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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR WELZIJN EN 
VOLKSGEZONDHEID EN VOOR JUSTITIE1 

Vastgesteld 30 november 1984 

Standpunt van de fractie van het C.D.A. 

I Algemeen 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met grote belangstelling kennis 
genomen van de stukken met betrekking tot het wetsvoorstel B.O.P.Z. Zij 
waren zich ervan bewust dat de onderhavige materie van zeer ingrijpende 
aard is en van groot belang voor zeer vele personen, groeperingen en 
instellingen met zeer verschillende posities: (potentiële) patiënten, hun 
(familie)betrekkingen, rechterlijke macht, organisaties en instellingen in de 
zwakzinnigenzorg en psychogeriatrische wereld, de wereld van de psychia-
trie en die van sociale en juridische hulpverlening. Uit de discussies, zoals 
die sinds de indiening in 1971, ook naar aanleiding van dit wetsvoorstel 
over deze materie gevoerd zijn, blijkt de grote betrokkenheid vanuit vele 
groeperingen bij deze materie. 

Dezelfde leden meenden dat er in 1971 voldoende reden was om te 
streven naar een herziening van de Wet tot regeling van het staatstoezicht 
op krankzinnigen (1884), teneinde nieuwe ontwikkelingen in samenleving 
en wetenschap in rekening te brengen. Zij hadden er met waardering 
kennis van genomen dat er sindsdien door activiteiten vanuit de patiënten-
wereld, door ontwikkeling van inzichten in de wereld van de psychiatrie en 
sociaal-pedagogische hulpverlening, door de ontwikkeling van de jurispru-
dentie ter bescherming van de rechten van de patiënt, en door initiatieven 
op het gebied van de rechtshulp noemenswaardige veranderingen en 
verbeteringen onder het regime van de huidige wet zijn opgetreden. 
Daarbij zullen de voorbereidingen van en discussies rond dit wetsvoorstel 
mede een positieve en bewustmakende rol gespeeld hebben. 

De aan het woord zijnde leden waren van oordeel dat de tekst en inhoud 
van het wetsvoorstel en de te verwachten feitelijke werking ervan mede 
getoetst moeten worden aan de hand van de vraag of de boven aangeduide 
verbeteringen in dit wetsvoorstel neergelegd worden en behouden blijven. 
In dit verband hadden deze leden met zorg geconstateerd dat een overgrote 
meerderheid van representatieve organisaties uit de bovengenoemde 
sectoren van de samenleving, onder andere in reactie op een uitnodiging 
van deze Kamer om hun oordeel over het wetsvoorste! te geven, te kennen 
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hebben gegeven dat dit huns inziens niet het geval is, en van mening zijn 
dat er - uiteraard onbedoeld - een aanzienlijke kans is dat de feitelijke 
werking van de B.O.P.Z. tot problemen en verslechteringen voor positie 
en/of het werk van de diverse categorieën betrokkenen (patiënten, rechter-
lijke macht, de vereld der behandelaars, instellingen, rechtshulp) zal leiden. 

Deze leden zijn zich ervan bewust dat hier ten dele sprake is van tegenge-
stelde visies en «belangen» maar constateerden dat er ten dele ook sprake 
is van eenstemmigheid ten aanzien van bepaalde feitelijke gevolgen. Dat 
geldt met name voor de diverse gevolgen van de reikwijdte van de wet 
(artikel 1 en 2), van de ingewikkeldheid van de verschillende voorgeschreven 
procedures ten aanzien van gedwongen opneming en van de regeling van 
het hoger beroep en de uitsluiting van cassatie (de artikelen 6, lid 7, 73 en 
74). Voorts had het de aandacht getrokken dat degenen die het standpunt 
vertolken namens de meest betrokkenen bij de behandeling van hen die 
met rechterlijke machtiging zijn opgenomen (patiënten en behandelaars) in 
overgrote meerderheid - zij het vanuit verschillende visies - op basis van 
argumenten somber gestemd zijn over de interpretatie en de werking van 
de in onderling verband in de artikelen 38 en 39 voorgestelde regelingen, 
hetgeen twijfel oproept over de feitelijke effectueerbaarheid ervan. 

Dit alles overziende hadden de leden van de C.D.A.-fractie er behoefte 
aan thans reeds te stellen dat zij het wetsvoorstel met grote aarzeling 
bezien. In deze fase van de behandeling wilden zij overigens volstaan met 
het vragen van opheldering en nadere gegevens, met name met betrekking 
tot de vier zojuist genoemde hoofdpunten van het wetsvoorstel. 

Meer in het algemeen vroegen deze leden het oordeel van de bewinds-
lieden en in het bijzonder van de minister van Justitie over het voorliggende 
wetsvoorstel getoetst aan de criteria van de commissie-Geelhoed en het 
daarop gebaseerde regeringsstandpunt. 

II De reikwijdte 

1. Naar het inzien van de leden van de C.D.A.-fractie wordt de reikwijdte 
van de B.O.P.Z. bepaald door (de interpretatie van) een viertal samenhan-
gende bepalingen: 

art. 1, lid d stoornis van de geestvermogens: een gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. 

art. 1, lid h psychiatrisch ziekenhuis: 
- ten eerste een voor de toepassing van de Ziekenfondswet (1964) of de 

A.W.B.Z. (1976) als ziekenhuis, verpleeginrichting of zwakzinnigeninrichting 
erkende of aangewezen inrichting of afdeling daarvan, voorzover die 
inrichting of afdeling blijkens de erkenning of aanwijzing gericht is op de 
behandeling van psychiatrische patiënten en mede geschikt is voor alle of 
bepaalde categorieën van met toepassing van hoofdstuk VI, par. 1 opgeno-
men psychiatrische patiënten; 

- ten tweede een psychiatrische afdeling van een academisch ziekenhuis. 

art. 2, lid 1 en 2 
- de rechter kan op vordering van de Officier van Justitie een voorlopige 

machtiging verlenen om iemand die gestoord is in zijn geestvermogens in 
een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven; 

- een machtiging als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden 
verleend indien naar het oordeel van de rechter a. de stoornis van de 
geestvermogens betrokkene gevaar doet veroorzaken; b. het gevaar niet 
door tussenkomst van personen en instellingen buiten een psychiatrisch 
ziekenhuis kan worden afgewend. 

art. 2, lid 3 
Voor opneming en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis is een machti-

ging als bedoeld in het eerste lid vereist indien terzake van zodanige 
opneming en verblijf: 

a. de betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid en deze 
twaalf jaar of ouder is, 
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b. de ouders die gezamenlijk of de ouder die alleen de ouderlijke macht 
over de betrokkene uitoefenen, de voogd danwei de curator van oordeel 
zijn, dat opneming en verblijf niet moeten plaatsvinden, of 

c. de ouders die gezamenlijk de ouderlijke macht over de betrokkene 
uitoefenen van mening verschillen. 

2. Na lezing en herziening van deze artikelen, en na kennisname van 
reacties uit de samenleving (van ouderverenigingen en andere organisaties 
uit de zwakzinnigenzorg) wilden de leden van de C.D.A.-fractie het volgende 
opmerken. 

a. Ten gevolge van dit systeem van het wetsvoorstel strekt de reikwijdte 
zich niet alleen tot de psychiatrische patiënten in engere zin uit maar ook 
tot demente bejaarden en zwakzinnigen. Ter toelichting diene dat de 
Krankzinnigenwet (1884) geen definitie gaf van het begrip «krankzinnig», 
omdat elke poging om een juiste definitie te geven schipbreuk zou lijden, 
en omdat in elk concreet geval toch door een geneeskundige zou moeten 
worden beoordeeld of «krankzinnigheid» aanwezig was (Krankzinnigenwet, 
bewerkt door Mr. E. Meijer-Zinner, nr. 46 uit de serie Nederlandse Staats-
wetten, 1979). Uiteraard spelen diagnostiek (door de arts) en jurisprudentie 
(door de rechter) in de ruimte van deze definitie een beperkende rol! De 
belangrijkste feitelijke beperking vond plaats door wetswijziging in 1904 
(art. 7 KrW), waardoor de verpleging van «krankzinnigen» in andere 
(aangewezen) inrichtingen dan gestichten kon plaatsvinden. Daarvoor is 
geen rechterlijke machtiging (RM) vereist, waardoor 85% van de verple-
gingbehoevenden op vrijwillige basis wordt verpleegd (18.700 van de 
22.000 patiënten in psychiatrische ziekenhuizen anno 1982). Op hen is de 
Krankzinnigenwet, behoudens de artikelen 2 t/m 5, niet van toepassing. 
Artikel 7 is onder andere toegepast voor verpleeghuizen voor demente 
bejaarden en zwakzinnigeninrichtingen. 

De B.O.P.Z. keert dit systeem om: voor deze beide categorieën wordt RM 
vereist en de hele wet is op hen van toepassing. 

Zijn de bewindslieden het met deze analyse eens? 
Is deze grote reikwijdte een gevolg van onopgeloste of onoplosbare 

definitieproblemen? Men kan dan denken aan de omstandigheid dat het 
niet eenvoudig is een uit medisch èn juridisch oogpunt sluitend onderscheid 
te maken tussen zwakzinnigen, psychogeriatische patiënten en psychiatri-
sche patiënten in engere zin, al gaat het in de praktijk wel degelijk om 
duidelijk de onderscheiden categorieën. Of aan de omstandigheid dat het 
niet eenvoudig is om een geheel sluitend onderscheid te maken tussen 
inrichtingen voor deze drie categorieën. 

Of is deze grote reikwijdte het resultaat van expliciet beleid van de 
bewindslieden? 

Immers, toen bij de openbare behandeling in de Tweede Kamer gewezen 
werd op de bezwaren van deze reikwijdte antwoordde de staatssecretaris 
van W.V.C, «dat aan een maatregel waardoor aan iemand zijn zelfbeschik-
kingsrecht voor een belangrijk deel wordt ontnomen, een rechterlijke 
uitspraak ten grondslag behoort te liggen» (15-9-1983). 

b. Artikel 2, lid 3 kent een onderverdeling sub a., b. en c. De vraag kan 
gesteld worden wat de onderlinge verhouding van deze drie punten is. De 
C.D.A.-leden konden, gezien de hierboven geciteerde uitspraak van de 
staatssecretaris, de inhoud van lid 3, en de plaatsing van leestekens en 
voegwoorden - een en ander in onderling verband - tot geen andere uitleg 
komen dan dat het voorkomen van elk van deze punten afzonderlijk 
voldoende is voor het vereist zijn van de machtiging voor opname. Indien 
dit gecombineerd wordt met de uitleg van artikel 2, lid 3 sub a in de 
memorie van toelichting (1970-1971,11 270, nr. 3 pagina 11) dat hieronder 
tevens moet worden verstaan «het niet in staat moeten worden geacht tot 
het geven van enig blijk bereidheid tot opneming», èn met de brede 
definities van «geestelijke stoornis» en «psychiatrisch ziekenhuis» in artikel 
1, dan is er inderdaad sprake van een reikwijdte, waaronder ook zwakzinnigen 
en psychogeriatrische patiënten vallen. 
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Delen de bewindslieden deze analyse? 
c. Artikel 2, lid 2 luidt: Een machtiging... kan slechts worden verleend 

indien naar het oordeel van de rechter: 
a. de stoornis van de geestvermogens de betrokkene gevaar (voor een of 

meer personen - degene die het gevaar veroorzaakt daaronder begrepen -
of voor de algemene veiligheid van personen of goederen: artikel 1, lid f) 
doet veroorzaken; 

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

Gezien de samenhang tussen de eerder door de aan het woord zijnde 
leden genoemde vier bepalingen uit artikel 1 en 2 is opneming van een 
zwakzinnige (of demente bejaarde) slechts mogelijk als de rechter dit 
«gevaar» kan en/of wil construeren. Maar in vele gevallen is niet het 
gevaarscriterium het belangrijkste motief voor opneming, maar hulpbehoe-
vendheid en de onmogelijkheid die hulp nog langer in het oorspronkelijk 
milieu te bieden. 

De geschetste reikwijdte van de B.O.P.Z. zal een zware psychische 
belasting vormen voor ouders en andere verzorgers van zwakzinnigen en 
soms ook voor de patiënten: negatieve etiquettering via het gevaarscriterium 
en als psychiatrische patiënt; ontkenning van ouderlijke verantwoordelijk-
heid voor zwakzinnige kinderen, die vaak jarenlang wel degelijk is genomen. 
De juridische procedures zullen als overbodig en haaks op de werkelijke 
situatie ervaren worden. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of de bewindslieden dit 
oordeel bij nader inzien niet delen. 

d. In dit verband achtten de leden van de C.D.A.-fractie ook het volgende 
van belang. 

