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Algemeen 

/. Inleiding 

Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot wijziging van hoofdstuk II van 
de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, zoals die 
wet zal luiden indien het voorstel van Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen, hierna te noemen wetsvoorstel BOPZ, dat 
bij de Eerste Kamer aanhangig is, wet is geworden (Kamerstukken I, 
1983-1984, 11 270, nr. 71). 

Het voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur en voor Justitie van de Eerste Kamer, vastgesteld op 
30 november 1984, bevat kritische opmerkingen over dit wetsvoorstel. 
Deze hebben in het bijzonder betrekking op de reikwijdte van de in het 
wetsontwerp vervatte regeling, de procedure voor de spoedopneming, 
het ontbreken van de mogelijkheid hoger beroep in te stellen tegen de 
beslissing tot het verlenen van een voorlopige machtiging, het ontbreken 
van de mogelijkheid beroep in cassatie in te stellen tegen een beslissing 
van het gerechtshof te Arnhem en de ondoorzichtigheid van de regeling 
ten gevolge van de vele verwijzingen naar bepalingen die ook weer 
verwijzingen bevatten. 

Mede naar aanleiding van deze kritiek hebben wij ons beraden over de 
verdere voortgang van dit wetsvoorstel. Een zelfstandige reden voor 
nadere bezinning vormde de omvang van de werklastvermeerdering voor 
de rechterlijke macht die uit de in het wetsvoorstel vervatte regeling 
voortvloeit. Deze werklastvermeerdering vindt haar oorzaken in de 
reikwijdte van de regeling, de korte duur van de voorlopige machtiging 
en het openstellen van hoger beroep bij het gerechtshof te Arnhem. 

Hoewel ook reeds tijdens de openbare behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer der Staten-Generaal vragen zijn 
gesteld met betrekking tot de reikwijdte van de regeling, hebben wij de 
ingrijpende gevolgen van die reikwijdte pas in een later stadium volledig 
onderkend. In dit verband is van belang dat de veronderstelling dat het 
mentorschap een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem zou kunnen 
bieden, bij nadere bestudering niet juist bleek. In paragraaf 2 komen wij 
op dit punt terug. 
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Voorts was van grote invloed de omstandigheid dat sedert de 
aanvaarding van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in toenemende 
mate de nadruk is komen te liggen op kostenbeheersing en vermindering 
en vereenvoudiging van overheidsregelingen. Mede tegen de achter-
grond van dit beleid heeft het inzicht in de omvang van de werklastver-
meerdering voor de rechterlijke macht die het gevolg zou zijn van de in 
het aanhangige wetsvoorstel vervatte regeling, ons genoopt tot herover-
weging van die regeling. Daarbij zijn echter ook andere aspecten die het 
goed functioneren van de regeling betreffen, in de overwegingen 
betrokken. Dit heeft geleid tot een aantal in het onderhavige 
wetsontwerp neergelegde voorstellen tot wijziging van voornoemd 
wetsvoorstel. De voorgestelde wijzigingen zullen tevens de werklast die 
het wetsvoorstel BOPZ in zijn huidige vorm meebrengt voor de psychi-
atrische ziekenhuizen, verminderen. 

De belangrijkste wijzigingen, die in het vervolg van deze memorie 
nader zullen worden besproken, hebben betrekking op: 

- een afwijkende regeling voor opneming en verblijf in een zwakzinni-
geninrichting of verpleeginrichting met betrekking tot de omstandig-
heden waaronder in die gevallen een machtiging is vereist en met 
betrekking tot de duur van de machtiging tot voortgezet verblijf; 

- de duur van de onderscheiden machtigingen; 
- het openstellen van beroep in cassatie, het vervallen van de 

mogelijkheid van hoger beroep bij het gerechtshof te Arnhem en in 
verband daarmee uitbreiding van de mogelijkheden tot het doen van een 
verzoek om ontslag; 

- een eenvoudige procedure ter verkrijging van schadevergoeding 
indien de betrokkene door het niet-naleven van een tot de rechter of de 
officier van justitie gericht voorschrift nadeel heeft geleden. 

De kritiek op de termijnen die ingevolge het aanhangige wetsvoorstel 
BOPZ zouden gelden in geval van spoedopneming, heeft geleid tot het 
voorstel de op grond van de Krankzinnigenwet (Wet van 27 april 1984, 
Stb.96, tot regeling van het staatstoezicht op krankzinnigen) geldende 
procedure van voortzetting van de inbewaringstelling te handhaven. 

Tenslotte worden een andere opbouw van de regeling en enige vereen-
voudigingen voorgesteld ten einde het wetsvoorstel toegankelijker te 
maken. Daarmee wordt eveneens tegemoet gekomen aan de in het 
parlement en daarbuiten naar voren gebrachte bezwaren, terwijl deze 
vereenvoudigingen tevens passen in het vorenvermelde wetgevingsbeleid 
van het kabinet. 

2. Een afwijkende regeling met betrekking tot opneming en verblijf in 
een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting 

Toepassing van de Krankzinnigenwet leidt tot ongeveer 5600 rechter-
lijke uitspraken per jaar. Deze hebben betrekking op machtigingen, 
beslissingen tot voortzetting van de inbewaringstelling en beslissingen 
inzake verzoek om ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis. 

