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De vragen door de vaste Commissie voor Justitie gesteld in het nader 
voorlopig verslag inzake bovenvermeld wetsontwerp beantwoorden wij 
als volgt. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen ons oordeel over de door J. A. 
J. Johanisse in het blad Bestuursforum van februari 1986 bepleite 
uitbreiding van de mogelijkheid van terbeschikkingstelling (van de 
regering) tot drugsverslaafden die bij herhaling misdrijven hebben 
gepleegd, ten einde in een ontwenningskliniek te worden behandeld. 

In het aangehaalde artikel wordt in dit verband het nut van «verplicht 
afkicken» aan de orde gesteld. Wij wijzen er op dat elke detentie uit de 
aard der zaak reeds een gedwongen lichamelijke ontwenning met zich 
meebrengt. In de inrichtingen van het gevangeniswezen wordt daarbij 
tevens aandacht besteed aan de opvang en begeleiding van de verslaafde 
gedetineerde. Dit is echter op zich veelal niet voldoende om te voorkomen 
dat de betrokkene na zijn detentie weer terugvalt in verslavingsgedrag. 
Een therapeutische benadering van de individuele drugproblematiek die 
meer omvat dan deze gedwongen lichamelijke ontwenning, opvang en 
begeleiding, biedt meer uitzicht op blijvend resultaat. Het spreekt echter 
welhaast vanzelf dat voor een intensieve behandeling de bereidheid tot 
medewerking en derhalve de instemming van de verslaafde noodzakelijk 
is. 

Ons stelsel van strafrecht, strafvordering en penitentiair recht biedt 
verscheidene mogelijkheden om de verslaafde delinquent aan te sporen 
gebruik te maken van gespecialiseerde drughulpverlening of zijn gemoti-
veerdheid daartoe te versterken. Daarbij kan worden gedacht aan 
voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis, voorwaardelijk 
sepot en voorwaardelijke veroordeling. Voorts bestaat tijdens de tenuit-
voerlegging van de gevangenisstraf voor tot stoppen gemotiveerde 
verslaafde gedetineerden ingevolge artikel 47 van de Gevangenismaatregel 
de mogelijkheid op vrijwillige basis in een niet-penitentiaire behandelin-
richting te worden geplaatst. Voor een nadere uiteenzetting van het ter 
zake gevoerde beleid zij verwezen naar de brief van de tweede onderge-
tekende van 29 november 1983, betreffende verslavingsproblematiek in 
de inrichtingen van het gevangeniswezen, kamerstukken II, 1983-1984, 
18 1 74, nr. 1, paragraaf 4. 
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Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening dat aan uitbreiding 
van de mogelijkheid van terbeschikkingstelling tot aan drugs verslaafden 
die bij herhaling een misdrijf hebben gepleegd, geen behoefte bestaat. 
Voor een effectieve behandeling van deze verslaafden in een ontwennings-
kliniek is hun bereidheid tot medewerking en derhalve hun instemming 
met de opneming noodzakelijk. Het geldend recht biedt, zoals hierboven 
werd aangegeven, verscheidene mogelijkheden om opneming in een 
dergelijke kliniek op vrijwillige basis te bevorderen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden een aantal vragen naar 
aanleiding van de aan het parlement ter kennisneming toegezonden 
ontwerp-algemene maatregel van bestuur inzake de rechtspositie van ter 
beschikking gestelden, waarop hieronder zal worden ingegaan. 

In de wet die voorziet in een algemene regeling van de rechtspositie 
van ter beschikking gestelden zal een bepaling worden opgenomen ertoe 
strekkende dat het onderhavige besluit, indien dit op het tijdstip van 
inwerkingtreding van die wet nog van kracht zou zijn, met ingang van dat 
tijdstip wordt ingetrokken. De werkingsduur van het besluit kan dus zo 
nodig op eenvoudige wijze worden beperkt. Omgekeerd zijn echter 
extra-werkzaamheden vereist, indien de geldigheidsduur van het besluit 
is verstreken op een tijdstip waarop de wet nog niet in werking kan 
treden. In dat geval zal immers tijdig een voordracht tot verlenging van 
het besluit aanhangig gemaakt moeten worden om te voorkomen dat ter 
beschikking gestelden een rechtspositieregeling zullen ontberen. 

De door de hier aan het woord zijnde leden uitgesproken verwachting 
inzake inwerkingtreding van de wet steunt op een zeer krap tijdschema. 
De ervaring leert dat het tot stand brengen van een omvangrijke wet meer 
dan drie jaar kost gerekend vanaf het tijdstip dat een desbetreffend 
commissie-rapport is verschenen, ook wanneer dit rapport, zoals met 
betrekking tot het hier aan de orde zijnde onderwerp het geval zal zijn, 
reeds het concept van een wetsvoorstel bevat. De wet inzake de rechts-
positie van terbeschikkinggestelden zal een veel uitgestrekter terrein 
bestrijken dan het besluit. Men mag er derhalve niet van uitgaan dat de 
Centrale Raad van Advies en de Raad van State door de advisering over 
het ontwerpbesluit in staat zullen zijn op korte termijn een oordeel te 
geven over de regeling die in het wetsontwerp zal zijn vervat. 