Tot de jaren 1950 vormden de zwakzinnigen nog een integraal onderdeel 
van de psychiatrie. Sindsdien hebben zich - mede structureel mogelijk 
gemaakt door artikel 7 KrW - twee duidelijk te onderscheiden categorieën 
van zorgvormen (voor psychiatrische patiënten in engere zin en voor 
geestelijk gehandicapten) ontwikkeld (zie ook beleidsnota Geestelijk 
Gehandicapten, mei 1983). Deze ontwikkeling wordt zeer ernstig gefrustreerd 
door de te verwachten werking van de B.O.P.Z. Immers, de afgelopen 
decennia heeft zich met betrekking tot de opneming van zwakzinnigen een 
zorgvuldige plaatsingsprocedure uitgekristalliseerd, waarin gespecialiseerd 
maatschappelijk werk, een begeleidingscommissie Centrale Wachtlijst 
Zwakzinnigen, en het verbindingskantoor Ziekenfonds op drie momenten 
de noodzaak en de urgentievolgorde, ouders of verzorgers gehoord, 
toetsen. 

Komt de machtigingsprocedure krachtens de B.O.P.Z. daarvoor in de 
plaats of er boven op? 

Overigens: ten gevolge van de lange wachtlijsten is de onmiddellijke 
plaatsing, die vereist is krachtens de B.O.P.Z. eigenlijk onmogelijk, of zal 
deze de zorgvuldige afweging van urgenties volgens de wachtlijst doorkrui-
sen? 

En wat te doen als de rechter plaatsing niet nodig acht, en andere 
instanties wel, maar de ouders of verzorgers zijn niet in staat of bereid de 
dagelijkse verzorging voort te zetten? 

Het verblijf van (dieper gestoorde) zwakzinnigen in een instelling is veelal 
durend, omdat het onomkeerbare processen betreft, maar toch zal krachtens 
artikel 23 B.O.P.Z. jaarlijks verlenging van RM aangevraagd moeten worden 
voor 12-jarigen en ouderen. Een en ander betreft ook de onder curatele 
gestelden, aangezien ouders en curatoren uitdrukkelijk onbevoegd verklaard 
zijn om vervangende toestemming te geven (vergaderjaar 1979-1980, 
11 270, nr. 13 pag. 28, Toelichting op tweede nota van wijziging met 
betrekking tot artikel 2, lid 3 sub b). 

Tenslotte, artikel 38 is opgebouwd rond een tussen patiënt en arts 
overeen te komen behandelingsplan. Echter: in het geval van zwakzinnigen 
staan individuele behandelplannen niet centraal, maar ligt het accent veelal 
op het bieden van een verantwoord woon- en leefmilieu. 
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Is de staatssecretaris niet van mening dat al deze gevolgen van de brede 
reikwijdte ongewenste effecten met zich meebrengen? 

e. Wat denkt de staatssecretaris in het bijzonder van de situatie dat 
opname van geestelijk gehandicapten van 12 jaar en ouder - en die 
voordien reeds in een inrichting waren opgenomen - in een zwakzinnigen-
inrichting door de B.O.P.Z. verboden wordt als niet een rechterlijke machti-
ging hiertoe is afgegeven? Wat denkt hij ervan dat het ingrijpen van de 
rechter komt tussen de verhouding van inrichting, patiënt en ouders die in 
de moderne ontwikkeling een doorslaggevende positie innemen met 
betrekking tot het meest wenselijke van de opname in een zwakzinnigenin-
richting, te weten: namelijk het bieden van een verantwoord woon- en 
leefmilieu en niet het afwenden van gevaar zoals de B.O.P.Z. bedoelt in een 
overigens geheel eenzijdige benadering van het opnamecriterium? Terecht 
hebben ouderverenigingen deze parallelschakeling van de pupillen van de 
zwakzinnigeninrichtingen met de met een machtiging opgenomen patiënten 
in een psychiatrische inrichting volledig van de hand gewezen. 

f. Een aantal van de sub a t/m e geschetste overwegingen en vragen 
gelden mutatis mutandis ook voor de categorie van de psychogeriatrische 
patiënten, wier situatie uiteraard ook een aantal specifieke kenmerken 
heeft. 

Kan de staatssecretaris bovenstaande punten ook ten aanzien van deze 
categorie beantwoorden? 

3. Resumerend: Alle (ingewikkelde) procedures inzake opneming, 
rechterlijke machtigingen, behandeling, klachtenrecht zijn van toepassing 
op alle categorieën die onder de brede reikwijdte van de wet vallen, met 
alle gevolgen voor de werklast van openbaar ministerie, rechterlijke macht, 
sociaal-pedagogische diensten, inrichtingen en hun personeel. Gezien de 
grote aantallen patiënten uit deze categorieën zal de B.O.P.Z. zich in feite 
voornamelijk richten op categorieën waarvoor de ontwikkelde procedures 
grotendeels niet bedoeld kunnen zijn en soms op de psychiatrische 
patiënten in engere zin, waarop de procedures toegesneden zijn. Maar aan 
hen zal, door de bureaucratisering en overbelasting, niet de bedoelde 
aandacht kunnen worden besteed. 

De bovenstaande bezwaren zijn verwoord onder andere door het 
Landelijk Overleg Zorg voor Geestelijk Gehandicapten (L.O.Z.), de verschil-
lende Provinciale Overleggen Zwakzinnigenzorg (P.O.Z.), de Federatie 
van Ouderverenigingen van Geestelijk en/of Lichamelijk Gehandicapte 
Kinderen en de Stichting Landelijk Samenwerkingsorgaan Maatschappelijke 
Dienstverlening voor Geestelijk Gehandicapten (SOMMA). Vanuit de 
specifieke gezichtspunten van de medische wereld (Nationale Ziekenhuis-
raad) en de juridische wereld (vergadering van rechtbankpresidenten, 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) werd gewezen op de grote 
verzwaring van de werklast, zonder dat daar verbetering voor betrokken 
patiënten en extra middelen voor de medische en juridische instellingen 
tegenover staan. 

Gaarne vernamen de leden van de C.D.A.-fractie de aantallen patiënten, 
die in 1983 (of een ander recent jaar) voor de eerste maal ineen psychiatrisch 
ziekenhuis, een zwakzinnigeninrichting of een psychogeriatrisch verpleeg-
huis zijn opgenomen, en voor wie onder de B.O.P.Z. een machtiging zou 
moeten zijn aangevraagd. 

Tevens vroegen zij om een opgave van de aantallen patiënten, die in dat 
jaar reeds waren opgenomen en voor wie onder het regime van de B.O.P.Z. 
de jaarlijkse verlenging had moeten worden aangevraagd. Kunnen de 
bewindslieden bij benadering aangeven welke extra middelen aan personeel 
en andere kosten daarmee gepaard zouden zijn gegaan? 

III De procedures voor en na opname 

1. De wet voorziet in regelingen van patiënten in een psychiatrisch 
ziekenhuis van de navolgende categorieën: 
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1. de gedwongen opgenomenen krachtens rechterlijke machtiging; 
2. de reeds vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis verblijvende 

personen; 
3. de met een spoedopname en voorlopige machtiging opgenomenen; 
4. de patiënten met een rechterlijke machtiging op eigen verzoek; 
5. patiënten voor wie de minister van Justitie mede verantwoordelijkheid 

draagt. 
Alle facetten van dit voorstel van wet dienen gezien te worden in het 

kader van de door de commisie Van Dijk aan de orde gestelde problematiek 
van de rechtspositie van de psychiatrische patiënt. Het eindrapport van de 
commissie Van Dijk concludeert allereerst voor een totaal andere aanpak 
en verbijzondert haar conclusies hooguit ten aanzien van de gedwongen 
opname. Dit nieuwe wetsvoorstel draait de boel op zijn kop en zegt zich 
primair te richten op de rechten van de patiënt met gedwongen opname. 
Maar wat er dan uit de bus komt laat de doelstellingen van de commissie 
Van Dijk geheel achter zich. 

Wanneer men bijvoorbeeld de beroepsmogelijkheden van de gedwongen 
opgenomen psychiatrische patiënt vergelijkt met die van degene die door 
de strafrechter zijn vrijheid is ontnomen dan blijkt dat de B.O.P.Z. de 
rechtspositie van de psychiatrische patiënt achter stelt bij die van de 
gedetineerde in het strafrecht. Dit gaat zelfs op wanneer het niet een 
gedwongen opgenomen psychiatrische patiënt betreft maar een vrijwillig 
opgenomen psychiatrische patiënt. Daarbij is het in de B.O.P.Z. ook 
mogelijk dat een vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen 
patiënt gedwongen kan worden in een psychiatrisch ziekenhuis te blijven. 
Het principe dat wanneer iemand vrijwillig in een inrichting wordt opgeno-
men hij deze inrichting ook vrijwillig zou moeten kunnen verlaten wordt 
daarmee teniet gedaan. 

Delen de bewindslieden deze mening? 

2. De procedures en de tijdsduur van machtigingen en van de opname 
en van de voortgezette opname zijn voor de genoemde vijf categorieën 
verschillend. In dit verband wilden de leden van de C.D.A.-fractie de vraag 
aan de orde stellen of het wetsvoorstel in totaliteit ook effectiever een 
grotere rechtsbescherming aan de cliënt biedt. Het is opvallend dat met 
name een aantal advocaten, die veel ervaring hebben opgedaan met 
procedures ten behoeve van patiënten, wat dit betreft een negatief oordeel 
(gekregen) hebben over het eindprodukt van de wetgeving. 

Een viertal advocaten van de Regionale Werkgroep Psychiatrie van de 
Vereniging van Rechtshulp Rotterdam benadrukten met voorbeelden dat in 
een aantal gevallen de wet door de vele onderlinge (door)verwijzingen van 
artikel naar artikel ook voor juristen, die ervaring hebben met KrW-proce-
dures, moeilijk te lezen is en tot verwarring kan leiden. 

De genoemde Rotterdamse advocaten zijn gespecialiseerd in rechtsbij-
stand aan patiënten, die via RM öf i.b.s. (in de B.O.P.Z.: spoedopneming) 
op last van de burgemeester (artikelen 25-32) worden opgenomen. In een 
artikel in het Advocatenblad (12-10-1984) werkten zij een drietal zaken uit. 
Hun conclusie is dat de cliënt bij de eerste gedwongen opname niet zoveel 
beter af is, dat daarmee de ingewikkelde en ondoorzichtige procedure die 
volgens de B.O.P.Z. gevolgd moet worden, al die extra moeite en inspanning 
waard is. 

De advocate Mr. G. E. M. Later concludeert in het Nederlands Juristenblad 
van 28-4-84 dat de rechter de patiënt volgens de KrW meestal binnen een 
week na opname ziet, en drie weken later weer. In de B.O.P.Z. kan het vier 
weken duren voor de rechter er aan te pas komt en moet voor een volgende 
bemoeienis weer vier weken gewacht worden. En: tegen een beslissing 
volgens de KrW is beroep op de Hoge Raad mogelijk. Welk beroep soms 
binnen vier dagen tot een voor de betrokkene gunstig resultaat kan leiden. 
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Deze nadelen in de B.O.P.Z. vloeien huns inziens voort uit de grotere 
juridisering en formalisering van deze fase, die tot langere termijnen leidt, 
die overigens door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (de 
rechters) gezien het grote aantal handelingen weer als te strak worden 
ervaren. 

In dit verband is overigens de vraag gerechtvaardigd of deze spanning 
tussen het grote aantal handelingen en de daardoor strakke termijnen 
(bijvoorbeeld de termijn van 14 dagen) uit artikel 8 niet zal leiden tot het 
regelmatig verlopen van de voorlopige machtiging. 

Gaarne vernamen de leden van de C.D.A.-fractie het oordeel van de 
bewindslieden, met name van de minister van Justitie, over de bovenge-
noemde artikelen en de in verband daarmee gestelde vragen. 

4. De aan het woord zijnde leden vroegen ook de aandacht voor de 
reactie van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (V.N.G.) die kritiek 
heeft op de regeling van de spoedopneming op last van de burgemeester 
en de daarop aansluitende voorlopige machtiging (artikelen 25-32). Deze 
vindt deze procedures te licht vergeleken met de gewone» rechterlijke 
machtigingen via de Officier van Justitie. Iedereen zou verplicht moeten 
zijn de burgemeester inlichtingen te verschaffen, hij moet de werking van 
zijn beslissing kunnen volgen (toezending beslissingen Officier van Justitie 
en rechter). Volgens artikel 28, lid 4 is het mogelijk dat de beschikking van 
de burgemeester niet ten uitvoer wordt gelegd. Dat vindt men onjuist. 
Indien de omstandigheden gewijzigd zijn, moet hijzelf de last kunnen 
intrekken. Anderzijds vindt men de vormvoorschriften bij spoedopname 
omslachtig en door de opneming van extra-schakels tijdrovend (alles 
schriftelijk). Telefonisch en mondelinge raadplegingen en overleg moeten 
in eerste instantie mogelijk zijn. Nadruk moet liggen op bestuurlijke en 
rechterlijke controle achteraf. 