Anders dan op grond van de Krankzinnigenwet zullen ingevolge de 
regeling, vervat in het wetsvoorstel BOPZ, zwakzinnigeninrichtingen en 
psycho-geriatrische verpleeginrichtingen onder het toepassingsbereik 
van die wet vallen. Aangezien zeer veel zwakzinnigen en patiënten met 
de diagnose dementie die aangewezen zijn op een dergelijke inrichting, 
niet in staat zijn tot een (geordende) wilsuiting, leidt het in het 
wetsvoorstel vervatte vereiste van een machtiging in de gevallen dat de 
betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid, tot de noodzaak 
door de rechter zeer veel voorlopige machtigingen en machtigingen tot 
voortgezet verblijf te doen verlenen. Met de patiënten lijdende aan 
dementie kunnen in dit opzicht worden gelijk gesteld de patiënten met 
een amnestisch syndroom ( bij voorbeeld ziekte van Korsakov) die in een 
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psychogeriatrische verpleeginrichting of psycho-geriatrische afdeling 
van een verpleeginrichting worden verpleegd. Kortheidshalve worden in 
het vervolg van deze memorie deze patiënten mede begrepen onder 
psycho-geriatrische patiënten. 

Van de ongeveer 21 250 zwakzinnigen die zijn aangewezen op 
verpleging in een zwakzinnigeninrichting, is naar schatting 90% niet in 
staat blijk te geven van de nodige bereidheid om zich intramuraal te laten 
verplegen. Het effect van het in het wetsvoorstel neergelegde criterium 
is derhalve dat voor al deze patiënten voorafgaand aan hun opneming 
een voorlopige machtiging en vervolgens binnen datzelfde jaar ook nog 
een eerste en een latere machtiging tot voortgezet verblijf zijn vereist. 
Dit betekent dat ten aanzien van deze zwakzinnigen in totaal ongeveer 
18 700 machtigingen per jaar zouden moeten worden verleend. 

Voor de psycho-geriatrische patiënten in verpleeginrichtingen geldt 
eveneens dat zij veelal niet in staat zijn, blijk te geven van de nodige 
bereidheid. Indien men ervan uitgaat dat dit ongeveer 90% van de 
14 800 patiënten met de diagnose dementie of amnestisch syndroom 
betreft, betekent dit dat het aantal jaarlijks vereiste machtigingen 
(voorlopige machtiging, eerste en latere machtiging tot voortgezet 
verblijf) ingevolge het aanhangige wetsvoorstel voor deze categorie 
ongeveer 20 600 bedraagt. 

Uit het bovenstaande volgt dat de regeling die nu vervat is in het 
aanhangige wetsvoorstel BOPZ, de bestaande werklast van de rechter-
lijke macht van in totaal 5600 beslissingen per jaar zou vermeerderen 
met ongeveer 39 300 beslissingen per jaar, die zouden moeten worden 
genomen ten aanzien van zwakzinnigen en psycho-geriatrische 
patiënten*. Deze werklastvermeerdering zou een uitbreiding van de 
arrondissementsrechtbanken met 48 rechters en 48 gerechtssecreta-
rissen vergen. Voor een dergelijke uitbreiding ontbreekt niet alleen de 
budgettaire ruimte maar ook het aanbod van gekwalificeerde personen. 

Bij het zoeken naar een oplossing voor dit probleem van de reikwijdte 
is, zoals hiervoor reeds ter sprake kwam, gedacht aan het mentorschap. 
In deze gedachtengang zou de instemming van de mentor de machtiging 
ten aanzien van personen die niet in staat zijn tot het blijk geven van de 
nodige bereidheid, overbodig maken. Ook is de mogelijkheid overwogen 
zwakzinnigeninrichtingen en psycho-geriatrische verpleeginrichtingen 
buiten het toepassingsbereik van de Wet BOPZ te brengen. Van deze 
mogelijkheden is afgezien op grond van de overweging dat opneming in 
een inrichting onder bepaalde omstandigheden een inbreuk op het door 
de Grondwet gewaarborgde recht op fysieke vrijheid betekent. De 
waarborg, gelegen in de rechterlijke controle, dient in die gevallen op 
grond van artikel 15, tweede lid, van de Grondwet en artikel 5, vierde lid, 
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden in acht te worden genomen. Hieruit vloeit 
voort dat noch het toekennen van een verregaande bevoegdheid aan de 
mentor op grond waarvan deze in plaats van de zwakzinnige of de 
psycho-geriatrische patiënt toestemming zou kunnen geven tot 
opneming in een inrichting, noch het geheel uitzonderen van zwakzinni-
geninrichtingen en psycho-geriatrische verpleeghuizen van het regime 
van de Wet BOPZ in aanmerking komt. 

Wel menen wij op verantwoorde wijze te kunnen komen tot beperking 
van het aantal machtigingen dat jaarlijks is vereist voor opneming en 
verblijf en voor voortzetting van het verblijf van tot deze beide catego-
rieën van patiënten behorende personen. Ten einde dit te kunnen 
bereiken zouden wij er mee willen volstaan een rechterlijke machtiging 
verplicht te stellen in alle gevallen dat de betrokkene blijk geeft van 
bezwaar tegen opneming en verblijf in een zwakzinnigeninrichting of een 
verpleeginrichting. Op deze wijze wordt voldaan aan het bepaalde in 

• voor een onderbouwing van de schat- a r t i k e | 1 5 t w e e d e | i d v a n d e Grondwet en artikel 5, vierde lid, van het 
tingen zij verwezen naar de bijlage. 
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Verdrag. De controle door de rechter is dan immers reeds aanstonds bij 
de opneming verzekerd. 

Het criterium blijk geven van bezwaar is neergelegd in artikel 3, eerste 
lid, van het wetsvoorstel. 

