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Strafvordering, de Beginselenwet 
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samenhangen 
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NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE 
VOOR JUSTITIE1 

Vastgesteld 4 maart 1986 

De memorie van antwoord gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende vragen en opmerkingen. 

De leden van de CD.A.-fractie vroegen naar aanleiding van het 
antwoord op een vraag van de leden van de V V D . fractie over drugsver-
slaafden hoe de bewindslieden oordelen over de suggestie gedaan door 
drs. J. A. H. Johannisse in het blad «Bestuursforum» van februari 1986 
om aan artikel 37a Sr een nieuw lid toe te voegen ertoe strekkende de 
mogelijkheid van TBR uit te breiden voor drugsverslaafden, die meerdere 
misdrijven hebben gepleegd teneinde in een ontwenningskliniek te 
worden behandeld. 

De leden van de P.v.d.A. fractie merkten op dat de bij het gewijzigde 
artikel 37 e 1 e lid van het Wetboek van Strafrecht behorende algemene 
maatregel van bestuur, volgens het aan de Kamer toegezonden concept-
besluit, een geldigheidsduur van 4 jaar zal hebben, hoewel de sectie 
psychopatenzorg van de Centrale Raad van Advies pleitte voor 3 jaar. 
Volgens de memorie van antwoord zal het eindrapport van de commissie^ 
Haars in de komene zomer gereed zijn. Daarna zal advies van de Raad 
van State en de Centrale Raad van Advies volgen. Deze adviezen zullen 
niet zeer veel tijd kosten, omdat immers dan beide organen ook al advies 
hebben uitgebracht over het concept-besluit, en zij zich dus al eerder in 
de materie hebben verdiept. Als dan het wetsvoorstel inderdaad 10 
maanden later, ruim genomen 1 jaar later, ingediend wordt, zal het 
concept-advies vermoedelijk ook ongeveer een jaar in werking zijn. Men 
mag immers ervan uitgaan dat het onderhavigre wetsvoorstel (11 932) 
over enkele maanden in werking zal treden, en volgens mededeling van 
de staatssecretaris zal dat op hetzelfde moment gebeuren met het 
concept-besluit. De aan het woord zijnde leden zagen geen enkele noodzaak 
om een termijn van daarna nog eens drie jaar te hanteren. Bovendien lijkt 
het van belang om zo snel mogelijk een evaluatie te starten t.a.v. de 
werking van dit besuit, zodat daaruit nog gegevens kunnen worden geput 
die bij de behandeling van het nieuwe wetsvoorstel nuttig kunnen zijn. 
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Deze leden meenden derhalve dat een totale termijn van 3 jaar méér 
dan genoeg is, en dat bovendien een evaluatie, die toch ook enige tijd 
neemt, eerder zal moeten worden gestart. Zijn de bewindslieden dat met 
deze leden eens en zijn zij bereid terzake de tekst te wijzigen? 

In de reactie van de staatssecretaris op de opmerkingen van de Sectie 
psychopatenzorg met betrekking tot het concept-besluit, wordt gesteld 
dat tot 17 februari 1988 artikel 13 van de Grondwet niet van toepassing 
is op brieven voor ter beschikking gestelden die bij de administratie van 
de inrichting zijn afgegeven. Aangezien het onderhavige besluit geacht 
moet worden ook na die datum nog van kracht te zijn, is het van belang 
om te vernemen of derhalve na die datum een wijziging van de betreffende 
artikelen zal plaatsvinden, en zo ja, hoe deze zal luiden. 

In dezelfde reactie van de staatssecretaris d.d. 2 december 1985 wordt 
gesteld dat het niet altijd mogelijk zal zijn, om binnen 24 uur een met 
redenen omklede beslissing van de plaatsing op een afdeling voor 
intensieve zorg te geven, zoals de sectie bepleit. Het was de aan het 
woord zijnde leden niet duidelijk waarom dat niet mogelijk zou zijn. Ervan 
uitgaande dat een dergelijk besluit zeer weloverwogen wordt genomen 
- het is geen kleinigheid tenslotte - is het «op papier zetten» van de 
redenen niet meer een werk dat dagen vergt. En als het aannemelijk zou 
zijn dat 24 uur doorgaans te kort is, waarom dan niet 48 uur in plaats van 
het zeer poly-interpretabele «zo spoedig mogelijk»? 

De staatssecretaris stelt dat de voorstellen van de sectie met betrekking 
tot de benoeming van de commissies van toezicht bij de particuliere 
inrichtingen zijn overgenomen. Dat is echter maar zeer ten dele het geval, 
omdat in artikel 9 staat dat bij een rijksinrichting de minister benoemt 
«gehoord de sectie psychopatenzorg», en in artikel 11 benoemt de 
minister de leden van de commissie van toezicht bij een particuliere 
inrichting «op voordracht van het bestuur». Dat beperkt de mogelijkheden 
van de minister nogal, en het is wezenlijk iets anders dan wat de sectie 
psychopatenzorg voorstelde. Is de staatssecretaris bereid het voorstel 
van de sectie ook werkelijk over te nemen? 

De staatssecretaris stelt dat het voorstel van de sectie psychopatenzorg, 
om in het besluit tijdelijke regeling rechtspositie op te nemen dat de 
commissie van toezicht inzage kan krijgen in de bescheiden ter zake van 
de behandeling (of behandelingsvoornemens) in strijd zou kunnen komen 
met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Waarom is dan niet 
opgenomen dat deze inzage door de commissie van toezicht wel kan 
plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek - zo nodig schriftelijk - van de 
behandelde zelf? 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of het woord «behandeling» in 
de laatste regel van bladzijde 4 van de memorie van antwoord op een 
verschrijving berust en hier «beveiliging» moet worden gelezen. Zo niet, 
wil de regering dan een nadere toelichting op dit antwoord geven? 

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

De griffier van de commissie, 
Mevrouw Dijkstra-Liesveld 
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