Men is bezorgd dat de grotere ingewikkeldheid van de «gewone» 
rechterlijke machtigingsprocedure een «valse trek» zal veroorzaken naar de 
eenvoudiger spoedopnemingsprocedure op last van de burgemeester. 

Dat leidt bij de VNG tot een pleidooi voor meer waarborgen in de 
spoedopnemingsprodedure, maar zou naar het oordeel van de aan het 
woord zijnde leden natuurlijk ook kunnen leiden tot een eenvoudiger 
RM-procedure. Dit betoog is overigens typerend voor veel standpunten: 
men wil de eigen positie in het ingewikkelde netwerk versterken en die van 
anderen relativeren. Naar het oordeel van deze leden zou dit verschijnsel 
vanuit een totaalvisie moeten leiden tot een pleidooi voor een heldere en 
overzichtelijke regelgeving, die tot minder ingewikkelde en tijdrovende 
procedures zou leiden. 

Gaarne vernamen de aan het woord zijnde leden over het bovenstaande 
het oordeel van de bewindslieden. 

5. Het voornaamste criterium voor een RM tot vrijwillige opname is dat 
«het gevaar» tengevolge van de «geestelijke stoornis» niet buiten een 
psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend (artikelen 1 en 2). Het is 
uiteraard de vraag wat er na de opneming met de «geestelijke 
stoornis» en «het gevaar» van de patiënt verder gebeurt. De verschillende 
varianten staan in artikel 38 en 39 uitgewerkt: 

- er wordt een behandelingsplan gemaakt in overleg met de patiënt, of, 
wanneer deze op grond van stoornis van zijn geestvermogens niet in staat 
is zijn wil te bepalen, in overleg met de echtgenoot, de wettelijke vertegen-
woordiger dan wel de naaste betrekkingen (artikel 38, lid 1 en 2); 

- behandeling kan niet plaatsvinden indien dit overleg niet tot overeen-
stemming heeft geleid, of als de patiënt of degene die voor hem overleg 
heeft gevoerd zich tegen uitvoering van het overeengekomen plan verzetten 
(artikel 38, lid 4 en 5); 

- niettemin kan het overeengekomen behandelingsplan worden toege-
past voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de 
patiënt of anderen af te wenden (artikel 38, lid 5); 
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- anders dan ter uitvoering van een behandelingsplan ex artikel 38 
kunnen geen middelen en maatregelen worden toegepast dan ter over-
brugging van tijdelijke noodsituaties, die door de patiënt tengevolge van 
de stoornis van de geestvermogens worden veroorzaakt (artikel 39, lid 1). 

De eisen voor het behandelingsplan en de behandelingsmiddelen en 
•maatregelen in de verschillende varianten worden in A.M.v.B.'s uitgewerkt. 

6. Volgens artikel 12 KrW (1884) kon een voorlopige RM gevraagd 
worden «hetzij dit in het belang der openbare orde of in dat van de lijder 
wordt vereist». Naar de strekking van de KrW hoorden in hoofdzaak de 
volgende categorieën «zwakzinnigen» in «gestichten» thuis. Ten eerste zij 
die buiten de inrichting gevaarlijk zouden zijn voor zichzelf, voor anderen of 
de openbare orde. Ten tweede zij wier herstel in een goed ingericht 
ziekenhuis door een doeltreffende behandeling werd bevorderd. In de 
discussies rond de B.O.P.Z. was sprake van een drietal mogelijke criteria: 

a. het behandelingscriterium, dat van medische zijde benadrukt werd; 
b. het persoonlijke vrijheidscriterium, dat van de kant van de patiënten-

beweging en haar juridische adviseurs benadrukt werd, en 
c. het veiligheids- of gevaarscriterium. 
Geconstateerd kan worden dat het laatstgenoemde criterium in de 

B.O.P.Z. overweegt, met correcties vanuit het vrijheidscriterium (opneming 
als ultimum en remedium en een streven naar versterking van rechtsbe-
scherming), terwijl de behandelingsmogelijkheden aan vele voorwaarden 
zijn gebonden. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of het wetsvoorstel wel 
een evenwichtige afweging biedt van deze drie criteria. 

In de discussie over de criteria van opneming (artikelen 1 en 2) en de 
voorwaarden voor behandeling (artikelen 38 en 39), dat wil zeggen de 
kernpunten van de B.O.P.Z., staan twee standpunten tegenover elkaar, 
die uit tegengestelde overwegingen de gekozen oplossing bestrijden. 

De leden van de C.D.A.-fractie schetsen hieronder eerst de beide stand-
punten en zullen naar aanleiding daarvan enkele vragen aan de bewindslie-
den stellen. 

Het ene standpunt wordt vertegenwoordigd door de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nationale 
Ziekenhuisraad (NZR) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het 
overwegende geluid uit deze wereld is dat de nadruk op het gevaarscriterium 
te eenzijdig is. Hoe moet het gevaar aangetoond en/of voorzien worden? 
Moet het (bijna) plaats gevonden hebben? Of zal er een ruimte voor 
interpretatie voor rechter en psychiater zijn? Voorts vindt men dat de 
aandacht voor de rechtspositie ten koste gaat van het recht op zorg en 
behandeling. Artikel 38 acht men onuitvoerbaar. Hoe kan iemand die 
wegens «gevaar» en «onvrijwillig» is opgenomen instemmen met een 
behandelingsplan? Weliswaar staat artikel 38, lid 5 behandeling zonder in-
stemming toe, voor zover volstrekt noodzakelijk om ernstig gevaar 
voor anderen af te wenden, maar als volstrekte noodzaak en ernstig gevaar 
geweken zijn dan is verdere hulpverlening slechts met instemming mogelijk. 
Bovendien levert de wet in deze visie in haar benaderingswijze veel 
bronnen van misverstand. Zo bijvoorbeeld in het reeds genoemde artikel 
38, sub 5, waar een behandelingsplan kan worden uitgesloten op grond 
van het ontbreken van instemming, terwijl zoals gezegd hetzelfde artikel in 
hetzelfde lid de mogelijkheid open laat op grond van andere criteria toch 
tot die behandeling over te gaan. 

Nog meer klemt in dit standpunt het loskoppelen van opname en 
behandeling. Het doel van een psychiatrisch ziekenhuis kan slechts zijn het 
behandelen van de psychiatrisch zieke mens. De psychiatrische patiënt is 
aangeduid als ernstig ziek en niet in staat te besluiten en te handelen in het 
verlengde van zijn eigen verantwoordelijkheden en zijn eigen wil. Onvrij-
willige behandeling geschiedt door middel van dwangopname. Dit is het 
middel dat tot het doel, de behandeling, moet leiden. In het wetsvoorstel 
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B.O.P.Z. wordt de mogelijkheid geschapen het middel los te koppelen van 
het doel. Wèl dwangopname, géén behandeling. Daarmee wordt de 
mogelijkheid geschapen de intramurale psychiatrie te misbruiken als 
opbergplaats voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf en voor 
anderen. Het concept van opnemingsverplichting gecombineerd met 
behandelingsverbod is in deze visie onacceptabel. 

Het andere standpunt wordt verdedigd door de Werkgroep Krankzinni-
genwet, waarin onder andere de cliëntenbond in de geestelijke gezond-
heidszorg en de Stichting Pandora. Het vormt het spiegelbeeld van het 
medische standpunt. Men acht het voorspellen van gevaar onmogelijk en 
bepleit daarom afschaffing van dit criterium. Dit criterium is volgens dit 
standpunt overigens gebaseerd op maatschappelijke vooroordelen of 
ontkent in ieder geval dat maatschappelijke en omgevingsfactoren een 
esentiële rol in het ontstaan van psychische problemen spelen. Men 
spreekt het onaanvaardbaar uit tegen dwangopname (artikel 2 e.v.) en 
dwangbehandeling (artikel 38). Onder de KrW vond dit laatste ook al plaats, 
maar de B.O.P.Z. legitimeert het. Men stelt dat dwangbehandeling en 
dwangmiddelen in de praktijk voornamelijk tot beveiliging zullen dienen. 

Een veel te ruime interpretatie van dit gevaarscriterium acht men 
mogelijk, en artikel 38 schept ondanks alle goed bedoelde voorwaarden en 
waarborgen teveel ruimte voor manipulatie van de begrippen «volstrekte 
noodzaak» en «ernstig gevaar» respectievelijk «tijdelijke noodsituatie». Dit 
zal aanleiding geven tot toepassing van isoleermethoden en psychofarmaca, 
welke laatste onomkeerbare en schadelijke lichamelijke gevolgen kunnen 
hebben. Men bepleit verwerping van de wet, indiening van een Wet 
algemene patiëntenrechten en intrekking van de KrW danwei opneming 
van de verbeteringen uit de B.O.P.Z. in de KrW. Het beleid moet gericht zijn 
op verandering en verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening, 
hetgeen bereikt kan worden door de mogelijkheid van de dwang uit te 
sluiten. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden dat zij niet elk onderdeel van de 
bovengeschetste standpunten voor hun rekening nemen. Wel wilden zij de 
beide bewindslieden met grote ernst de vraag voorleggen of zij niet van 
oordeel zijn, dat een gedetailleerde regeling als die van artikel 38 en 39, die 
bij representatieve vertolkers van de standpunten van de beide meest 
betrokken categorieën (behandelaars en patiënten) op zoveel weerstanden 
en interpretatieverschillen stuit, zijn doel voorbij zal schieten. Daarbij 
zouden deze leden het op prijs stellen als de beide bewindslieden in 
zouden willen gaan op de vele vragen die de artikelen kennelijk bij de 
betrokkenen oproepen, en die in het bovenstaande zijn verwoord. 

7. Tenslotte vernamen de leden van de C.D.A.-fractie gaarne de mening 
van de minister van Justitie over de stelling, dat enkele onderdelen van het 
wetsvoorstel in strijd zijn met de bepalingen uit het Europese Verdrag ter 
bescherming van de rechten van de mens. 

Het eerste punt betreft artikel 41, lid 13, waarbij gesteld wordt: indien 
een rechter de klacht kennelijk ongegrond acht kan hij zonder behandeling 
ter rechtzitting onmiddelijk op het verzoekschrift beschikken. Het gaat 
daarbij om het bezwaar tegen het bestuur van het psychiatrisch ziekenhuis 
met betrekking tot een beslissing over de behandeling. Is dit niet in strijd 
met artikel 6, lid 1, van het Europese Verdrag? 

Het tweede punt betreft artikel 48, lid 5. Als de geneesheer-directeur een 
verzoek om ontslag afwijst, kan de verzoeker de Officier van Justitie vragen 
de beslissing van de rechter te vorderen, hetgeen de Officier van Justitie 
niet-ontvankelijk kan verklaren zodat de rechter niet kan toetsen. Is dit niet 
in strijd met artikel 5, lid 4 van het Europese Verdrag? 
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IV Beroep en cassatie 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden geconstateerd dat, terwijl in de 
KrW van vrijwel alle beslissingen van de rechter cassatie mogelijk is, 
behalve van die van de kantonrechter, dit rechtsmiddel in de B.O.P.Z., 
behoudens de bevoegdheid van de Procureur-Generaal om dat in het 
belang der wet te doen, juist voor praktisch alle procedures uitgesloten is 
(zie bijvoorbeeld artikel 6, lid 7). 

Er is één beroepsmogelijkheid in de B.O.P.Z., ten aanzien van de RM tot 
voortgezet verblijf voor zes maanden of een jaar, bij de bijzondere Kamer 
van het Gerechtshof te Arnhem (artikel 73). Maar bij een aantal andere 
rechterlijke beslissingen (voorlopige machtiging, klachtenbehandeling, 
verzoek tot ontslag) is dit uitgesloten. Dit geschiedde bij een nota van 
wijziging, die kort voor de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer 
werd ingediend. 

De minister van Justitie verdedigde de beperking van de beroepsmoge-
lijkheid tot de materie van verlenging van de machtiging bij de bijzondere 
Kamerte Arnhem meteen soortgelijke regeling in de Pachtwet. De uitsluiting 
van cassatie werd gerechtvaardigd met het argument, dat cassatie bij deze 
nieuwe en ingewikkelde wet zou leiden tot een te grote werklast van de 
Hoge Raad. 