Een aantal patiënten is niet in staat blijk te geven van bezwaar tegen 
opneming en verblijf in een zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrich-
ting. Aangezien deze patiënten in verband met het door hun geestes-
stoornis veroorzaakte gevaar veelal moeten worden beperkt in hun 
bewegingsvrijheid, zal sprake kunnen zijn van vrijheidsontneming in welk 
geval, behalve artikel 15, tweede lid, van de Grondwet en artikel 5, 
vierde lid van het Verdrag, artikel 1 5, eerste lid, van de Grondwet en 
artikel 5, eerste lid, van het Verdrag van toepassing zijn. Artikel 15, 
eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat buiten de gevallen bij of 
krachtens de wet bepaald, niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen. 
Laatstgenoemde verdragsbepaling houdt, voor zover hier van belang, in, 
dat vrijheidsontneming in geval van geestesstoornis slechts mag 
geschieden «in accordance with a procedure prescribed by law». Ten 
einde ten aanzien van de hier aan de orde zijnde patiënten aan het in 
deze bepalingen neergelegde vereiste te voldoen, zal bij of krachtens een 
algemene maatregel van bestuur worden geregeld op welke wijze de 
noodzaak tot opneming in een zwakzinnigeninrichting of een verpleegin-
richting wordt vastgesteld. De basis voor deze regeling is gelegd in 
artikel 3, tweede lid. Het derde, vierde en vijfde lid van dat artikel 
bevatten de waarborgen en het toetsingscriterium welke verband houden 
met de vrijheidsontneming die met deze opnemingen gepaard kan gaan, 
te weten: de aanwijzing van niet aan de inrichting verbonden instanties 
die de noodzaak van de opneming vaststellen, de mededeling aan de 
betrokkene dat hij bezwaar kan maken tegen de opneming en de 
omschrijving van het begrip noodzaak. 

Ingevolge de bij het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde aanvulling 
van artikel 68 van het a.w. BOPZ zal het ontwerp van deze algemene 
maatregel van bestuur in de Staatscourant worden bekend gemaakt en 
uiterlijk gelijktijdig met deze bekendmaking aan de Tweede Kamer 
worden gezonden. 

Het komt voor dat zwakzinnigen of psycho-geriatrische patiënten in 
verband met de aard van hun geestesstoornis zijn aangewezen op een 
algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Voor opneming en verblijf in een 
dergelijk ziekenhuis blijft, ten einde een ingewikkelde regeling uitsluitend 
met het oog op deze kleine categorie te vermijden, het vereiste van een 
machtiging in de gevallen dat betrokkene geen blijk geeft van de nodige 
bereidheid, gehandhaafd. 

Ten aanzien van die zwakzinnigen en psycho-geriatrische patiënten 
voor wier opneming en verblijf in een zwakzinnigeninrichting onderschei-
denlijk een psycho-geriatrische verpleeginrichting een machtiging is 
vereist omdat zij kenbaar hebben gemaakt bezwaar te hebben tegen de 
opneming en het verblijf, is voorts bezien of het systeem van telkens 
herhaalde machtigingen zinvol is als regelmatige controle op de 
noodzaak tot voortzetting van het verblijf. Voor beide categorieën van 
patiënten geldt dat in de meeste gevallen niet een zodanige wijziging van 
de geestestoestand kan worden verwacht dat verblijf in de inrichting niet 
langer is geïndiceerd. Dit heeft tot de conclusie geleid dat het wenselijk 
is de mogelijkheid voor de rechter te openen een machtiging tot voort-
gezet verblijf voor een door hem te bepalen duur of voor onbepaalde tijd 
te verlenen. De desbetreffende regeling is neergelegd in artikel 17, 
vierde lid, van het gewijzigde hoofdstuk II. De rechter kan ingevolge die 
bepaling van deze mogelijkheid gebruik maken als hij van oordeel is dat 
met betrekking tot de geestestoestand van de betrokkene geen in 
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verband met de machtiging relevante verbetering valt te verwachten. Aan 
de rechter wordt de vrijheid gelaten te beslissen in welke fase hij van de 
hier besproken bevoegdheid gebruik wil maken. Hij kan dit doen zowel 
wanneer een eerste als wanneer een latere machtiging tot voortgezet 
verblijf aan de orde is. Aangezien bij de opneming, in het bijzonder van 
psycho-geriatrische patiënten, de diagnose een enkele maal niet met 
zekerheid kan worden gesteld, wordt deze bevoegdheid niet aan de 
rechter toegekend met betrekking tot het verlenen van de machtiging 
waarbij de patiënt wordt opgenomen. Overigens laat de omstandigheid 
dat een machtiging voor onbepaalde tijd wordt verleend, onverlet de 
bevoegdheid van de patiënt en de andere bij deze wet daartoe aange-
wezen personen het ontslag van de betrokkene uit de zwakzinnigenin-
richting of de verpleeginrichting te verzoeken en zich zo nodig met 
toepassing van artikel 48, derde lid, tot de rechter te wenden, en de op 
artikel 47, eerste lid, onder a, berustende verplichting van de 
geneesheer-directeur in de in die bepaling omschreven gevallen ontslag 
te verlenen. Indien de geneesheer-directeur een verzoek om ontslag niet 
inwilligt, wordt dit verzoek ingevolge artikel 48, derde lid, desgewenst 
door de officier van justitie ter beslissing aan de rechter voorgelegd. Op 
deze wijze wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5, vierde lid, van het 
Verdrag inzake toegang tot de rechter, zoals die bepaling in het 
Winterwerp-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
wordt opgevat (arrest van 24 oktober 1979, Publ. ECHR series A, Vol. 
33, paragrafen 60, 61 en 63, NJ 1980, 114). 

