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11 932 Herziening van de bepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de 
Beginselenwet gevangeniswezen en enkele andere 
wetten omtrent de maatregel van terbeschikkingstelling 
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Nr. 27 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 24 september 1984 

In het tweede nader gewijzigd voorstel van wet worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

I 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd. 

A. In onderdeel B wordt na «tot hechtenis» ingevoegd: of vervangende 
hechtenis 

B. n onderdeel F wordt de volgende wijziging aangebracht. 
1. Artikel 37, tweede lid, komt te luiden: 
2. De rechter geeft een last als bedoeld in het eerste lid slechts nadat hij 

zich met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies heeft doen 
overleggen van ten minste twee gedragsdeskundigen van verschillende 
disciplines - waaronder een psychiater - die de betrokkene ten hoogste 
een half jaar voor de aanvang van de terechtzitting hebben onderzocht. 
Zodanig advies dient door de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel 
door ieder van hen afzonderlijk te zijn uitgebracht. 

C. In onderdeel G worden de volgende wijzigingen aangebracht. 
1. Artikel 37b wordt na de eerste volzin gelezen: 
Hij geeft een zodanig bevel slechts nadat hij zich een met redenen 

omkleed, gedagtekend en ondertekend advies heeft doen overleggen van 
ten minste twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines - waar-
onder een psychiater - die de betrokkene ten hoogste een half jaar voor de 
aanvang van de terechtzitting hebben onderzocht. Zodanig advies dient 
door de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel door ieder van hen 
afzonderlijk te zijn uitgebracht. 

2. Artikel 38c wordt na de eerste volzin gelezen: 
Hij geeft een zodanig bevel slechts nadat hij zich een met redenen 

omkleed, gedagtekend en ondertekend advies heeft doen overleggen van 
tenminste twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines - waar-
onder een psychiater - die de betrokkene ten hoogste een half jaar voor de 
aanvang van het onderzoek in raadkamer hebben onderzocht. Zodanig 
advies dient door de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel door ieder 
van hen afzonderlijk te zijn uitgebracht. 
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3. Artikel 38f, eerste lid, onder a komt te luiden: 
gedurende de tijd dat aan de ter beschikking gestelde uit anderen hoofde 

rechtens zijn vrijheid is ontnomen en gedurende de tijd dat hij zich aan 
zodanige vrijheidsontneming heeft onttrokken; 

II 

Artikel II wordt als volgt gewijzigd. 

A. Onderdeel C komt te luiden: 

Het eerste lid van artikel 249 wordt gelezen: 
1. Indien de officier van justitie van oordeel is dat artikel 39 van het 

Wetboek van Strafrecht van toepassing is doch dat tevens een maatregel 
als voorzien in artikel 37, 37a of 37b van het Wetboek van Strafrecht moet 
worden gelast, wordt daarvan melding gemaakt in de kennisgeving van 
verdere vervolging. 

B. In onderdeel D wordt «artikel 37 of 37a» vervangen door: artikel 37, 
37a of 37b. 

C. In onderdeel F wordt in plaats van «artikel 37, 37a of 77j» gelezen: 
artikel 37, 37a, 37b of 77j. 

D. Onderdeel N wordt als volgt gewijzigd: 
1. Artikel 509n, tweede lid, komt te luiden: 
2. De beslissing op de vordering of het verzoek tot toepassing van artikel 

38b van het Wetboek van Strafrecht is niet aan enig gewoon rechtsmiddel 
onderworpen. 

2. Na artikel 509u wordt een opschrift ingevoerd, luidende: 

Vierde afdeling 

Beroep 

3. In artikel 509v, eerste lid, wordt in plaats van «de beslissing van de 
rechtbank» gelezen: 

de beslissing van de rechtbank, bedoeld in artikel 509n, eerste lid, 
tweede volzin, en die bedoeld in artikel 509t, eerste lid. 