De leden van de C.D.A.-fractie vreesden echter, dat de bijzondere Kamer 
te Arnhem zich gezien de samenstelling (1 rechter, 2 deskundigen) met 
name met de feitelijke toetsing van genomen beslissingen en de aangedra-
gen gegevens bezig zal houden, en minder met de rechtsregels en de 
interpretatie van de wet. En betoogd kan worden, dat juist onder deze 
nieuwe wet de mogelijkheid tot rechtsbescherming voor de patiënt tot in 
hoogste instantie noodzakelijk kan zijn. In dit verband wordt erop gewezen 
dat onder het regime van de B.O.P.Z. de spoedopname met daaropvolgende 
machtiging - mede ten gevolge van de vele bepalingen en de gestelde 
termijnen - maximaal 8 weken kan beslaan. Pas daarna worden dan voor 
beroep vatbare beslissingen genomen. In de KrW kan dat op veel kortere 
termijn het geval zijn. Bovendien is de afgelopen tien jaar met name de 
toetsing door de Hoge Raad van veel belang gebleken (uitspraken inzake 
de motiveringsplicht voor de rechter, het horen van de patiënt, maatstaven 
voor dwangopneming). Deze uitspraken èn het zgn. Winterwerp-arrest van 
het Europese Hof voor de rechten van de mens te Straatsburg (1979: 
beheer over goederen mag patiënt niet zonder proceduregaranties ontno-
men worden; patiënt moet gehoord worden) hebben er juist voor gezorgd 
dat de KrW beter ging werken. 

Gaarne vernamen de leden van de C.D.A.-fractie het oordeel van de 
minister van Justitie over bestaande beschouwing. 

Hoe weegt hij in dit verband de grote verzwaring van de werklast, die de 
B.O.P.Z. voor de rechtbanken met zich brengt, af tegen de besparing op de 
werklast van de Hoge Raad door de uitsluiting van cassatie? 

Deze leden zouden het op prijs stellen als de minister bij dit punt tevens 
zijn oordeel wil geven over de opmerkingen die Mr. A. R. Bloembergen 
gemaakt heeft over de uitsluiting van cassatie in een aantal recente 
wetsvoorstellen, waaronder de B.O.P.Z. (Nederlands Juristenblad, 1984, 
pagina 947 e.v.). 

Standpunt van de fractie van de P.v.d.A. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de volgende vragen: 
Waarom hebben de bewindslieden gekozen voor een beperkt wetsvoorstel 

over een deel van de intramurale zorg, in plaats van een soort wet op de 
geestelijke volksgezondheid, waarin onder andere ook de extramurale kant 
aan de orde zou zijn? 

Zou dit niet beter passen in de ontwikkeling van de psychiatrie die 
duidelijke verschuivingen te zien geeft waarbij ook de grens tussen intra-
en extramurale zorg hier en daar wat zal vervagen? 
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Voor gedwongen opnamen zou dan bijvoorbeeld de vorm van een 
ondertoezichtstelling door de rechter kunnen worden gekozen. 

Als al aan te geven is waarom deze weg nu niet is gekozen, is het dan 
volgens de bewindslieden niet waarschijnlijk dat er op afzienbare termijn 
behoefte aan een dergelijke wet over het gehele terrein van de geestelijke 
volksgezondheid zal ontstaan? 

Wordt de mogelijkheid van een dergelijke verbreding in het oog gehouden 
bij de komende evaluatie van de B.O.P.Z. en de eventueel daaruit voort-
vloeiende noodzaak tot wijzigingen? 

Wanneer kan een wetsvoorstel over het mentorschap verwacht worden? 
Welke is de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden van 

de werkgroep over het behandelplan die de voorbereidingen treft voor de 
desbetreffende A.M.v.B.? 

Kan er al iets gezegd worden over de regels voor taak en werkwijze van 
de patiëntenvertrouwenspersoon waarover ook een A.M.v.B. zal komen? 

Zal dit worden opgenomen in het wetsvoorstel inzake de rechtspositie 
van de patiënt die het parlement (volgens toezegging) nog dit jaar zal 
bereiken? 

Is er al iets te zeggen over een uitbreiding van de inspectie, die onder 
andere vanwege het onderhavige wetsvoorstel (en ook bij een geringere 
reikwijdte) nodig zal zijn? 

Aan welke disciplines wordt daarbij vooral gedacht? 
Zijn er maatregelen in voorbereiding met betrekking tot de uitbreiding 

van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, die - óók bij een 
beperktere reikwijdte - als gevolg van de B.O.P.Z. nodig zal zijn? 

Wat stellen de bewindslieden zich voor te doen als blijkt dat de in de wet 
genoemde termijnen niet kunnen worden gehaald? 

Waarom is (een deel van) de taak die volgens artikel 62 aan het Openbaar 
Ministerie is toegedeeld, niet aan de zorgen van de inspectie toevertrouwd, 
waar immers toch de Officier van Justitie zich voor een zeer groot deel zal 
moeten baseren op de medische rapportage? 

Kan een deskundige of getuige, bedoeld in artikel 6, lid 5, die door 
betrokkene is opgegeven om door de rechter te worden opgeroepen, een 
psychiater (niet de behandelende) zijn? 

Heeft betrokkene het recht, deze psychiater op eigen initiatief te consulte-
ren? 

Wat gebeurt er met een vrijwillig gedwongen opgenomene, die niet 
meer behandeld wil worden? 

Afgezien van de vraag of de wet hierin consistent is, gaat het erom wat 
er feitelijk gebeurt. 

Wordt de patiënt die dat wil dan inderdaad ontslagen omdat opname 
niet meer aan het criterium «bereidheid» voldoet? 

Mensen die een behandeling weigeren kunnen per definitie niet verblijven 
in de therapeutische omgeving die een psychiatrische inrichting nu 
eenmaal is en wil zijn. 

Wat zal er dan moeten gebeuren met mensen die wel voldoen aan de 
criteria voor een gedwongen opname maar die niet behandeld willen 
worden? 

Kan de melding aan de inspecteur als bedoeld in artikel 38, lid 6 (met 
betrekking tot dwangbehandeling) eventueel leiden tot ingrijpen door de 
inspecteur, bijvoorbeeld doordat hij zou bepalen dat de behandeling niet 
mag worden voortgezet, of anderszins? 

Hoe kan een patiënt die wil worden overgeplaatst naar een andere 
inrichting, waartegen zowel de geneesheer-directeur als de inspecteur 
bezwaar hebben, zelf zijn overplaatsing bewerkstelligen? 

Wat denkt men dat er zal moeten gebeuren met patiënten in acute en 
zeer ernstige noodsituaties die niet voldoen aan het gevaarscriterium, maar 
waar een vrijwillige opname niet tot de mogelijkheden behoort? 

Op welke wijze is gewaarborgd dat bij opnamen die onterecht zijn 
gebleken, de vermeende «patiënt» gevrijwaard wordt van vervelende 
maatschappelijke gevolgen die helaas ex-patiënten nog vaak overkomen, 
bijvoorbeeld bij sollicitaties, keuringen, etc? 
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Is er een methode ontwikkeld waarmee men bij de evaluatie enigermate 
kan vaststellen hoeveel foutieve schattingen zijn gemaakt bij het beoordelen 
van de mogelijkheid van gevaar? 

Deze zelfde vraag geldt voor de verlenging, waar het nog moeilijker zal 
zijn om tijdens ^en periode waarin de patiënt in een ongewone, afgesloten 
omgeving verblijft, te voorzien hoe hij zich zal gedragen na terugkeer in de 
maatschappij. 

Zal de psychiater die de patiënt behandelt en dat uit de aard van zijn 
beroepsopdracht graag wil blijven doen, niet met zichzelf in conflict komen 
als juist hij moet beoordelen/schatten hoe groot de kans op gevaar is bij 
niet-verlengen van de gedwongen opname? 

Zou het niet verstandig zijn, daar toch anderen bij te betrekken, misschien 
ook andere disciplines? 

Zullen al deze zaken aan de orde komen bij de evaluatie? 
Is het beoordelen van eventueel gevaar voor anderen eigenlijk niet meer 

een taak voor justitie dan voor psychiatrie? 
Wordt bij de evaluatie ook nagegaan hoe vaak de wetstekst heeft geleid 

tot misverstanden of verkeerde interpretaties? 
Zou het geen aanbeveling verdienen, een onderzoek te doen naar de 

opinie van ex-patiënten over opname en behandeling, zowel kort als langer 
na hun ontslag? 

Zijn de bewindslieden van plan, bij de B.O.P.Z. een toelichtende tekst te 
verstrekken, om te voorkomen dat de mensen die met deze wet moeten 
werken erin verdwalen (zie bijvoorbeeld het artikel van Mr. Later in het NJB 
d.d. 28-4-1984, waarin wordt aangegeven welk artikel naar welk artikel 
verwijst dat dan weer verwijst naar artikel... etc.)? 

Zijn de bewindslieden niet met de aan het woord zijnde leden van 
mening dat een dergelijke wijze van wetgeving zeer ongewenst is omdat 
fouten daarvan het gevolg kunnen zijn? 

Bij de B.O.P.Z. zijn de mogelijkheden van hoger beroep en cassatie in 
vergelijking tot de Krankzinnigenwet sterk verminderd, doordat het veelal 
is uitgesloten. 

Zijn de bewindslieden niet van mening dat dit op gespannen voet staat 
met de resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 
22 februari 1983, nr. R(83) 2, met betrekking tot «legal protection of persons 
suffering from mental disorder placed as unvoluntary patients»? 

De aan het woord zijnde leden hadden geconstateerd dat onder de 
vigeur van de Krankzinnigenwet de rechter bij eerste opname de patiënt 
tweemaal ziet binnen vier weken zodat op deze termijn een beslissing kan 
worden genomen, dan wel een herziening van een eerdere beslissing, 
terwijl bij de B.O.P.Z. deze termijn tweemaal zo lang kan duren. 

Waarom hebben de bewindslieden besloten tot deze aanmerkelijke 
achteruitgang voor de patiënt? 

Volgens artikel 6, lid 7 moet de rechter «zo spoedig mogelijk» beslissen 
over een voorlopige machtiging. Doordat geen termijn wordt genoemd, is 
het mogelijk dat de gegevens zijn verouderd ten tijde van de beslissing. 

Zou het juist in deze situatie niet beter geweest zijn de patiënt een 
beroepsmogelijkheid te geven? 

Hoe oordelen de bewindslieden over de suggestie, via een A.M.v.B. 
waarborgen voor zorgvuldigheid bij de beslissing voor een spoedopname 
door de burgemeester vast te leggen, waarin bijvoorbeeld geregeld wordt: 
een verplicht overleg met een psychiater, zo mogelijk het horen van 
betrokkene op advies van de arts, en een contra-expertise door de betrokkene 
aan te vragen na de beslissing van de burgemeester? 

Ook deze leden merkten op dat verschillende juristen van mening zijn, 
dat artikel 48, lid 5 in strijd is met artikel 5, lid 4 van het Europese Verdrag. 

Welke is hierover de mening van de bewindslieden? 
De leden van de P.v.d.A.-fractie sloten zich aan bij de vragen over de 

reikwijdte van de wet, die door andere fracties werden gesteld, overigens 
zonder zich nu reeds uit te spreken over de meest wenselijke oplossing 
voor de problemen die zich daarbij voordoen. 
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Standpunt van de fractie van de V.V.D. 

Algemeen 

De leden van de V.V.D.-f ractie stelden vast dat met de met het onderhavige 
wetsvoorstel beoogde herziening en modernisering van de sterk verouderde, 
uit 1884 daterende, Krankzinnigenwet zeer veel tijd en inspanning gemoeid 
is geweest. De vele wijzigingen, die het wetsvoorstel in de schriftelijke en 
mondelinge behandeling in de Tweede Kamer heeft ondergaan, maken 
duidelijk hoezeer de opvattingen over de gedwongen opneming van 
geesteszieken in de afgelopen jaren zijn veranderd. 

De verdiensten van het wetsvoorstel liggen enerzijds in de veel positievere 
opstelling ten opzichte van de psychiatrische patiënt, anderzijds in een 
aantal concrete verbeteringen die het bevat. Juist omdat het wetsvoorstel 
zo'n belangrijke neerslag bevat van de wens tot verbetering van de positie 
van de psychiatrische patiënt, kan het niet vervangen worden door de zich 
ontwikkelende jurisprudentie, zoals door sommigen is bepleit. 

Als concrete verbeteringen zagen de leden van de V.V.D.-fractie bijvoor-
beeld de introductie van een beperkter en verfijnder criterium voor opne-
ming; de nadere omschrijving van het begrip gevaar; het vervallen van de 
automatische handelingsonbekwaamheid; de omschrijving van gedragsre-
gels voor de inrichting waarin de patiënt wordt behandeld; de vastlegging 
van zijn recht op informatie en op een behandelingsplan; de verplichte 
registratie van dwangbehandeling, en de opname van de patiëntenvertrou-
wenspersoon in de wetstekst. 

De leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne een hoofdstuksgewijs 
geordend vergelijkend overzicht met toelichting ontvangen van de wijzigin-
gen, welke het wetsvoorstel heeft ondergaan sinds de indiening van het 
tweede nader gewijzigde ontwerp, teneinde zich een duidelijk beeld te 
kunnen vormen van de invloed welke de Tweede Kamer op de thans 
voorliggende tekst heeft uitgeoefend. 