De vorenvermelde verplichting van de geneesheer-directeur komt 
voldoende tegemoet aan de aanbeveling inzake periodiek onderzoek naar 
de noodzakelijkheid van het gedwongen verblijf die wordt gedaan in 
artikel 8 van de Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa van 22 februari 1983, nr. R(83)2, betreffende «the legal 
protection of persons suffering from mental disorder placed as unvol-
untary patients». 

Met betrekking tot deze Aanbeveling merken wij nog het volgende op. 
In artikel 1, tweede lid, van de Aanbeveling wordt als een onvrijwillige 
opneming aangemerkt elke opneming die niet op eigen verzoek 
geschiedt. Derhalve moet worden aangenomen dat de opnemingen van 
zwakzinnigen in een zwakzinnigeninrichting en van psycho-geriatrische 
patiënten in een verpleeginrichting zowel ten aanzien van hen die geen 
bezwaar hebben, maar niet in staat zijn hun opneming te verzoeken, als 
ten aanzien van hen die niet in staat zijn blijk te geven van bezwaar, in 
het stelsel van de Aanbeveling als onvrijwillig worden beschouwd. Deze 
patiënten vallen onder artikel 3b van de Aanbeveling waarbij wordt 
bepaald dat de staten kunnen voorzien in opneming in de gevallen dat de 
toestand van de patiënt in verband met de ernstige aard van de geestes-
stoornis door het achterwege blijven van een opneming zou verslech-
teren of indien daardoor zou worden verhinderd dat de patiënt de 
noodzakelijke behandeling krijgt. 

3. De duur van de voorlopige machtiging 

De korte geldigheidsduur van vier weken van de voorlopige 
machtiging, gevolgd door een eerste machtiging tot voortgezet verblijf 
van zes maanden zoals dit is geregeld in het aanhangige wetsvoorstel 
BOPZ, leidt tot de noodzaak van elkaar snel opvolgende rechterlijke 
beslissingen. In het geldend recht heeft de voorlopige machtiging een 
geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden en wordt zij gevolgd door 
een machtiging die een geldigheidsduur heeft van ten hoogste een jaar. 
Uit onderzoek over de toepassing van de Krankzinnigenwet blijkt dat, 
afgezien van een beperkt aantal opnemingen dat langer duurt dan vier 
jaar, ook zonder rechterlijke tussenkomst de termijn van de voorlopige 
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machtiging in 77% van de gevallen niet wordt volgemaakt. In de helft van 
de gevallen volgt binnen drie maanden van gedwongen verpleging 
ontslag, verleend door het bestuur van de inrichting, of verpleging op 
voet van vrijwilligheid. Binnen twee maanden is dit percentage 38 en 
binnen een maand 28.* Wij achten het niet waarschijnlijk dat de duur van 
de gedwongen verpleging in feite zou worden beperkt ten opzichte van 
de nu heersende praktijk door de geldigheidsduur van de voorlopige 
machtiging terug te brengen van zes maanden tot een maand. Daarbij 
moet worden bedacht dat ook in het systeem van het aanhangige 
wetsvoorstel BOPZ de beslissing van de rechter inzake voortzetting van 
het gedwongen verblijf veelal zal worden genomen op een tijdstip dat dit 
onvrijwillig verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis reeds zeven weken 
heeft geduurd, dus op een tijdstip dat blijkens de statistische gegevens 
reeds in bijna 38% van de gevallen de gedwongen verpleging zonder 
rechterlijke tussenkomst wordt beëindigd. Ook in de periode van 
gedwongen verblijf die volgt op de voorlopige machtiging, wordt de in 
het geldend recht toegestane termijn van een jaar veelal niet volgemaakt. 
De uit bovenvermeld onderzoek verkregen gegevens wijzen uit dat in 
52% van de gevallen binnen zes maanden na voortzetting van de 
gedwongen verpleging ontslag volgt of de verpleging op voet van vrijwil-
ligheid wordt voortgezet. In 40% van de gevallen volgde het ontslag zelfs 
binnen twee maanden na de verlenging. 

De uit dit onderzoek naar de toepassing van de Krankzinnigenwet 
verkregen gegevens vormen geen aanleiding tot het invoeren van meer 
verplichte rechterlijke beslissingen binnen de eerste achttien maanden 
van gedwongen verblijf dan waarin de Krankzinnigenwet voorziet. Wij 
menen dat tegenover de werklastvermeerdering voor de rechterlijke 
macht die voortvloeit uit de kortere duur van de machtigingen in feite 
geen verhoging van de rechtsbescherming van de patiënt staat. Immers 
ook zonder rechterlijke tussenkomst vindt regelmatig herbeoordeling van 
de situatie plaats. Derhalve wordt voorgesteld de geldigheidsduur van de 
voorlopige machtiging overeenkomstig het geldend recht te stellen op 
ten hoogste zes maanden en de op deze voorlopige machtiging volgende 
machtigingen tot voortgezet verblijf, eveneens overeenkomstig het 
geldend recht te stellen op ten hoogste een jaar. Daarbij tekenen wij aan 
dat de patiënt ook zelf binnen die termijn het initiatief kan nemen door 
aan de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis ontslag uit 
het ziekenhuis te verzoeken. Indien dit verzoek wordt afgewezen, kan de 
patiënt de officier van justitie verzoeken de beslissing van de rechter te 
vorderen. Deze regeling is vervat in artikel 48 van het aanhangige 
voorstel van Wet BOPZ. Zoals in de volgende paragraaf nog zal worden 
toegelicht, wordt voorgesteld de mogelijkheid tot het indienen van een 
verzoek om ontslag enigszins uit te breiden. 

