betrekking tot hervatting van de voorwaardelijk 
beëindigde verpleging. Voor de commissie alternatieve strafrechtelijke 
sancties ligt hier dus geen taak. 

Artikel 509j 

Aan de bezwaren van de leden van de P.v.d.A.-fractie betreffende de in 
het ontwerp voorgestelde regeling van de rechterlijke competentie is zoals 
in de aanvang van paragraaf 6 werd vermeld, tegemoet gekomen. 

Artikel 509o Sv. 

Het door de leden van de P.v.d.A.-fractie gesignaleerde inconsequent 
woordgebruik met betrekking tot de aanduiding van de psychiater is bij 
tweede nota van wijzigingen opgeheven. 

Artikel 509p Sv. 

Verwezen wordt naar paragraaf 6 van deze nota. 

Artikel 509s Sv. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie was niet duidelijk geworden waarom ter 
beschikking gestelden die van overheidswege worden verpleegd niet het 
recht tot inzage van stukken kunnen hebben, in tegenstelling tot ter 
beschikking gestelden die niet van overheidswege worden verpleegd. 

De leden van de C.P.N.-fractie stelden in paragraaf 4 eveneens een vraag 
hierover. 

Het recht van de patiënt op inzage van de hem betreffende medische 
dossiers heeft de laatste jaren veel aandacht getrokken. Aan een dergelijke 
inzage zonder tussenkomst van een vertrouwenspersoon kunnen nadelen 
verbonden zijn vooral in geval van ernstige lichamelijke ziekte of stoornis 
van de geestesvermogens. De uitzondering die destijds in het ontwerp-artikel 
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509s Sv. is opgenomen, houdt daarmee verband. Inmiddels is de menings-
vorming over het recht op inzage in medische dossiers geëvolueerd. In 
aansluiting op de ontwikkelingen in de inzichten omtrent deze materie 
stellen wij bij tweede nota van wijzigingen een herziening van artikel 5091 
en een verwijzing naar die bepaling in artikel 509s Sv. voor, ertoe strekkende 
dat in beginsel de ter beschikking gestelde het recht heeft kennis te nemen 
van de stukken. Aan de voorzitter wordt echter de bevoegdheid toegekend 
in het belang van de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de betrokken 
persoon daarop een uitzondering te maken. De raadsman is ingevolge 
artikel 509r jo. artikel 509k Sv. steeds bevoegd van die stukken kennis te 
nemen. Wij hopen dat hiermee aan het door de leden van de P.v.d.A.-fractie 
en de C.P.N.-fractie geuite bezwaar, tegemoet is gekomen. 

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie gewenste mogelijkheid voor de 
ter beschikking gestelde zelf deskundigen aan te wijzen op voet van 
gelijkheid met het openbaar ministerie is in het gewijzigd ontwerp reeds 
gerealiseerd (artikel 509s, tweede lid, jo. artikel 5091 Sv.). 

Aan het verzoek van deze leden om de «hoorplicht» stringenter te 
formuleren is, zoals reeds in paragraaf 2 in antwoord op vragen van de 
P.P.R.-fractie werd medegedeeld, bij tweede nota van wijzigingen voldaan. 

Artikel 509v Sv. 

Ten slotte brachten de leden van de P.v.d.A.-fractie de mogelijkheid van 
beroep in geval van een eerste verlenging met een jaar ter sprake. De 
nadelen verbonden aan een dergelijke beroepsregeling werden reeds naar 
voren gebracht in paragraaf 6. De door de hier aan het woord zijnde leden 
verwachte voordelen spreken ons niet aan. Het is ons niet geheel duidelijk 
welke gedachtengang ten grondslag ligt aan de verwachting dat het recht 
van beroep de ter beschikking gestelde zal beschermen tegen mogelijk 
lichtvaardige advisering tot verlenging. De procedure inzake de verlenging 
waarborgt een zorgvuldige besluitvorming. De rechter oordeelt niet alleen 
op grond van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid van de ter beschikking gestelde en het advies van het hoofd 
van de inrichting. Hij hoort ook de ter beschikking gestelde, zijn raadsman 
en eventueel andere deskundigen. 