Na de eindstemming in de Tweede Kamer in december 1983 heeft zich 
een aantal personen en organisaties gewend tot de Eerste Kamer, teneinde 
de aandacht te vestigen op enkele bezwaren die het wetsvoorstel in zijn 
huidige gedaante zou bevatten. Deze bezwaren kunnen in hoofdzaak 
worden samengevat als volgt: de procedure van inbewaringstelling legt 
een te zwaar beslag op de rechterlijke macht, de reikwijdte van de wet is te 
ruim, en de mogelijkheid van beroepen cassatie tegen rechterlijke beslissing 
is uitgesloten. 

De opnameprocedure 

In het Advocatenblad van 12 oktober 1984 is een vergelijking gepubliceerd 
van de termijnen, gemoeid met de inbewaringstelling in het kader van de 
Krankzinnigenwet, en die van een spoedopneming in het kader van de 
B.O.P.Z. De auteurs van het desbetreffende artikel komen tot de conclusie 
dat de ingewikkeldheid van de B.O.P.Z.-procedure bij eerste opname qua 
tijdsbeslag weinig voordeel voor de patiënt/cliënt betekent ten opzichte van 
de Krankzinnigenwet. 

Onderschrijven de bewindslieden deze conclusie of bevat de opstelling in 
het artikel onjuistheden of een onvolledige beoordeling? 

Gaarne zouden deze leden voorts vernemen, of de bewindslieden bij het 
geven van uitvoeringsvoorschriften kunnen tegemoetkomen aan het 
bezwaar van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, neergelegd in 
hun brief van 7 september 1984, dat de burgemeester niet de nodige 
middelen kreeg om gefundeerde spoedbeslissingen te nemen. 

Beroep in cassatie 

Ook de leden van de V.V.D.-fractie zouden gaarne een uiteenzetting van 
de tweede ondergetekende van het wetsvoorstel ontvangen omtrent de 
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redenen om beroep in cassatie te vervangen door beroep bij de bijzondere 
Kamer van het gerechtshof te Arnhem en zulks uitsluitend ten aanzien van 
verlenging van de machtiging. 

Reikwijdte van i e wet 

Met grote nadruk is onder meer door een aantal instanties op het gebied 
van de gezondheidszorg gesteld, dat de werkingssfeer van de wet te ruim 
zou zijn. Met name de opneming in verpleeghuizen en inrichtingen voor 
zwakzinnigenzorg zou niet onder de werkingssfeer van de wet moeten 
vallen. De wet is allereerst geschreven voor psychiatrische patiënten, zo 
stelt de Nationale Ziekenhuisraad, en voor psychogeriatrische patiënten 
kan niet worden ingezien welke bijzondere noodzaak aanwezig is om hun 
verblijf in de instelling periodiek rechterlijk te toetsen. De Nationale 
Ziekenhuisraad wijst voorts op de grote kwantitatieve problemen welke 
ontstaan als jaarlijks ruim 9000 psychogeriatrische opnemingen, 3000 
opnemingen van zwakzinnigen en bovendien 46000 opnemingen achteraf 
moeten worden getoetst. 

De bezwaren tegen toepasselijkheid van de B.O.P.Z. op zwakzinnigen 
worden des te scherper gevoeld, omdat: 

1. men voor de zgn. uithuisplaatsing van geestelijk gehandicapten reeds 
een zorgvuldig ontwikkelde procedure kent met inschakeling van een team 
van deskundigen en gecombineerd met een Centrale Wachtlijst; 

2. de rechterlijke toetsing van de zware beslissing van uithuisplaatsing 
door de ouders als bevoogdend en demotiverend zal worden ervaren, 
terwijl juist de motivering tot actieve betrokkenheid bij de plaatsing van 
essentieel belang is; 

3. afwijzing van een uithuisplaatsing door de rechter zal leiden tot een 
gedwongen verzorging thuis met alle nadelige gevolgen van dien. 

De leden van de V.V.D.-fractie achtten met name de bovengenoemde 
bezwaren tegen de huidige reikwijdte in het wetsvoorstel zeer zwaarwegend, 
en zouden gaarne vernemen welke mogelijkheden de bewindslieden zien 
om aan deze bezwaren tegemoet te komen. 

In welk stadium, zo vroegen ook deze leden, bevindt zich het wetsvoorstel 
op het mentorschap? 

Volgens welke principes wordt in dit wetsvoorstel de vertegenwoordiging 
van zwakzinnigen en met name diep-zwakzinnigen geregeld? 

Een verdergaande oplossing kan zijn, dat door de regering een beperking 
van de werkingssfeer bij de Tweede Kamer aanhangig wordt gemaakt, op 
een zodanige termijn dat de behandeling van het huidige wetsvoorstel in 
de Eerste Kamer daardoor niet aanmerkelijk wordt vertraagd. Een dergelijk 
voorstel zou niet alleen een in de gezondheidszorg zwaarwegend bezwaar 
kunnen wegnemen, maar bovendien de te verwachten werklast voor de 
rechterlijke macht zeer aanzienlijk beperken. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de bijzondere aandacht van de 
bewindslieden voor de door hen hierboven aangegeven oplossing. 

Standpunt van de fractie van D'66 

De leden van de fractie van D'66 wilden in de eerste plaats hun waardering 
uitspreken voor het vele werk, dat in de loop der jaren zowel door de 
regering als door de Tweede Kamer ten aanzien van de Wet B.O.P.Z. is 
verricht. Voorop heeft daarbij steeds gestaan de intentie om een optimale 
en zo humaan mogelijke wettelijke regeling te maken voor die gevallen, 
waarin aan gedwongen opname van psychiatrische patiënten niet ontkomen 
kan worden. Dat neemt niet weg, dat voor deze leden bij de beoordeling 
van het voorstel mede heeft meegewogen de stroom van kritiek die er 
- vooral sinds de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer -
waarbij een aantal uiterst ingrijpende wijzigingen zijn aangebracht op het 
wetsvoorstel is neergedaald. 
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De aan het woord zijnde leden onderschreven van harte het doel dat de 
Wet B.O.P.Z. van oorsprong heeft: de rechtsbescherming van psychiatrische 
patiënten die met dwang moeten worden opgenomen, als gevolg van een 
combinatie van dreigend gevaar, de onmogelijkheid van ambulante 
behandeling en de weigering tot vrijwillige opname. 

Gedwongen opname zagen deze leden als ultimum remedium. 
De wetstekst echter lezend en bestuderend beving deze leden een zekere 

weerzin die samenhangt met de ingewikkeldheid ervan. De verwijzingen 
zijn legio en in die verwijzingen komen dan ook vaak weer verwijzingen 
voor. Artikel 50 bij voorbeeld verwijst naar artikel 24, dat verwijst naar 
artikel 22, dat verwijst naar artikel 18, dat verwijst naar artikel 15, dat 
verwijst naar artikel 5, dat verwijst naar artikel 3, dat verwijst naar artikel 2. 

Bovendien scheppen sommige verwijzingen verwarring. Artikel 13, lid 1, 
sluit een geval als bedoeld in artikel 32 uit, terwijl artikel 32 weer naar 
artikel 13 verwijst. 

Ook zijn er naar de mening van de aan het woord zijnde leden wel 
eenvoudiger constructies te bedenken dan voor een bepaalde procedure 
eerst de toepasselijkheid van artikel 6, lid 7 uit te sluiten en vervolgens 
- via een ander artikel - die toepasselijkheid er weer bij te halen. 

Als elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen, dienen wetten 
zodanig te worden geredigeerd dat elke Nederlander deze kan lezen en 
begrijpen. 

Zijn de bewindslieden het met deze leden eens dat er in dit opzicht op z'n 
zachtst gezegd wel het een en ander aan wetsvoorstel 11 270 schort? 

Ook het feit dat in het voorstel maar liefst negentien maal een algemene 
maatregel van bestuur wordt aangekondigd, onderstreept naar hun 
mening de kwaliteit van de wetgeving niet. Niet verwacht mag worden dat 
dat iets aan de duidelijkheid en overzichtelijkheid toevoegt. 

Zijn de bewindslieden dan ook van mening, dat het onderhavige wets-
voorstel voldoet aan de aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, zoals 
deze opnieuw zijn vastgesteld bij besluit van de minister-president van 14 
februari 1984 (Nederlandse Staatscourant 1984, nr. 52)? 

De aan het woord zijnde leden konden niet anders dan constateren dat 
het wetsvoorstel B.O.P.Z. zoals het nu voorligt na een lange weg is geworden 
tot een conglomeraat van te veel regelingen, waarin visie en samenhang 
zijn zoekgeraakt. Dit laatste vindt zijn oorzaak vooral in het brengen van 
diep-zwakzinnigen en dementen onder de werking van de wet. 

Zij komen daarop bij de reikwijdte nog terug. 

Reikwijdte 

Tot veler onaangename verrassing - ook tot die van de aan het woord 
zijnde leden - is eerst tijdens de mondelinge behandeling duidelijk verwoord, 
dat onder de Wet B.O.P.Z ook opneming in zwakzinnigeninrichtingen en 
psychogeriatrische verpleeghuizen meteen machtiging zal moeten geschie-
den. 

Weliswaar geldt dit alleen voor zover betrokkenen niet in staat moeten 
worden geacht zich zinnig over zo'n opneming uit te laten, maar niet 
vergeten mag worden dat dat in onze tijd bijna alle personen betreft die in 
deze inrichtingen worden opgenomen. 

Hoewel gezegd moet worden, dat eerder in de B.O.P.Z.-stukken aanwij-
zingen zouden kunnen worden gelezen over een bredere reikwijdte, een 
duidelijke verklaring waarom de rechtspositie van deze twee groepen 
patiënten op dezelfde wijze geregeld dient te worden als die van patiënten 
die thans onder de KZW vallen, zoekt men naar de mening van deze leden 
tevergeefs, zowel in de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel als 
in de verslagen van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer. En dat 
had toch mogen worden verwacht. 

Wie bovendien niet alleen kennis neemt van de bezwaren, maar zich ook 
in de instellingen zelf informeert over de dagelijkse praktijk die zal ontstaan 
na invoering van het oerwoud van regels dat de B.O.P.Z. voor hen meebrengt, 
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voelt zich stil en verontwaardigd worden. Men is kennelijk voorbijgegaan 
aan de praktische consequenties ervan en de druk die daardoor zal ontstaan 
op de patiëntenzorg. Bij consequente toepassing van de wet zal men 
immers per patiënt welhaast een administrateur nodig hebben! En dat in 
een tijd waarin door deze instellingen toch al zoveel bezuinigd moet 
worden. 

Of moeten deze leden het zo verstaan, dat de regering garandeert dat op 
voorhand voldoende (extra) financiële en personele middelen ter beschikking 
worden gesteld voor een behoorlijke uitvoering van de wet? 

Achten de bewindslieden de rechtspositieregeling van de B.O.P.Z. 
werkelijk op maat voor deze twee groepen chronische patiënten? 

Zij zullen toch moeten erkennen, dat er diepgaande verschillen bestaan 
tussen diep-zwakzinnigen en dementen en patiënten die in A.P.Z.-en 
worden opgenomen? 

Per jaar worden ruim 9000 psychogeriatrische patiënten en ongeveer 
3000zwakzinnigen opgenomen, die volgensde B.O.P.Z. vooreen rechterlijke 
machtiging in aanmerking zouden komen. In de instellingen verblijven ± 
20 000 psychogeriatrische patiënten en ± 28 000 zwakzinnigen, voor wie 
volgens de wet alsnog een machtiging zou moeten worden aangevraagd. Bij 
elkaar is dat een veelvoud van het aantal psychiatrische patiënten in 
A.P.Z.-en waarvoor de wet oorspronkelijk geschreven is. Het zwaartepunt 
van de wet, althans kwantitatief, komt daardoor echter te liggen bij opneming 
en verblijf in de twee andere genoemde instellingen. 

Onder werking van de B.O.P.Z. zal in het algemeen opneming van 
zwakzinnigen van twaalf jaar en ouder zonder rechterlijke machtiging 
verboden zijn. 

Hebben de bewindslieden enig idee hoe de ouders van zwakzinnige 
kinderen een dergelijke procedure zullen ervaren? 

Deze leden leek zo'n procedure betuttelend en bevoogdend, maar ook 
vernederend voor al die ouders die omwille van hun kind het moeilijke 
besluit hebben genomen, dat uithuisplaatsing voor hun kind de beste 
oplossing is. 

Kinderen die al voor hun twaalfde jaar zijn opgenomen zullen vanaf die 
leeftijd alleen met een rechterlijke machtiging kunnen blijven. 

En wat in geval de rechter zo'n machtiging niet afgeeft? 
Worden de ouders dan op die wijze gedwongen hun kind weer thuis te 

laten wonen? 
Opnieuw: kunnen de bewindslieden zich voorstellen wat dit voor de 

ouders betekent, voor wie in de meeste gevallen de beslissing om hun kind 
te laten opnemen emotioneel en van diep ingrijpende betekenis is geweest? 

Als het gaat om rechtsbescherming, tegen wie beschermt deze wet de 
zwakzinnigen dan? Zichzelf, de maatschappij, de ouders? 