De chronische patiënten, waartoe kunnen worden gerekend de 
patiënten die langer dan vijf aaneengesloten jaren in een psychiatrisch 
ziekenhuis worden verpleegd, zijn voor een deel niet in staat blijk te 
geven van de nodige bereidheid. Zij verblijven nu veelal op voet van 
vrijwilligheid in het ziekenhuis. In de toekomst zullen echter ten aanzien 
van hen machtigingen zijn vereist. Met het oog op deze categorie 
voorziet artikel 19 in de mogelijkheid voor de rechter een machtiging te 
verlenen voor een tijdvak langer dan een jaar, te weten voor ten hoogste 
twee jaar. Anders dan bij de meeste in zwakzinnigeninrichtingen en 
psychogeriatrische verpleeginrichtingen opgenomen patiënten, blijft bij 
deze categorie van patiënten de mogelijkheid bestaan van een zodanige 
verbetering in hun geestestoestand dat zij zich na verloop van tijd weer 
buiten de inrichting kunnen handhaven. 
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4. Spoedopneming/inbewaringstelling 

Zoals reeds in de inleiding werd vermeld, wordt voorgesteld de op 
grond van de Krankzinnigenwet bestaande procedure inzake voortzetting 
van de inbewaringstelling te handhaven. Daarbij is ook de in de Krankzin-
nigenwet gebezigde terminologie voor opneming in spoedgevallen 
gehandhaafd. Voor een nadere uiteenzetting zij verwezen naar de 
artikelsgewijze toelichting op de artikelen 20 tot en met 3 1 . 

5. Hoger beroep 

Zoals bekend is het streven van het kabinet er op gericht de werkdruk 
bij de hoven te verlichten onder meer door middel van wetgeving. In dit 
verband kunnen worden genoemd de Wet van 1 april 1987 (Stb. 162), in 
werking getreden met ingang van 1 juni 1987, waarbij hoger beroep in 
bepaalde strafzaken bij een enkelvoudige kamer mogelijk is gemaakt en 
de Wet van 28 april 1988 (Stb. 204), in werking getreden met ingang 
van 1 september 1988, die met betrekking tot eenvoudige familiezaken 
in diezelfde mogelijkheid voorziet. De werklastverlichting die door deze 
maatregelen van wetgevende aard kan worden bereikt, zou door de 
regeling van hoger beroep op de bijzondere kamer van het gerechtshof 
te Arnhem zoals voorzien in het aanhangige wetsvoorstel BOPZ, weer 
voor een deel teniet worden gedaan. Het gerechtshof te Arnhem zou met 
een aantal raadsheren moeten worden uitgebreid. Afgezien daarvan is 
het zeer de vraag of in feite met de mogelijkheid van hoger beroep het 
belang van de betrokken patiënt wordt gediend. 

Uit de eerder vermelde onderzoeken van de Graaf en Brook blijkt dat 
veelvuldig wisseling optreedt in de juridische situatie van psychiatrische 
patiënten. Voortzetting van de inbewaringstelling, ontslag, rechterlijke 
machtiging en vrijwillig verblijf wisselen elkaar in variërende volgorde af. 
Tussen perioden van al dan niet vrijwillig verblijf in het ziekenhuis, verlaat 
de patiënt met ontslag de inrichting om vervolgens weer vrijwillig of op 
grond van een rechterlijke beslissing terug te keren. De situatie wijzigt 
zich vrij snel, waarschijnlijk mede onder invloed van aanwending van 
geneesmiddelen en andere therapieën. Uit deze gegevens blijkt het 
belang van de mogelijkheid van tussentijds ontslag. Dit ontslag kan in het 
geldend recht op verzoek van de patiënt door het bestuur worden 
verleend of door de rechter worden bevolen nadat de officier aan deze 
het door het bestuur afgewezen verzoek heeft voorgelegd. Ook kan 
ingevolge de Krankzinnigenwet het bestuur ontslag verlenen uit eigen 
beweging. Ingevolge artikel 48 van het aanhangige wetsvoorstel BOPZ is 
de geneesheer-directeur degene die in eerste instantie over het ontslag 
beslist. In geval van een afwijzende beslissing kan de officier van justitie 
worden verzocht de beslissing van de rechter te vorderen. De beslissing 
op het verzoek om ontslag kan op betrekkelijk korte termijn worden 
gegeven. Dit zou met betrekking tot de beslissingen in hoger beroep, 
geconcentreerd bij één hof, niet kunnen worden toegezegd. 

Uit doelmatigheidsoverwegingen verdient de ontslagprocedure 
eveneens de voorkeur boven hoger beroep, ook indien grotere 
bekendheid met de mogelijkheid van een ontslagprocedure tot een 
stijging van het aantal van deze procedures zou leiden. De daaruit voort-
vloeiende werklastvermeerdering wordt immers over meerdere arrondis-
sementen gespreid. Een tweede voordeel met betrekking tot de doelma-
tigheid is dat rechters, griffiers en vertegenwoordigers van het openbaar 
ministerie niet door het gehele land behoeven te reizen, zoals het geval 
zou zijn, indien het gerechtshof te Arnhem zou worden belast met de 
behandeling van beroepschriften. 

In verband met de betekenis die aan de ontslagprocedure wordt 
toegekend, wordt de desbetreffende regeling van het aanhangige 
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wetsvoorstel BOPZ in die zin gewijzigd dat een verzoek om ontslag ook 
kan worden gedaan terstond nadat een voorlopige machtiging of een 
machtiging tot voortgezet verblijf is verleend. 