De deskundigen, werkzaam in de hulpverlening ten behoeve van ter 
beschikking gestelden, hebben, anders dan de leden van de P.v.d.A.-fractie 
blijkbaar menen, geen stok achter de deur nodig om met inzet en voortva-
rendheid het behandelingsprogramma af te werken. Deze deskundigen zijn 
voor het slagen van de behandeling afhankelijk van de medewerking van 
de ter beschikking gestelde, welke medewerking zij, zoals de leden van 
verscheidene fracties terecht benadrukten, niet mogen afdwingen. Belangrijk 
voor de voortgang in de behandeling is een rustig behandelingsklimaat dat 
niet wordt verstoord door een opeenvolging van procedures in een fase 
waarin de therapie mogelijk juist op gang is gekomen. 

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen 

De voorstellen tot wijziging vervat in de tweede nota van wijzigingen 
hebben voor het merendeel een technisch karakter; een aantal daarvan 
vloeit voort uit de maximering van de terbeschikkingstelling. De herzieningen 
die niet van zuiver technische aard zijn, kwamen in dit antwoord op het 
eindverslag ter sprake; deze hebben betrekking op: 

- wijziging van de relatieve competentie van de rechtbank in dier voege 
dat competent is de rechtbank die in eerste aanleg heeft kennis genomen 
van het misdrijf ter zake waarvan de terbeschikkingstelling is gelast (artikelen 
509j en 509p Sv.); 

- het recht van de ter beschikking gestelde op inzage in de stukken 
(artikel 5091, derde lid, en 509s, tweede lid, Sv.); 
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- het recht van de ter beschikking gestelde te worden gehoord (artikel 
509s, derde, vierde en vijfde lid, en 509w, eerste en tweede lid, Sv.). 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 

De Staatssecretaris van Justitie, 
M. Scheltema 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 11 932, nr. 10 29 



Bijlage I. Terbeschikkingstelling in het buitenland (West-Europa) 

4 

Aard van de 
maatregel 

Welke delicten Onderscheid 
volledige/ver-
minderde toe-
re ken ingsvat-
baarheid 

Mogelijkheid 
v. combinatie 
straf/maatre-
gel en in wel-
ke volgorde 

Duur van de 
maatregel 

Rechtspositie 
justitiabele 

Terbeschikkingstel-
ling niet intramuraal 

België 

Frankrijk 

een strafrechte-
lijke beveili-
gingsmaatregel 
maakt in het 
kader van in-
ternering/ter 
beschikking-
stelling een 
geneeskundige 
behandeling 
mogelijk 

de internering 
kan plaatsvin-
den in speciale 
inrichtingen 
ressorterend 
onder Minis-
terie van 
Justie 

plaatsing in een 
(particuliere) 
psychiatrische 
inrichting is bij 
de wet moge-
li jk, doch 
wordt in de 
praktijk zelden 
toegepast 

alleen i.g.v. vol-
ledige ontoere-
keningsvatbaar-
heid is toepas-
si ng van een 
administratie-
ve maatregel 
mogelijk 

deze maatre-
gel maakt op-
name in een 
psychiatrische 
inrichting mo-
geli jk.de pre-
fect van het 
departement 
besluit tot 
opname 

alle misdrijven 

alle misdrijven 

juridische ge-
lijkstelling van 
totaal niet toe-
rekeningsvat-
baren en ver-
minderd toere-
keningsvatba-
ren 

ia, i.g.v. reci-
divisten/ge-
woontemisda-
digers; eerst 
straf, dan maat-
regel 

i.q.v. lichte 
stoornis is een 
voorwaarde-
lijke straf met 
proefti jd mo-
gelijk 

de jure: alleen 
onderscheid 
tussen volle-
dig toereke-
ningsvatbaren 
en volledig on-
toereken ings-
vatbaren;de 
facto: op grond 
van psychia-
trische rappor -
tage een ver-
minderde straf 
mogelijk; 
deze straf kan 
geëxecuteerd 
worden in 
speciale inrich-
tingen ressor-
terend onder 
Ministerie 
van Justitie 