De rechter gaat op verzoek over tot het geven van een machtiging tot 
plaatsing in een zwakzinnigeninrichting. 

Maar welke zijn dan de criteria? 
Gevaar? Dat criterium geldt toch nauwelijks bij deze categorie? 
Het doel van opneming is bij de geestelijk gehandicapten niet het 

afwenden van gevaar en ook niet zozeer de behandeling, maar het bieden 
van een verantwoord woon- en leefmilieu. Hun verblijf in de zwakzinnigen-
inrichting is meestal niet tijdelijk maar als blijvend bedoeld. 

Wat blijft er bij toepassing van de B.O.P.Z. op zwakzinnigen over van de 
rol van de sociaal-pedagogische diensten, de rol van de ouders en de 
functie van de centrale wachtlijst? 

Moet de rechter overigens de aanmelding op de wachtlijst verzorgen? 
Wie gaat de rechter straks adviseren? 
Wordt nog rekening met de voorkeur van de ouders gehouden voor een 

bepaald tehuis? 
Zullen gedwongen opnemingen -en dat geldt ook voor psychogeriatrische 

patiënten niet leiden tot zeer verstrekkende en negatieve gevolgen voor de 
wachtenden op de wachtlijst; een zorgvuldige afweging van urgenties 
wordt immers doorkruist? 
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Dat zijn allemaal vragen die opkomen als het om deze categorie patiënten 
gaat. De aan het woord zijnde leden kwamen dan ook tot dezelfde conclusie 
als mevrouw mr. J. Krul-Steketee, wetenschappelijk hoofdmedewerkster 
aan de R.U. te Leiden, afd. Forensische Psychiatrie in haar betoog in het 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht van juli/augustus jl., te weten dat 
zwakzinnigen die in een inrichting zijn of worden opgenomen onvoldoende 
rechtsbescherming genieten, maar dat de B.O.P.Z. niet het geschikte 
middel is om hen die rechtsbescherming te geven. Daarvoor zullen ook 
mensen betrokken bij de zwakzinnigenzorg moeten worden geraadpleegd, 
iets dat bij de behandeling van de B.O.P.Z. tot en met de Tweede Kamer is 
nagelaten. 

Delen de bewindslieden overigens de mening van de P.v.d.A.-Tweede 
Kamerfractie, vastgelegd in een notitie van 7 november 1984 aan de 
ouderorganisaties, dat zwakzinnige kinderen zonder machtiging in een 
tehuis kunnen worden opgenomen zolang ze minderjarig zijn en de ouders 
er beiden mee akkoord gaan? 

Een machtiging zou in die opvatting pas vereist zijn als de ouders van 
mening verschillen of als het gaat om meerderjarige zwakzinnigen. 

Hetzelfde geldt voor dementen. Met zwakzinnigen hebben betrokkenen 
gemeen dat ze tot de chronische patiënten behoren. Reden van opname bij 
hen is niet de diagnose, noch het gedrag; bij de psychogeriatrie gaat het 
om een falend systeem van mantelzorg. Ook hun rechtspositie moet 
worden geregeld, maar mag niet «op een hoop worden geveegd» met die 
van de psychiatrische patiënten. 

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is er gesproken over het 
mentorschap als een instituut dat meer dan de machtiging zou passen op 
de specifieke behoeften en belangen van deze patiënten. 

Zijn de bewindslieden van mening, dat de vervangende toestemming 
van een door de rechter benoemde mentor toepassing van de B.O.P.Z. op 
dementen en zwakzinnigen in principe overbodig zou kunnen maken? 

Welke is trouwens de stand van zaken met betrekking tot een eventuele 
Wet op het mentorschap, zo vroegen ook de leden van de fractie van D'66. 

In antwoord op schriftelijke vragen over de Nota geestelijk gehandicapten 
heeft de betreffende bewindsman indertijd twee bezwaren geuit tegen het 
mentorschap. Het zou in de eerste plaats teveel beslag leggen op het 
ambtelijk apparaat. Gebleken is overigens dat dat bij de uitvoering van de 
Wet onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen (OBS), 
de zakelijke tegenhanger van de Wet op het mentorschap, in de praktijk 
hard is meegevallen. Het mentorschap zou verder weinig inhoudelijke 
betekenis hebben, met name wanneer iemands ouders nog leven en een 
duidelijke stem in het kapittel hebben bij kwesties als medische behandeling, 
verandering van baan, kleding, amusement, sterilisatie, huwelijk, anti-con-
ceptie, abortus, euthanasie, e.d. 

Nog afgezien van het feit, dat de discussie over wie het mentorschap zal 
kunnen uitoefenen in het parlement nog moet worden gevoerd, wilden de 
aan het woord zijnde leden graag van de bewindslieden weten of de toen 
geuite bezwaren tegen het mentorschap ook nu nog gelden. Wat overigens 
in volgorde van de aan het woord zijnde leden nog belangrijker is, is 
wetgeving op het terrein van de algemene patiëntenrechten. Kunnen de 
bewindslieden aangeven, zo vroegen zij, hoe het daarmee staat? 

Dezelfde leden wezen in het kader van de eerder genoemde werkdruk die 
de B.O.P.Z. bij zwakzinnigeninrichtingen en psychogeriatrische verpleeg-
huizen teweeg zal brengen, ook nog op de volkomen ontoereikende 
bezetting van de rechterlijke macht, waardoor op zich een verantwoorde 
uitvoering van de wet al niet of nauwelijks mogelijk moet worden geacht. 

Ook de rechtbankpresidenten hebben in een gezamenlijke reactie op 9 
december 1983 de minister van Justitie al laten weten, dat invoering van 
de B.O.P.Z. een onverantwoorde taakverzwaring voor de rechterlijke macht 
tot gevolg zal hebben. 
In een artikel in Trema van december 1983 meent mevrouw L.S.C.H. 
Heyning-Plate dat invoering van de B.O.P.Z. in een arrondissement als 
's-Gravenhage een vermeerdering van werk van maar liefst 500% zou 
betekenen. 
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In een gesprek met de N.O.S. in Den Haag Vandaag op 15 december 1983 
heeft de minister erkend, dat deze bezwaren reëel zijn, zeker in een tijd 
waarin alle aandacht uitgaat naar juist verlichting van de werklast van de 
rechterlijke macht. De minister zegde in dit interview toe deze zaak nog 
eens te zullen bestuderen. 

Heeft hij zich hierover inmiddels al een definitief standpunt gevormd? 

Hoger beroep en cassatie 

Een moeilijk aanvaardbare achteruitgang ten opzichte van de Krankzinni-
genwet ligt voor de leden van de fractie van D'66 in het feit dat een aantal 
belangrijke beslissingen met betrekking tot vrijheidsberoving verstoken 
blijft van iedere toetsing door een hogere rechter, inclusief cassatie. Dat is 
niet van deze tijd! Feit is, dat dit beroep in de afgelopen drie jaar beduidend 
is toegenomen, waarbij het merendeel van de beschikkingen in cassatie is 
vernietigd. Een interessante beschouwing met vermelding van die beschik-
kingen van de Hoge Raad op dit punt is te vinden in een artikel van de hand 
van mr. J. de Boer, gerechtsauditeur bij de Hoge Raad ten behoeve van het 
parket van de procureur-generaal (civiele zaken) in het Nederlands Juris-
tenblad van 28 april 1984. 

In geval van spoedopname en de daaropvolgende voorlopige machtiging 
kan de betrokkene in totaal acht weken gedwongen in de inrichting verblijven, 
voordat beslissingen die ten aanzien van betrokkene worden genomen, 
voor beroep vatbaar zijn. Maar de meeste betrokkenen worden in de 
praktijk korter dan die acht weken - terecht of onterecht - van hun vrijheid 
beroofd gehouden. 

Als uiteindelijk een beslissing wordt gegeven die voor hoger beroep 
vatbaar is, kan het ingevolge artikel 1, lid 4 van de B.O.P.Z. en artikel 74, lid 
1 van de Wet R.O. ook nog zo zijn, dat zowel in eerste instantie als in hoger 
beroep wordt geoordeeld door een enkelvoudige Kamer. 

De aan het woord zijnde leden achtten deze bepalingen een verslechtering 
van de toch al zwakke rechtspositie van de in het voorstel behandelde 
personen. Helemaal wanneer men daarbij bedenkt dat er geen schadever-
goedingsregeling in het voorstel is getroffen, terwijl ook de bepalingen uit 
het Wetboek van Strafvordering inzake schadevergoeding niet toepasselijk 
zijn verklaard, zoals bij voorbeeld in de Krankzinnigenwet. 

Waarom, zo vroegen deze leden de minister, is een schadevergoedings-
regeling achterwege gebleven? 

Moet men het in dit geval louter doen met ingewikkelde acties ex artikel 
1401 B.W.? 

Is de minister met dezelfde leden van mening, dat het onthouden van 
iedere beroepsmogelijkheid aan het grootste aantal beslissingen, ook op 
gespannen voet staat met de aanbevelingen in de resolutie van het Comité 
van Ministers van de Raad van Europa van 22 februari 1983, nr. R(83)2, met 
betrekking tot «legal protection of persons suffering from mental disorder, 
placed as unvoluntary patients», waarin overduidelijk wordt gesproken 
over «the necessity for two levels of jurisdiction»? 

Het is deze leden uiteraard bekend dat Nederland - als enige land! - ten 
aanzien van deze bepaling een voorbehoud heeft gemaakt, maar is een 
dergelijk voorbehoud niet in strijd met de praktijk die ten aanzien van de 
Krankzinnigenwet geldt? 

Voor praktisch alle procedures is cassatieberoep uitgesloten. In de 
praktijk is gebleken, dat dat voor betrokkenen steeds ernstige consequenties 
heeft. Het is onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer met dit voorstel, dat op de 
valreep van de mondelinge behandeling door de verantwoordelijke 
bewindslieden is ingediend, akkoord is gegaan. Hiermee is immers een van 
de meest essentiële rechtswaarborgen uit het wetsvoorstel gelicht, dat toch 
als voornaamste doel had de rechtspositie van betrokkenen te verbeteren? 
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Het betoog van de minister in de Tweede Kamer (Handelingen TK 
1983-1984, blz. 653) daarover heeft de aan het woord zijnde leden niet van 
het tegendeel kunnen overtuigen. Het gaat huns inziens niet aan om het 
ontbreken van cassatie te verdedigen met een verwijzing naar het eveneens 
ontbreken van deze mogelijkheid in de Pachtwet! Een dergelijke vergelijking 
is materieel al onhoudbaar; het economisch belang van een pachter is niet 
gelijk te stellen met het belang dat een psychiatrische patiënt heeft bij de 
beslissing over zijn vrijheid. 

De leden van de fractie van D'66 waren het niet met de minister eens, dat 
de principiële en rechtsvormende betekenis die beslissingen van de Hoge 
Raad kenmerken, kan worden opgevangen door een bijzondere Kamer van 
het gerechtshof te Arnhem. Nog afgezien van het feit dat deze beroepsmo-
gelijkheid slechts open staat ten aanzien van de verlenging van de machti-
ging. Zo'n Kamer bestaat uit een lid van het gerechtshof en twee, niet tot 
de rechterlijke macht behorende, (gedrags)deskundigen (psychiaters). De 
Hoge Raad is bemand door een college van vijf raadsheren/vrouwen. 

Behalve dat er in een beperkter aantal gevallen beroepsmogelijkheid is 
bij het Hof, dan onder de Krankzinnigenwet cassatie, zal een Kamer met 
een minimale bezetting als hoogste rechter zich hebben te buigen over een 
naar verwachting sterk toenemend aantal zaken. De deskundigheid van de 
Kamer bij het Hof hoeft naar de mening van de aan het woord zijnde leden 
niet eens ter discussie te staan om nu reeds te constateren, dat voldoende 
waarborg voor een deugdelijke en effectieve rechtspleging welhaast móet 
ontbreken. 

Het argument dat cassatie moet worden uitgesloten met het oog op de 
werkbelasting van de Hoge Raad, is een merkwaardig argument. Recentelijk 
(NJB 8 september 1984) wees A. R. Bloembergen daar in een artikel getiteld 
«Het ministerie van Justitie en de cassatie» nog op. Natuurlijk vormt de 
werklast van de Hoge Raad een probleem, zo stelt hij, maar dat probleem 
dient stelselmatig te worden aangepakt, maar niet te hooi en te gras door 
- als er toevallig een wetsvoorstel aan de orde i s - in een soort paniekvoetbal 
het cassatieberoep buiten spel te zetten. 

Ook het wel in de B.O.P.Z. opgenomen cassatieberoep in belang der wet, 
biedt naar de mening van de leden van de fractie van D'66 geen soelaas 
voor dit probleem. Door de zware belasting van de Hoge Raad en zijn 
parket schijnt het instituut zodanig te functioneren dat cassaties in het 
belang der wet geen hoge prioriteit hebben, met als gevolg dat ze er nogal 
eens bij inschieten. 