Met betrekking tot het niet in acht nemen van voorschriften door de 
rechter of de officier van justitie waardoor nadeel is geleden, wordt 
voorzien in een eenvoudige procedure ter verkrijging van schadever-
goeding. Deze zal in paragraaf 6 nader worden besproken. 

De voorstellen ter zake van rechtsmiddelen die op grond van het 
bovenstaande in het hier aan de orde zijnde wetsvoorstel zijn 
opgenomen, kunnen als volgt worden samengevat. 

1. De bepalingen inzake hoger beroep bij het gerechtshof te Arnhem, 
vervat in de artikelen 20 en 73 van het aanhangige wetsvoorstel BOPZ, 
vervallen; in artikel 9, vijfde lid, en in artikel 17, tweede lid, dat naar die 
bepaling verwijst, wordt in het hier aan de orde zijnde wetsvoorstel 
hoger beroep uitgesloten; daartegenover komt de uitsluiting van beroep 
in cassatie tegen beschikkingen strekkende tot gedwongen opneming en 
verblijf en voortzetting van het gedwongen verblijf, die in het aanhangige 
voorstel van de Wet BOPZ is vervat, op één uitzondering na te vervallen. 
Deze uitzondering, vervat in artikel 29, vijfde lid, betreft de beslissing van 
de rechter tot voortzetting van de inbewaringstelling. (Zoals in paragraaf 
4 ter sprake kwam, is de terminologie van de Krankzinnigenwet voor 
gedwongen opneming in spoedgevallen gehandhaafd.) Ook in het 
geldende recht staat tegen deze beslissing ingevolge de door de Hoge 
Raad ontwikkelde jurisprudentie in feite geen beroep in cassatie meer 
open. Als de termijn voor de voortzetting van de inbewaringstelling is 
verstreken op het tijdstip waarop de Hoge Raad zijn beschikking geeft, 
verklaart de Hoge Raad de verzoeker niet ontvankelijk in zijn beroep 
wegens het ontbreken van belang. Aangezien de Hoge Raad meestal niet 
toekomt aan behandeling van een beroep in cassatie voordat bovenbe-
doelde termijn is verstreken, betekent dit dat tegen de beschikking 
waarbij de voortzetting van de inbewaringstelling wordt bevolen, in feite 
geen behandeling van een beroep in cassatie mogelijk is. 

2. De mogelijkheden om een verzoek tot ontslag in te dienen, worden 
enigszins uitgebreid. Voorts wordt overeenkomstig de Krankzinnigenwet 
in de nu voorgestelde regeling beroep in cassatie tegen een beschikking 
waarbij de rechter een vordering betreffende ontslag uit het ziekenhuis 
afwijst, niet uitgesloten. 

3. Ten slotte voorziet artikel 35 in de mogelijkheid van schadever-
goeding wegens een procedureel verzuim waardoor nadeel is geleden. 
Deze mogelijkheid wordt in de volgende paragraaf nader besproken. 

6. Schadevergoeding 

De niet-nakoming van een voorschrift betreffende de procedure inzake 
het verlenen van een machtiging tot plaatsing of tot het doen verblijven 
in een psychiatrisch ziekenhuis kan in het geldend recht worden hersteld 
door vernietiging van de beschikking door de Hoge Raad en terugver-
wijzing, gevolgd door een nieuwe beschikking waarbij het desbetreffende 
voorschrift in acht wordt genomen. Een daarmee te vergelijken herstel is 
ook mogelijk door middel van de ontslagprocedure. Zoals hiervoor in par. 
5 reeds ter sprake kwam, is behandeling van een beroep in cassatie in 
feite niet mogelijk in gevallen dat de bestreden beschikking betrekking 
heeft op voortzetting van de inbewaringstelling. De verzoeker wordt in 
dat geval niet-ontvankelijk verklaard in zijn cassatieberoep omdat de 
termijn van inbewaringstelling is verstreken op het tijdstip waarop de 
Hoge Raad zijn beschikking geeft en hij derhalve geen belang meer heeft 
bij zijn cassatieberoep. Diezelfde situatie kan zich uiteraard ook voordoen 
indien het beroep in cassatie tegen een voorlopige machtiging of een 
machtiging tot voortgezet verblijf is ingesteld, hetzij doordat de termijn 
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waarvoor de machtiging werd verleend, is verstreken, hetzij doordat de 
betrokkene inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen. Maar ook afgezien 
van deze omstandigheden zijn gevallen denkbaar dat de niet-inacht-
neming van een voorschrift door de rechter die het verzoek om ontslag 
of het cassatieberoep behandelt, niet kan worden hersteld omdat nadeel 
is geleden dat door een beslissing in die procedure niet wordt wegge-
nomen. Gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad kan in een dergelijk 
geval schadevergoeding uit onrechtmatige daad worden verkregen (zie 
laatstelijk HR 8 mei 1987, NJ 1988, 1016, m.nt. M. Scheltema, waarbij 
HR 15 april 1988 NJ 1988, 752). In de jurisprudentie is echter nog geen 
geval bekend waarin schadevergoeding terzake van een zodanig nadeel 
werd toegekend. Het is derhalve niet aannemelijk dat de procedure op 
grond van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek een effectief middel is 
om nadeel dat is geleden ten gevolge van een ernstig rechterlijk verzuim 
te compenseren. Gezien de ingrijpende aard van de hier aan de orde 
zijnde rechterlijke beslissingen inzake vrijheidsontneming is dit een 
onbevredigende situatie. In artikel 35 van het wetsvoorstel is derhalve 
een bepaling opgenomen die voorziet in de mogelijkheid van een 
eenvoudige procedure ter verkrijging van schadevergoeding van de Staat 
in de gevallen dat een tot de rechter of de officier van justitie gericht 
voorschrift dat betrekking heeft op de procedure inzake het verlenen van 
een der machtigingen als bedoeld in de Wet BOPZ, dan wel op de 
procedure inzake het geven van een beslissing betreffende ontslag als 
bedoeld in artikel 48 van die wet, niet in acht is genomen en deze 
niet-in-achtneming nadeel voor de betrokkene tot gevolg heeft gehad. 

