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Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 27 augustus 1984 

In het nader gewijzigd ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen 
en verbeteringen aangebracht. 

I 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel G worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
a. Artikel 37a, eerste lid, onder 1° komt te luiden: 
1°. het door hem begane feit een misdrijf is waarvoor krachtens artikel 

67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering voorlopige hechtenis is 
toegelaten, en 

b. In artikel 37b wordt na «of een ander psychiatrisch ziekenhuis» een 
komma geplaatst. 

c. In artikel 37c, derde lid, wordt het woord «bijzondere» geschrapt. 
d. Artikel 38a, eerste lid, komt te luiden: 
De in artikel 38, eerste lid, bedoelde aanwijzingen mogen de vrijheid de 

godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staatkundige vrijheid niet 
beperken. 

e. Het eerste gedeelte van de tweede zin van artikel 38c komt te luiden: 
Hij geeft een zodanig bevel slechts nadat hij zich een met redenen omkleed, 
gedagtekend en ondertekend advies heeft doen overleggen van een 
psychiater die 

f. Het vierde lid van artikel 38h komt te luiden: 
De bijzondere voorwaarden mogen de vrijheid de godsdienst of levens-

overtuiging te belijden en de staatkundige vrijheid niet beperken. 

2. In onderdeel K worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
a. In artikel 90quinquies, tweede lid, wordt «departement van justitie» 

vervangen door: Ministerie van Justitie 
b. In artikel 90septies wordt «Onze Minister van Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne» vervangen door: Onze Minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur 

3. De leden van de artikelen van het Wetboek van Strafrecht die zijn 
gewijzigd of ingevoegd bij dit artikel, worden genummerd. 
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II 

In Artikel II worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In onderdeel J vervallen de gedachtenstreepjes. 

2. Onderdeel N wordt als volgt gewijzigd: 
a. In artikel 509h, eerste lid, wordt «artikel 502g» vervangen door: artikel 

509g 
b. In artikel 509o, vierde lid, wordt na de woorden «legt het bij de 

vordering tevens over een» ingevoegd: niet eerder dan één maand voor 
het indienen van de vordering opgemaakt, 

3. De leden van de artikelen van het Wetboek van Strafvordering die zijn 
gewijzigd of ingevoegd bij dit artikel, worden genummerd. 

In Artikel IX worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In onderdeel 1 wordt «artikel 49, eerste lid,» vervangen door: artikel 
50, eerste lid, 

2. Ingevoegd wordt een nieuw onderdeel 2 luidende: 
2. In artikel 52, tweede lid, komt het gestelde onder c te luiden: een 

uittreksel uit een uitspraak van de strafrechter als bedoeld in artikel 37, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, voor zover die uitspraak 
betrekking heeft op de opneming; 

3. Onderdeel 2 wordt vernummerd tot 3. In dit onderdeel wordt «artikel 
51, tweede lid,» vervangen door: artikel 52, tweede lid, 

4. De onderdelen 3 en 4 worden vernummerd tot 4en 5. In deze onderdelen 
wordt telkens «artikel 51, tweede lid,» vervangen door: artikel 52, tweede 
lid, 

5. Onderdeel 5 wordt vernummerd tot 6. In dit onderdeel wordt «artikel 

52, tweede lid,» vervangen door: artikel 53, tweede lid, 

Toelichting 

Artikel I 

Onderdeel G 
l.a.b.c. De wijzigingen in de artikelen 37a, 37b en 37c strekken tot herstel 

van misstellingen die waren ingeslopen bij de verwerking van de tweede 
nota van wijziging. 

I.d.f. Door de wijzigingen in de artikelen 38a, eerste lid, en 38h, vierde 
lid, zijn de beperkingsgronden bij het geven van aanwijzingen uitgebreid 
met de levensbeschouwelijke vrijheid. Met deze uitbreiding wordt voldaan 
aan de opdracht, vervat in artikel 6 van de Grondwet, om godsdienst en 
levensovertuiging gelijkte behandelen. 

1 .e. De wijziging van artikel 38c strekt tot herstel van een misstelling. 

Onderdeel K 
2.a. De wijziging van artikel 90quinquies houdt verband met punt 19 van 

de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (Stcrt. 1984, 53). 
2.b. De wijziging van artikel 90 septies vloeit voort uit de gewijzigde 

departementale indeling. 
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3. De nummering van de leden van de artikelen van het Wetboek van 
Strafrecht vloeit voort uit de wijziging van het Wetboek van Strafrecht bij 
de Wet indeling geldboetecategorieën van 10 maart 1984 (Stb. 91) waarbij 
de artikelleden zijn genummerd. 

Artikel II 

1. De wijziging in onderdeel J strekt tot herstel van een misstelling. 

Onderdeel N 
2.a. De wijziging van artikel 509h, eerste lid, strekt tot herstel van een 

misstelling. 
2.b. Door de invoeging in artikel 509o, vierde lid, wordt gewaarborgd dat 

de in die bepaling bedoelde advisering van recente datum is. Eenzelfde 
waarborg is reeds vervat in het derde lid ten aanzien van het advies van 
een psychiater in het geval dat verlenging wordt gevorderd van de terbe-
schikkingstelling zonder verpleging van overheidswege. 

De wijzigingen van Artikel IX strekken tot aanpassing aan de nummering 
van de artikelen in het vijfde nader gewijzigd voorstel van Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (kamerstukken I 11 270, 
1983-1984, nr. 71). 

Met het ingevoegde nieuwe onderdeel 2 van Artikel IX wordt een omissie 
hersteld. 

3. De nummering van de leden geschiedt overeenkomstig het in de 
memorie van toelichting bij het ontwerp van de Wet vermogenssancties 
(kamerstukken II 1977-1978, nr. 3, blz. 38) vermelde voornemen bij wijzi-
gingsontwerpen van het Wetboek van Strafvordering de artikelleden te 
nummeren. 

De minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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