Kunnen de bewindslieden overigens duidelijk maken waarom psychiatri-
sche patiënten, wier positie toch al zeer zwak is gezien onder meer de zeer 
ernstige ingrepen die bij gedwongen opname op hem kunnen worden 
toegepast, in een mindere positie moeten worden geplaatst dan bijvoorbeeld 
gedetineerden? 

Het ontbreken van cassatie betekent tenslotte naar de mening van de 
D'66-fractie een ernstige achteruitgang in vergelijking met de huidige 
situatie, als men de eenheid in rechtspraak beziet die door de normstellende 
uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot de KZW de afgelopen drie 
jaar is verwezenlijkt. 

Onder de vigeur van de B.O.P.Z. zal dat niet kunnen worden voortgezet. 
Dat is teleurstellend, ook al omdat het gezien de kwaliteit van de wetgeving 
geen overbodige luxe zou zijn. 

ARTIKELSGEWIJZE BEHANDELING 

Gevaarscriterium (artikel 1) 

In de vakliteratuur, onder andere bij de psychiater J. A. Jenner, is kritiek 
geuit op het ontbreken van een nadere definiëring van het gevaarscriterium. 
De interpretaties lopen nogal uiteen van «waarschijnlijkheid dat schade 
wordt berokkend» tot «ernstig gevaar voor het leven». Wil zo'n voorspelling 
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juridisch zinvol zijn, dan zou er een uitspraak moeten worden gedaan over: 
de frequentie van het (verwachte) gevaar, de ernst van de dreiging en de 
mate van dreiging, alsook de ernst van het berokkende leed. Op voorhand 
aannemen dat een professionele expertise het antwoord wel zal geven, is 
geen goede oplossing omdat uit onderzoek is gebleken dat voorspellingen 
van hulpverleners meer correleren met stereotype beroepsverwachtingen 
dan met wetenschappelijk gevonden gegevens. 

Anderzijds bepleitten de leden van de fractie van D'66 ook geen totale 
verschuiving van de gevaarprognose naar de rechterlijke macht, zoals dat 
in de Verenigde Staten het geval is. Een evenwichtige, nadere definiëring is 
huns inziens geboden. 

Hoe kijken de bewindslieden daartegen aan? 
Als deze vragen onbeantwoord blijven, hoe kan er dan toetsing plaats-

vinden? 
De uitspraak van de staatssecretaris, dat er concrete aanwijzingen 

moeten zijn waaruit duidelijk wordt dat er gevaar bestaat, is deze leden te 
summier. 

Voorlopige machtiging (artikelen 2 t/m 16) 

Het was de leden van de D'66-fractie opgevallen dat artikel 5 geen 
termijn bevat waarbinnen de Officier van Justitie zijn vordering bij de 
rechter moet instellen, nadat een verzoek als bedoeld in artikel 3 van het 
wetsvoorstel is gedaan. 

Is dat bewust nagelaten? 
Opname van een termijn had naar de mening van deze leden wel voor de 

hand gelegen. 
Er is ook geen bepaling opgenomen die inhoudt, dat de betrokkene 

bericht krijgt van het verzoek en/of de vordering. Betrokkene krijgt dus pas 
iets in de gaten nadat ingevolge artikel 6, lid 3 hem door de rechtbank 
ambtshalve een raadsman is toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de situatie 
in artikel 16, lid 1. Als betrokkene zich echter vrijwillig heeft laten opnemen 
stelt de geneesheer-directeur ingevolge artikel 14, lid 5 de betrokkene er 
tevoren van in kennis dat hij toepassing van artikel 13 noodzakelijk acht en 
terzake het nodige zal verrichten. 

Kan de minister aangeven wat het belang is van het verschil in behande-
ling? 

Verder merkten de aan het woord zijnde leden nog op, dat de genees-
heer-directeur voor een oneigenlijke keuze komt te staan bij een vrijwillig 
opgenomen patiënt, wiens toestand dusdanig verslechtert dat hij een 
gevaar gaat vormen voor zichzelf of voor anderen en die weg wil. Hij kan 
hetzij via een (voorlopige) machtiging hetzij via spoedopneming de patiënt 
dwingen te blijven. Als hij kiest voor machtiging moet hij de patiënt 
inlichten over zijn voornemen, maar hij hoeft dat niet te doen als hij 
aanstuurt op een beslissing van de burgemeester. 

Deze leden konden wel raden waar het dan - gemakshalve - op uitdraait, 
maar vroegen zich af of daarmee in alle gevallen wel recht wordt gedaan 
aan de rechtspositie van betrokkene. In wezen is dat toch ook niet in 
overeenstemming met de bedoeling van de wet? 

Volgens artikel 8 kan een voorlopige machtiging niet meer ten uitvoer 
worden gelegd wanneer meer dan twee weken na haar dagtekening zijn 
verlopen. 

Is de minister met deze leden van mening dat - het gangbare interne 
overleg in psychiatrische ziekenhuizen en al het heen en weer geschrijf in 
aanmerking nemend - de termijn van twee weken in de praktijk te kort zal 
zijn ingeval een van de daarvoor in aanmerking komende psychiatrische 
ziekenhuizen niet meteen tot opneming overgaat, de rechter zich vervolgens 
tot de Officier van Justitie moet wenden en deze - na overleg met de 
inspecteur - tenslotte een van de bovenbedoelde ziekenhuizen beveelt de 
betrokkene op te nemen? 
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De leden van de fractie van D'66 vonden het verder een omissie dat in 
het wetsvoorstel geen termijn is opgenomen binnen welke de rechtbank 
over de voorlopige machtiging moet beslissen. Als de beslissing lang op 
zich laat wachten, kunnen de gegevens waarop deze gebaseerd wordt 
verouderd zijn en laat de betrokkene zich in een situatie bevinden die al 
lang geen voorlopige machtiging meer rechtvaardigt. 

Eerste machtiging tot voortgezet verblijf (artikelen 17 t/m 20) 

De leden van de fractie van D'66 vroegen zich af of de artikelen 20, lid 6 
en 19 wel met elkaar zijn te rijmen. 

Kan de bewindsman zich in de praktijk een geval voorstellen waarbij de 
beslissing over de eerste machtiging tot voortgezet verblijf in kracht van 
gewijsde is voordat de termijn van de voorlopige machtiging is verstreken? 

Spoedopneming (artikelen 25 t/m 32) 

Artikel 25, lid 4, zegt dat bij het binnentreden der woning een schriftelijke 
last slechts behoeft te worden getoond. 

Waarom ontvangt de betrokkene pas een afschrift van de beschikking 
van de burgemeester nadat hij is opgenomen (artikel 37, lid 2)? 

Zou het overigens niet voor de hand hebben gelegen te bepalen dat de 
raadsman van betrokkene meteen in het bezit van een afschrift van de 
beschikking zal worden gesteld? 

De leden van de fractie van D'66 waardeerden de toevoeging van een 
raadsman/vrouw in een zo vroeg mogelijk stadium uiteraard als positief. 
Uit de toepasselijkheid van de in artikel 27 genoemde artikelen van het 
Wetboek van Strafvordering moet worden afgeleid, dat er een piketdienst 
zal worden ingesteld als bedoeld in artikel 40 van dat Wetboek. 

Waarom is dit uitgesloten in andere procedures waarop artikel 6, lid 3 
van toepassing is? 

In de opsomming in zowel artikel 6, lid 3 als artikel 27 ontbreken de 
artikelen 41-43 Sv. over ambtshalve toegevoegde raadslieden; artikel 45, 
dat handelt over vervanging van toegevoegde raadslieden, is echter wèl 
opgenomen. 

Waarom deze onzorgvuldigheid? 
Hoe oordeelt de minister overigens over het bezwaar dat door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar voren is gebracht terzake 
van het ontbreken van een bepaling waardoor de burgemeester de werking 
van zijn beslissing kan volgen? 

De daar heersende opvatting is dat de last van de burgemeester een 
publiekrechtelijke kracht heeft en dwingend behoort te zijn, en niet een 
vergunning waarvan de directeur van de inrichting naar believen wel of 
geen gebruik kan maken. In die opvatting behoort het aan de burgemeester 
te worden gemeld, als er zich gewijzigde omstandigheden voordoen, 
waarna deze kan bezien of hij de last kan intrekken. 

Kan overigens naar de mening van de bewindsman van de lastgeving 
alsnog gebruik worden gemaakt, bijvoorbeeld nadat de patiënt eerst 
ambulant is behandeld, nu de wet niet bepaalt dat de lastgeving kan 
worden ingetrokken? 

Tenslotte is op verschillende plaatsen nog de vraag gesteld of de 
burgemeester wellicht in strijd zou kunnen handelen met de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer als hij ingevolge artikel 31 de naaste 
(familie)betrekkingen van de betrokkene kennis moet geven van zijn 
lastgeving en van de opname. 

Het kan zeer wel zijn dat de persoon niet wil dat de burgemeester zijn 
familie inlicht of dat zulks kennelijk niet met zijn belangen strookt. 
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Rechterlijke machtiging op eigen verzoek (artikelen 33 t/m 35) 

Als een weigering tot verdere behandeling van iemand die zich met 
machtiging op eigen verzoek heeft laten opnemen niet tijdelijk is maar 
definitief, moet hij volgens de huidige wetstekst kunnen worden ontslagen, 
ook al is de looptijd van de machtiging nog niet verstreken. Dat leek de 
leden van de D'66-fractie op zichzelf uiteraard juist, maar zijn de bewinds-
lieden met deze leden van mening dat daardoor de betekenis van de 
machtiging op eigen verzoek wel danig wordt gereduceerd? 

Rechten van onvrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis verblijvende 
patiënten (artikelen 36 t/m 43) 

Een van de redenen waarom de Tweede Kamer vorig jaar december 
akkoord ging met de reikwijdte van de wet B.O.P.Z. was gelegen in het feit, 
dat men een algemene wet op de patiëntenrechten niet zo snel tot de 
mogelijkheden zag behoren. 

Hoofdstuk III hanteert als centraal uitgangspunt het beginsel dat zonder 
toestemming van de betrokkene de behandeling niet mogelijk is. Dat 
uitgangspunt onderschreven deze leden van harte. 

.Het kwam deze leden echter voor dat dit hoofdstuk met name handelt 
over beperking van de rechten, de gedwongen behandeling. 

Ondanks alle waarborgen waarmee dwangbehandeling in het wetsvoorstel 
is omkleed, is er toch van vele kanten op gewezen dat er bij nadere be-
schouwing heel wat gebreken aan kleven. 

Het is voor de aan het woord zijnde leden een vraag of zij blij moeten zijn 
met de bepaling van artikel 38, dat wanneer de betrokkene vanwege 
stoornis van zijn geestvermogens niet in staat is zijn wil met betrekking tot 
de voorgestelde behandeling te bepalen, het overleg door de behandelaar 
over het door hem opgestelde plan wordt gevoerd met de familie of zelfs 
met anderen. 

Wat te doen indien de problemen - zoals vaak kan worden aangetoond -
mede hun oorzaak vinden in juist de echtgenoot, familieleden en naaste 
betrekkingen? 

De sociaal-psychiater Prof. Dr. W. J. Schudel noemt het in zijn artikel 
over de valkuilen van de B.O.P.Z. in Medisch Contact 39, 1984, blz. 505-507, 
zelfs onredelijk en onkies om een zó fundamentele verantwoordelijkheid op 
de schouders van deze buitenstaanders te laden. Hij acht hun keuzevrijheid 
fictief, wanneer in de praktijkzal blijken dat zij kunnen kiezen voor instemming 
met het behandelplan of het ontslag van de patiënt. 

De aan het woord zijnde leden hoorden hierover graag de mening van de 
bewindslieden. 

Zij vroegen zich af of zij het niet beter zonder dan met zo'n aanvechtbare 
regeling van dwangbehandeling kunnen stellen. Bovendien geeft het 
ontwerp geen antwoord op de vraag met wie het overleg gevoerd moet 
worden ingeval dat bijvoorbeeld de naaste (familie)betrekkingen niet tot 
overleg bereid zijn of er zelfs geen naaste (familie)betrekkingen zijn. 

Kunnen de bewindslieden daar uitsluitsel over geven? 
Bij veel belangrijke zaken in dit wetsvoorstel wordt voor uitwerking 

verwezen naar toegezegde of verplichte A.M.v.B.'s. Bijvoorbeeld de eisen 
waaraan een behandelplan moet voldoen, maar ook als het gaat om 
categorieën van behandelingsmiddelen en -maatregelen die niet mogen 
worden toegepast. 

Wordt daarmee niet de weg vrijgelaten voor elke min of meer experi-
mentele behandeling? 