Deze vordering tot schadevergoeding heeft niet tot inzet een volledige 
herbeoordeling van de beslissing inzake het verlenen van de machtiging 
of het bevel tot ontslag uit de inrichting. De vrijheidsontneming als 
zodanig is gerechtvaardigd indien blijkt van een stoornis van de geestver-
mogens die betrokkene gevaar doet veroorzaken. Het zal naar wij 
verwachten slechts zelden voorkomen dat bij de voorbereiding van de 
hier aan de orde zijnde rechterlijke beslissing een zodanig verzuim is 
gepleegd dat naar het oordeel van de rechter die het verzoek om schade-
vergoeding behandelt, een beoordelingsfout daarvan het gevolg is 
geweest, zodat de vrijheidsontneming onrechtmatig was. Mogelijk is 
echter dat immateriële schade is geleden door het procedureel verzuim. 

De schade kan bij voorbeeld daarin bestaan dat tengevolge van het 
niet-horen door de rechter de betrokkene de indruk heeft kunnen krijgen 
dat aan zijn zienswijze niet de nodige aandacht is besteed. Ook termijn-
overschrijding door de officier van justitie kan onder bepaalde omstan-
digheden aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding. Het 
nadeel kan bestaan in een onredelijk lange termijn van onzekerheid voor 
de betrokken patiënt. Uiteraard zal niet elke onregelmatigheid in de 
procedure nadeel toebrengen aan de betrokkene. Dit staat van geval tot 
geval ter beoordeling van de rechter. 

Met betrekking tot de beslissing inzake schadevergoeding zijn hoger 
beroep en beroep in cassatie niet uitgesloten. 

Met deze regeling inzake schadevergoeding is tevens voldaan aan 
artikel 5, vijfde lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat een aanspraak 
op schadeloosstelling toekent aan degene die slachtoffer is geweest van 
een «arrest or detention» in strijd met het bepaalde in artikel 5 van het 
Verdrag. Dit artikel 5 verwijst, voorzover de bepaling betrekking heeft op 
de rechtsgang die leidt tot vrijheidsontneming, door middel van de 
woorden «in accordance with a procedure prescribed by law» in de 
aanhef van het eerste lid, naar de voorschriften van het nationale recht 
met dien verstande dat deze bepaling van het Verdrag tevens strekt tot 
bescherming tegen willekeur. Aangezien de kwalificatie slachtoffer in 
artikel 5, vijfde lid, van het Verdrag, slechts van toepassing kan zijn, 
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indien enig nadeel is geleden, moet worden aangenomen dat deze 
verdragsrechtelijke aanspraak op schadevergoeding slechts ontstaat in 
de gevallen dat enig nadeel, daaronder begrepen immateriële schade, 
voor de betrokkene uit het niet in acht nemen van een nationaal 
voorschrift is voortgevloeid. 

7. Vereenvoudiging van de regeling 

Een vereenvoudiging van de regeling, vervat in het aanhangige 
wetsvoorstel BOPZ, wordt onder meer bereikt door de regeling met 
betrekking tot het verlenen van een voorlopige machtiging ten aanzien 
van buiten het ziekenhuis verblijvende personen en ten aanzien van in het 
ziekenhuis op voet van vrijwilligheid verblijvende personen samen te 
voegen. In de artikelsgewijze toelichting worden de desbetreffende wijzi-
gingen nader aangegeven. 

8. Werklastvermeerdering voor de rechterlijke macht met betrekking tot 
zwakzinnigen en psychogeriatrische patiënten 

Met de in dit algemeen deel besproken voorstellen tot wijziging van 
het aanhangige voorstel van Wet BOPZ worden de op grond van de 
Krankzinnigenwet geldende termijnen voor de rechterlijke machtigingen 
en het rechterlijk bevel tot voortzetting van de inbewaringstelling 
gehandhaafd. Het in het wetsvoorstel BOPZ neergelegde gevaarscri-
terium geldt ingevolge de jurisprudentie van de Hoge Raad ook nu reeds 
op grond van de Krankzinnigenwet. Een wijziging ten opzichte van de 
bestaande situatie wordt gevormd door het voorschrift dat een 
machtiging is vereist, indien de betrokkene geen blijk geeft van de 
nodige bereidheid terzake van opneming en verblijf in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Of en zo ja, in hoeverre dit voorschrift zal leiden tot een 
stijging van het aantal rechterlijke beslissingen inzake gedwongen 
opneming en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis per jaar, valt niet te 
voorspellen. 