4. Artikel 509x, tweede lid, eerste volzin, komt te luiden: 
De beslissing geeft de bijzondere redenen aan die het gerechtshof 

hebben doen besluiten tot de toepassing van artikel 38c van het Wetboek 
van Strafrecht of tot de verlenging van de terbeschikkingstelling, dan wel 
tot afwijzing van een daartoe strekkende vordering. 

E. In onderdeel 0.1 wordt «509k» vervangen door: 509j. 

Toelichting 

Artikel I 

A. De invoeging in het bij onderdeel B gewijzigde artikel 19 van het 
Wetboek van Strafrecht strekt ertoe de overplaatsing naar een justitiële 
inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden ook mogelijk te 
maken ten aanzien van een veroordeelde tot vervangende hechtenis. In de 
praktijk komt het wel eens voor dat een terbeschikkinggestelde die op het 
punt staat met proefverlof te gaan, nog een geldboete blijkt te moeten 
betalen. Indien hiermee een aanzienlijk bedrag is gemoeid, kan het gebeuren 
dat de betrokkene eerst nog vervangende hechtenis moet ondergaan 
alvorens naar de maatschappij terug te keren, hetgeen uit een oogpunt van 
resocialisatie ongewenst kan zijn. Met het oog hierop is het gewenst bij de 
voorgestelde wijziging van artikel 19 van het Wetboek van Strafrecht 
vervangende hechtenis te betrekken. 
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B en C.1. en 2. Door de voorgestelde wijzigingen in de onderdelen F en 
G wordt de verplichte klinische observatie vervangen door een verplicht 
multidisciplinair onderzoek. De eis van klinische observatie was in het 
wetsontwerp opgenomen om een hoge kwaliteit van onderzoek te waar-
borgen aangezien de adviezen die op dit onderzoek steunen worden 
betrokken bij de ingrijpende beslissingen ingevolge de artikelen 37, eerste 
lid, 37b en 38c. Daar ambulant onderzoek, mits multidisciplinair verricht, 
niet minder kwaliteitswaarborgen bevat dan klinisch verricht onderzoek, is 
de eis van multidisciplinair onderzoek in de plaats gesteld van de eis van 
klinische observatie. Daarbij is mede in de overwegingen betrokken dat 
ambulant onderzoek minder kostbaar is dan klinische observatie. 

C.3. De voorgestelde aanvulling van artikel 38f, eerste lid onder a strekt 
tot het opheffen van een leemte. Het betreft de situatie van een ongeoor-
loofde afwezigheid tijdens de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf in 
een penitentiaire inrichting, indien de betrokkene tevens terbeschikking 
gesteld is. Zoals de tekst van het voorgestelde artikel 38f Wetboek van 
Strafrecht thans luidt, zou ingeval van ongeoorloofde afwezigheid uit de 
penitentiaire inrichting de termijn van terbeschikkingstelling lopen. Dit is 
uiteraard niet de bedoeling. 

Artikel II 

A. Het in onderdeel C van het wetsvoorstel opgenomen eerste lid van 
artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht wijkt inhoudelijk af van het 
geldende artikel 249, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Een 
dergelijke afwijking is echter niet beoogd en kan verwarrend werken. Met 
de nu voorgestelde wijziging wordt het ontworpen eerste lid van artikel 249 
van het Wetboek van Strafvordering in overeenstemming gebracht met het 
geldende artikel 249, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. 

B en C. De in de onderdelen D en E voorgestelde wijzigingen strekken 
ertoe buiten detwijfel te stellen dat in raadkamer ook het bevel tot verpleging 
van overheidswege kan worden gegeven. 

D. Met de in onderdeel N voorgestelde wijziging wordt voorzien in de 
mogelijkheid van beroep op de bijzondere kamer van het gerechtshof te 
Arnhem ter zake van een beslissing waarbij met toepassing van ontwerp-
artikel 38c van het Wetboek van Strafrecht alsnog een bevel tot verpleging 
van overheidswege wordt gegeven. 

E. De wijziging in onderdeel 0.1 strekt tot herstel van een misslag. 

De minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De staatssecretaris van Justitie, 
V. N. M. Korte-van Hemel 
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