Waarom valt overigens de situatie waarin het overleg met de (familie)be-
trekkingen heeft geleid tot een behandelplan niet onder de bepalingen van 
de dwangbehandeling, als de patiënt zelf zich tegen de behandeling verzet? 
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Bij het schenden van de fundamentele rechten, zoals het recht op 
geestelijke en lichamelijke integriteit, staat naar de mening van de leden 
van de fractie van D'66 het verzet van betrokkene zelf centraal. Het feit dat 
iemand bevoegd is om vervangende toestemming te geven mag huns 
inziens geen rol spelen. 

Bovendien is dwangbehandeling met aanmerkelijk meer waarborgen 
omgeven dan een behandeling volgens het overeengekomen behandelplan 
(A.M.v.B. met categorieën behandelingsmiddelen en -maatregelen, 
inlichten van de inspectie, toetsing achteraf, klachtenrecht van artikel 41). 

De aan het woord zijnde leden betreurden het overigens dat er - met 
name in verband met eventuele irreversibele gevolgen - geen toetsing 
vooraf plaatsvindt. Nu is het zo, dat artikel 38 de arts tot informatie en het 
vragen van toestemming verplicht alvorens hij tot behandeling mag 
overgaan. Wanneer een patiënt echter op grond van deze informatie 
bijvoorbeeld behandeling van neuroleptica weigert, is het nog steeds 
dezelfde arts die uitmaakt of de patiënt zijn wil kan bepalen en of er sprake 
is van volstrekte noodzaak en van ernstig gevaar. Hij alleen bepaalt of tot 
dwangbehandeling wordt overgegaan. Controle vindt eerst achteraf plaats. 

De aan het woord zijnde leden vroegen zich af of dat nu wel recht doet 
aan de rechten van psychiatrische patiënten. 

De motivering van de minister op dit punt heeft deze leden niet kunnen 
overtuigen. Wij achten het gevaar dat aan de patiënt die met dwangopname 
is bedreigd, geen enkele vorm van contra-expertise is toegekend. Daardoor 
heeft men ook een kans voorbij laten gaan om het systeem van de psychia-
trische diagnostiek als onderbouwing van rechterlijke beslissingen te 
toetsen. 

Ook artikel 39, lid 2 verwijst naar een A.M.v.B. Middelen en maatregelen 
moeten daarin weliswaar limitatief worden opgesomd, maar de aan het 
woord zijnde leden wezen op het gevaar dat zij wellicht kunnen worden 
toegepast voor een ander doel en op een andere wijze dan bedoeld is. Het 
middel Catapresan bijvoorbeeld, bekend als medicatie voor patiënten met 
een hoge bloeddruk, is volgens Amerikaans onderzoek tevens als afkick-
middel te gebruiken. Naar deze leden zich hebben laten vertellen zou dit in 
Nederland niet algemeen bekend zijn. Zo'n situatie valt dus buiten de 
werking van voornoemde A.M.v.B. 

Moeten zij uit de artikelen 38 (gericht op de genezing van de patiënt) en 
39 (gericht op de beveiliging van de patiënt of personen in zijn omgeving) 
constateren, dat ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties een 
limitatief aantal middelen en maatregelen mag worden toegepast, terwijl 
bij volstrekte noodzaak om ernstig gevaar af te wenden alle middelen en 
maatregelen geoorloofd zijn, - ook die volgens artikel 39 niet mogen - voor 
zover zij maar niet op de artikel 38, lid 5 beloofde zwarte lijst voorkomen en 
genoemd worden in het behandelingsplan? 

Met mr. G. E. M. Later (NJB 1984, pagina 515) zijn deze leden het eens 
dat de huidige wetstekst niet uitsluit dat met het opstellen van een dergelijke 
lijst niet voorkomen kan worden dat psychiatrische patiënten blootgesteld 
worden aan experimentele vormen van behandeling. 

Wil de minister aangeven wat de inspecteur kan doen wanneer hij bij 
marginale toetsing tot de conclusie komt dat de beslissing om tot behande-
ling over te gaan en/of de uitvoering van die behandeling niet zorgvuldig 
is? 

Bieden naar de mening van de bewindsman de strafbepalingen ex artikel 
65, lid 2 en artikel 66, lid 1 wel voldoende waarborgen tegen het vrijuitgaan 
van de arts, als zijn wijze van behandeling ernstige gevolgen heeft gehad? 

Klachtrecht 

Is de minister het eens met de opvatting dat artikel 41, lid 13 in strijd is 
met artikel 6, lid 1 van het Europese Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat zegt dat ieder bij 
de vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op 
een eerlijke en openbare behandeling van de zaak? 
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De leden van de fractie van D'66 erkenden dat er in procedures met 
psychiatrische patiënten aan die openbaarheid kan worden getornd; dat is 
echter nooit het geval met het recht op een eerlijke behandeling. Vanwege 
de huns inziens gemankeerde regeling inzake hoger beroep en cassatie in 
dit wetsvoorstel - zij zijn daarop elders in deze bijdrage al ingegaan - zal 
men zich in geval van schending rechtstreeks tot het Hof in Straatsburg 
moeten wenden. 

Waarom vindt hier overigens ex artikel 41 geen onmiddellijke toevoeging 
van een raadsman plaats? 

H.M. Houden (NJCM-Bulletin 81,1983 mei/juni pagina 19) heeft aan de 
hand van de praktische toepassing van het Winterwerp-arrest (NJ 1980, 
114) duidelijk aangetoond, dat psychiatrische patiënten doorgaans in het 
geheel niet in rechte voor zichzelf kunnen opkomen. Betrokkenen kunnen 
zich overigens naar de mening van de aan het woord zijnde leden onver-
minderd de procedure van artikel 41 tot de burgerlijke rechter in kort 
geding wenden. 

Hoe groot schat de minister in dat geval de kans op ontvankelijkverklaring? 

Verlof en ontslag (artikelen 44 t/m 48) 

Kan verlof voor korter dan 60 uur ongelimiteerd plaatsvinden? 
Wat gebeurt er als de Officier van Justitie (artikel 44, lid 2) het niet eens 

is met de beslissing van de geneesheer-directeur? 
Volgens artikel 48, lid 5 hoeft de Officier van Justitie niet in te gaan op 

een verzoek wanneer hij meent dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is 
of tijdens de vier maanden voorafgaande aan het verzoek reeds een 
soortgelijke vordering is ingesteld en niet blijkt van nieuwe feiten. 

Erkent de minister dat deze bepaling in strijd zou kunnen zijn met artikel 
5, lid 4 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden? 

Sinds de uitspraak op 24 oktober 1979 van het Europese Hof in de zaak-
Winterwerp is het onderhavige wetsvoorstel weliswaar op verschillende 
plaatsen aan deze uitspraak aangepast, doch ten aanzien van enkele 
regelingen, waaronder de zojuist genoemde, valt te betwijfelen of ze wel in 
overeenstemming zijn met dit verdrag. Ook mevrouw G. E. M. Later, 
advocate te Den Haag, die zich uitputtend met deze ontslagverzoeken heeft 
beziggehouden, wijst hierop in haar kritisch artikel over de Wet B.O.P.Z. in 
het speciale nummer van het NJB van 28 april j l. over de Krankzinnigenwet 
en de Wet B.O.P.Z. 

Wat is de reden dat er noch voor de vordering noch voor de beslissing 
van de rechtbank ex artikel 48, lid 9 een termijn in het wetsvoorstel is 
opgenomen? 

Naar de mening van de leden van de D'66-fractie zou dat de rechtszekerheid 
hebben bevorderd. 

Waarom wordt er in artikel 48, lid 1 in vergelijking tot de regeling in de 
Krankzinnigenwet een beperking aangebracht door bij de ontslagprocedure 
te bepalen dat - met een uitzondering ten aanzien van personen die 
opgenomen zijn met een last van de burgemeester of met een voorlopige 
machtiging - een verzoek pas twee maanden nadat de beslissing met 
betrekking tot voortgezet verblijf is gegeven, gedaan kan worden? 

Samenvattend kan worden gezegd, dat de leden van de fractie van D'66 
uiteraard positief staan tegenover de aanpassingen die de Wet B.O.P.Z. 
meebrengt aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, al schiet het onderwerp huns 
inziens hier en daar nog duidelijk tekort. Verdere positieve punten zijn de 
met meer waarborgen omklede opnameprocedure, de automatische 
toevoeging van een raadsman, het regelen van de interne rechtspositie en 
de klachtprocedure. 

De aan het woord zijnde leden hadden echter overwegende bezwaren 
tegen: 

- de reikwijdte van de wet, nu ook zwakzinnigen en psychogeriatrische 
patiënten eronder zullen vallen; 
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- de uitsluiting van cassatieberoep, wat huns inziens niet opweegt tegen 
de verbeteringen die in de rechtspositie van betrokkenen zijn aangebracht; 

- de veel te gedetailleerde regeling van allerlei onderwerpen in de wet, 
terwijl anderzijds veel belangrijke zaken voor uitwerking zijn verwezen naar 
negentien toegezegde of verplichte A.M.v.B.'s; 

- de regeling van de dwangbehandeling; 
- de onverantwoorde werkdruk die er met name in zwakzinnigeninrich-

tingen en psychogeriatrische verpleeghuizen èn bij de rechterlijke macht 
ontstaat, waardoor een verantwoorde uitvoering en zorgvuldige toepassing 
van de wet niet mogelijk moet worden geacht. 

Het standpunt van de P.P.R. fractie 

Het lid van de P.P.R.-fractie toonde zich verheugd over de komende 
intrekking van de Krankzinnigenwet. Een grondige vernieuwing van de 
we" ;eving met betrekking tot opname van psychiatrische patiënten achtte 
hij onontkoombaar. De twijfels die met betrekking tot het onderhavige 
wetsvoorstel nog bestaan zijn dan ook vooral van praktische aard. 

Dit lid hoopte tijdens de schriftelijke en mondelinge behandeling van het 
wetsvoorstel overtuigd te kunnen worden van de uitvoerbaarheid van deze 
wetgeving, met name in het licht van de bezwaren die vanuit juridische 
kring zijn geuit. 

Het aan het woord zijnde lid vroeg zich af hoe in het kader van dit 
wetsvoorstel patiënten een overplaatsing van de ene inrichting naar de 
andere kunnen bewerkstelligen. 

In artikel 2 worden de voorwaarden genoemd waaronder opneming en 
verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis c.q. een zwakzinnigeninrichting is 
toegestaan. Blijkens vele commentaren op het wetsvoorstel die vanuit «het 
veld» aan de Eerste Kamer zijn gezonden èn blijkens artikelen in de vakpers 
veronderstellen velen dat opname van een zwakzinnige van 12 jaar of 
ouder die niet zelf bewust toestemming kan geven tot opneming in een 
inrichting, slechts kan geschieden met een rechterlijke machtiging. 

Is deze opvatting juist? 

Het standpunt van de fractie van de S.G.P. 

Bij alle waardering voor hetgeen dit wetsvoorstel eventueel beoogt, 
bleven bij de leden van de S.G.P.-fractie de volgende vragen: 

Welke toename van de werklast voor de rechterlijke macht inclusief het 
Openbaar Ministerie valt als gevolg van de uitvoering van de B.O.P.Z. te 
verwachten na invoering? 

Is bij benadering aan te geven hoeveel machtigingen jaarlijks zullen 
moeten worden afgegeven, aannemende dat de wet zich ook zal uitstrekken 
over psychogeriatrische patiënten en (diep)zwakzinnigen? 

In welke mate en op welke wijze zou een Wet op het mentorschap van 
meerderjarigen van invloed kunnen zijn op het toepassingsbereik van de 
B.O.P.Z.? 

Zijn omtrent de voorbereidende werkzaamheden betreffende een Wet op 
het mentorschap nog andere (nadere) mededelingen te doen dan in de 
memorie van toelichting bij hoofdstuk VI van de rijksbegroting (18600, 
hoofdstuk VI, nr. 2, blz. 28) zijn gedaan? 

Is langs de weg van uitvoeringsbepalingen te bewerkstelligen dat de 
reikwijdte van de B.O.P.Z. in die zin beperkt wordt, dat psychogeriatrie en 
zwakzinnigenzorg, al dan niet voorlopig van de wet worden uitgezonderd? 

Wordt nog steeds vastgehouden aan het voornemen om nog in 1984 een 
wetsvoorstel op de patiëntenrechten in te dienen? 

Verdraagt artikel 48, lid 5 van het ontwerp (toetsingsbevoegdheid van de 
Officier van Justitie of zich nieuwe feiten hebben voorgedaan in verband 
met een verzoek om ontslag) zich met het Verdrag van Rome? 
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In hoeverre is de vrees van ouders (organisaties) dat de verantwoorde-
lijkheid voor hun kind en de beslissing dat kind al dan niet in een inrichting 
te plaatsen ontnomen dreigt te worden, gewettigd wanneer het wetsvoorstel 
wet wordt? 

De voorzitter van de commissie voor Welzijn en Volksgezondheid, 
Mevrouw Ermen 

De voorzitter van de commissie voor Justitie, 
Mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn 

De griffier van de commissies, 
Dijkstra-Liesveld 
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