neen, i.g.v. 
toepassing van 
de administra-
tieve maatre-
gel 

volstrekt on-
beperkte inter-
nering; 
alleen i.g.v. 
recidivisten/ 
gewoontemis-
dadigers: straf 
in combinatie 
met gemaxi-
meerde inter-
nering 

invrijheidsstel-
ling kan alleen 
geschieden in-
dien geestestoe-
stand v.d. geirv 
terneerde vol-
doende verbe-
terd is en en-
kele voorwaar-
den tot reclas-
sering vervuld 
zijn 

verdachte of 
zijn advocaat 
kan hoger be-
roep instellen 
tegen beschik-
king tot inter-
nering 

beëindiging in-
ternering moge-
lijk op verzoek 
v.d. verdachte 
of zijn advo-
caat; bij ver-
werping ver-
zoek geen ho-
ger beroep mo-
gelijk tegen be-
slissing 

voor zover bekend: 
neen 

onbeperkt i.g.v. 
toepassing ad-
ministratieve 
maatregel 

directeur v.d. 
psychiatrische 
inrichting 
brengt advies 
uit inzake 
beëindiging 
v.d. behande-
ling; de pre-
fect v.h. depar-
tement beslist 
tot ontslag 

geen gegevens 
ter beschikking 

voor zover bekend: 
neen 
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Aard van de 
maatregel 

Welke delicten Onderscheid 
volledige/ver-
minderde toe-
rekeningsvat-
baarheid 

Mogelijkheid 
v. combinatie 
straf/maatre-
gel en in ' "e l -
ke volgorde 

Duur van de 
maatregel 

Rechtspositie 
justitiabele 

Terbeschikkingstel-
ling niet intramuraal 

een strafrechte- alle misdrijven 
lijke veroorde- waarop gevan 
ling tot geslo 
ten psychia-
trische zorg 
(internering) 
in het kader 
v.d. Wet op de 
Geestelijke 
Gezondheid; 
deze zorg vindt 
plaats binnen 
het systeem 
v.d. gewone 
openbare ge-
zondheids-
zorg 

genisstraf van 
meer dan twee 
jaar is gesteld 

toepassing al-
leen mogelijk 
i.g.v. psychische 
stoornis of af-
wi jk ing, die zo 
ernstig is dat 
intra-murale 
zorg is geboden 
en als daaren-
boven bepaal-
de speciale in-
dicaties bestaan 
die in de straf-
wet worden ge-
noemd 

onbepaald; de 
rechter kan mi-
n imum tijds-
duur bepalen 
(variërend v. 
1 to t max. 12 
j r . ) ; beslissing 
over verlenging 
verblijf door 
ontslagcie., 
niet door justi-
tiële organen; 
echter zonder 
toestemming 
v. rechter mag 
de institutione-
le zorg niet lan-
ger duren dan 
totaal 3 jr. na 
minimum of 
niet meer dan 
5 jr. daarna als 
dat min imum 
3 jr. of meer 
was 

de mogelijkhe-
den die de vrije 
burger heeft 
om zijn rech-
ten te bescher-
men, bestaan 
in principe ook 
voor de gedeti-
neerde; hij kan 
zich wenden 
tot inr. auton-
teiten, lokale 
en centrale ra-
den, parlement, 
ombudsman. 
Hoge Raad 
voor Adminis-
tratieve Zaken, 
Kabinet; rech-
ten en plichten 
vastgelegd in 
Wet op behan-
deling van ge-
detineerden in 
gevangenissen, 
internerings-
inrichtingen en 
jeugdgevange-

Zweden kent de mo-
gelijkheid de veroor-
deelde toe te ver-
trouwen aan orga-
nisaties en instituten 
voor de geestelijke 
gezondheid; 
voorwaarde: het 
onderhouden van 
contact met bv. een 
psychiatrische poli-
kl iniek, indien op-
name niet is geihdi-
ceerd; rechter kan 
pas in een inrichting 
plaatsen nadat psy-
chiatrisch onder-
zoek de noodzaak 
daartoe heeft aan-
getoond 
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