Op grond van het bovenstaande is de geldigheidsduur in de ontwerp-
algemene maatregel van bestuur niet gewijzigd. Mochten de voorbereiding 
en de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel zo voorspoedig 
verlopen dat de wet nog vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van 
het besluit, in werking kan treden, dan zal dit besluit, zoals reeds ter 
sprake kwam, op het tijdstip van die inwerkingtreding worden ingetrokken. 
Uit het voorgaande blijkt overigens dat aan de in het ontwerpbesluit 
vastgelegde geldigheidsduur een betrekkelijke waarde moet worden 
toegekend, die vooral is gelegen in de daarmee tot uitdrukking gebrachte 
aansporing voor de wetgever om het besluit zo spoedig mogelijk door 
een wet te vervangen. Wil de bepaling deze stimulerende functie ook in 
feite kunnen vervullen, dan dient echter van een haalbaar tijdschema te 
worden uitgegaan. 

De regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden in het 
onderhavige besluit zal worden geëvalueerd door middel van een analyse 
van de jurisprudentie van de beklagcommissies en de beroepscommissie 
en zo mogelijk ook van de resultaten van bemiddeling ingevolge artikel 
15. 

Met betrekking tot beperkingen inzake het briefgeheim is inmiddels 
voorzien in een aanpassing van artikel 13, eerste lid, van de Grondwet 
zoals die bepaling zal gelden met ingang van 17 februari 1988. De 
controle op de briefwisseling zal slechts op bepaalde zwaarwegende 
gronden kunnen plaatsvinden, overeenkomend met de gronden die 
ingevolge het ontwerpbesluit ook voor andere beperkingen gelden. 
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De plaatsing op een afdeling voor intensieve zorg berust op zorgvuldige 
afwegingen. Deze zullen zo spoedig mogelijk op een rustig moment op 
schrift moeten worden gesteld. Het kan voorkomen dat de mogelijkheid 
daartoe niet binnen 24 uur bestaat. Aan de term «zo spoedig mogelijk» 
wordt voorkeur gegeven boven het vermelden van een langere termijn, 
aangezien die door deze vermelding licht de betekenis van hoofdregel 
zou kunnen krijgen. De term «zo spoedig mogelijk» is in de context waarin 
hij is geplaatst niet voor verschillende uitleg vatbaar. 

De Centrale Raad van Advies had bezwaar tegen de benoeming van de 
commissies van toezicht bij de particuliere inrichtingen door de besturen 
en stelde voor de benoeming te doen geschieden door de Minister 
gehoord de sectie psychopatenzorg van de Centrale Raad van Advies en 
het bestuur. In het ontwerpbesluit is bepaald dat de benoeming geschiedt 
op voordracht van het bestuur gehoord de sectie psychopatenzorg van de 
Centrale Raad. Dit kan niet als een wezenlijke afwijking van het voorstel 
van de Centrale Raad worden beschouwd. In beide modellen wordt ervan 
uitgegaan dat voor het goed functioneren van de commissie van toezicht 
het vertrouwen van het bestuur en van de Minister in de leden van de 
commissie van toezicht noodzakelijk is. De Minister heeft de mogelijkheid 
om een nieuwe voordracht te vragen indien hij niet kan instemmen met 
de voordracht van het bestuur. Van een beperking van de mogelijkheden 
van de Minister kan derhalve niet worden gesproken. 

Inzage in de bescheiden ter zake van behandeling te nemen door de 
commissie van toezicht acht de tweede ondergetekende onwenselijk. In 
het antwoord aan de Centrale Raad van Advies is er op gewezen dat het 
niet tot de taak van de commissie behoort toezicht te houden op de 
uitvoering van de behandelingsvoornemens daar dit onvermijdelijk tot 
bemoeienis met de technische aspecten van de behandeling zou leiden. 
Het door de sectie psychopatenzorg voorgestelde inzagerecht is, zoals in 
de brief aan de Centrale Raad van Advies is opgemerkt, op dit grond niet 
overgenomen. Daarnaast is gewezen op het belang van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. In het geval dat door de betrokkene 
uitdrukkelijk zou worden verzocht inzage te verlenen aan de commissie 
van toezicht of een lid van die commissie, zou het laatstgenoemde 
bezwaar vervallen. Het hoofdbezwaar zou daarmee echter niet zijn 
weggenomen. 

De leden van de V.V.D.-fractie maakten nog een opmerking over de 
laatste regel van bladzijde 4 van de memorie van antwoord. Het is ons 
niet duidelijk waarom deze leden menen dat het woord «behandeling» in 
die regel zou moeten worden vervangen door het woord «beveiliging». 
Met de passage inzake de rangorde van de doelstellingen beveiliging en 
behandeling wordt de volgende gedachtengang tot uitdrukking gebracht. 
De beveiliging komt als doelstelling in de eerste plaats. Door middel van 
behandeling wordt gestreefd naar beveiliging op lange termijn. Laatstge-
noemde beveiliging wordt bereikt door het bewerkstelligen van zodanige 
wijzigingen in het gedrag van de betrokkene dat deze geen onaanvaardbare 
risico's meer oplevert voor de samenleving wanneer hij daarin vrij kan 
verkeren. De behandeling mag derhalve geen doel in zichzelf zijn, dat wil 
zeggen dat de terbeschikkingstelling niet kan worden gelast of verlengd 
uitsluitend of in hoofdzaak omdat uit medisch oogpunt behandeling 
wenselijk is. Met andere woorden de behandeling is geen doel in zichzelf 
dat oplegging of verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling 
legitimeert. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

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