Zoals in paragraaf 2 aan de orde kwam, zal een nieuwe wettelijke 
regeling inzake gedwongen opneming en verblijf in een psychiatrisch 
ziekenhuis ook voorschriften dienen te bevatten inzake rechterlijke 
controle op opneming en verblijf van zwakzinnigen en psycho-
geriatrische patiënten in een zwakzinnigeninrichting onderscheidenlijk 
een verpleeginrichting. Dit brengt uiteraard werklastvermeerdering voor 
de rechterlijke macht en het ondersteunend apparaat met zich mee, 
aangezien in het geldend recht dergelijke voorschriften ontbreken. De 
desbetreffende werklastvermeerdering van de nu voorgestelde regeling 
wordt geschat op ongeveer 4300 rechterlijke beslissingen per jaar, 
hetgeen neerkomt op 8 rechters, 2 officieren van justitie en 15 admini-
stratieve medewerkers. In de bijlage bij deze memorie wordt de hier 
vermelde schatting nader onderbouwd. In dit verband wordt opgemerkt 
dat deze schattingen noodzakelijkerwijs ruw zijn, aangezien de percen-
tages waarvan daarbij wordt uitgegaan, berusten op veronderstellingen. 
Doordat de bewerkingen worden toegepast op de nauwkeurig bekende 
aantallen zwakzinnigen en psycho-geriatrische patiënten die in de 
zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen verblijven, ontstaat 
echter een schijnexactheid. Niettemin geven de uitkomsten van de 
bewerkingen wel een indicatie van de orde van grootte van de werklast 
voor de rechterlijke macht onder het regime van het aanhangige 
wetsvoorstel BOPZ onderscheidenlijk het bij novelle gewijzigd 
wetsvoorstel. Uiteraard zal ook de omvang van de te verlenen rechtshulp 
evenredig stijgen. 

De in het aanhangige wetsvoorstel vervatte uitgewerkte regeling inzake 
een rechterlijke machtiging op eigen verzoek kan, indien zij op ruime 
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schaal wordt toegepast, enige werklastvermeerdering voor de rechterlijke 
macht met zich meebrengen. Voorzover de regeling een bijdrage kan 
leveren aan een effectieve bestrijding van verslaafdheid aan drugs, 
achten wij die werklastvermeerdering verantwoord. 

Enige werklastvermeerdering zal ook voortvloeien uit de regeling die er 
toe strekt een door de rechter toe te kennen schadevergoeding mogelijk 
te maken in de gevallen dat de betrokkene door de niet-inachtneming 
van een voorschrift nadeel heeft geleden. Tegen deze beslissing staan 
hoger beroep en beroep in cassatie open. Op grond van de Krankzinni-
genwet werden sedert 1986 jaarlijks gemiddeld 26 beroepen in cassatie 
aanhangig gemaakt. Aangenomen wordt dat het aantal verzoeken om 
schadevergoeding in dezelfde orde van grootte zal liggen. 

In hoeverre een stijging van het aantal ontslagprocedures zal optreden 
in verband met de grotere bekendheid van deze mogelijkheid, valt niet te 
schatten. Zoals in paragraaf 5 reeds aan de orde kwam, wordt veelal 
zonder rechterlijke tussenkomst ontslag verleend voordat de termijn is 
verstreken of wordt het onvrijwillig verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis 
gevolgd door verblijf op voet van vrijwilligheid. 

Tenslotte is het niet mogelijk te voorspellen of, en zo ja, in hoeverre 
het vereiste «blijk geven van de nodige bereidheid» er toe zal leiden dat 
meer rechterlijke machtigingen per jaar worden verleend, dan in het 
geldend recht. 

Artikelsgewijze toelichting 

Onderdeel A 

De regeling, opgenomen in het vierde lid van artikel 1 van het 
aanhangige voorstel van Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen, hierna te noemen a.w. BOPZ, betreffende behandeling 
door de enkelvoudige kamer van de arrondissementsrechtbank kan 
vervallen. Deze regeling geldt reeds op grond van artikel 429f, tweede 
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat ingevolge 
artikel 74 (bij dit wetsvoorstel vernummerd tot artikel 73) van toepassing 
is. Het open verwijzingscriterium in het bij de Wet van 28 april 1988 
(Stb. 204) vastgestelde artikel 288a van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (in werking getreden op 1 september 1988), dat in 
voornoemd artikel 429f, tweede lid, van overeenkomstige toepassing 
wordt verklaard, biedt de rechtbank de mogelijkheid van geval tot geval 
te beslissen met betrekking tot de afhandeling van de zaak door een 
unus. 

Onderdeel B 

Artikel 2 noemt de criteria waaraan de noodzaak van een voorlopige 
machtiging moet worden getoetst en de omstandigheden waaronder een 
dergelijke machtiging is vereist. Het eerste, tweede en derde lid, komen 
overeen met de drie leden van artikel 2 van het a.w. BOPZ. Het vierde lid 
heeft betrekking op de situatie dat de patiënt of zijn wettelijke vertegen-
woordiger te kennen geeft het vrijwillige verblijf in het ziekenhuis te 
willen beëindigen hoewel de patiënt lijdt aan een stoornis van de geest-
vermogens die de betrokkene gevaar doet veroorzaken. Onder die 
omstandigheden is, indien het gevaar niet door extramurale hulpver-
lening of door vrijwillig verblijf in een ander psychiatrisch ziekenhuis kan 
worden afgewend, een voorlopige machtiging noodzakelijk en vereist ten 
einde het verblijf te doen voortduren. In het a.w. BOPZ is dit geregeld in 
artikel 13. Zoals reeds in het algemeen deel, paragraaf 1 werd vermeld, 
zijn de regelingen betreffende het verlenen van een voorlopige 
machtiging ten aanzien van niet in een psychiatrisch ziekenhuis verblij-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 239, nr. 3 11 



vende patiënten en ten aanzien van vrijwillig in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijvende patiënten samengevoegd. 

Artikel 3 kwam reeds aan de orde in paragraaf 2 van het algemeen 
deel. 

In het eerste lid is een afwijkende regeling vervat voor opneming van 
patiënten in een zwakzinnigeninrichting of een psychogeriatrische 
verpleeginrichting met betrekking tot de omstandigheden waaronder in 
die gevallen een machtiging is vereist. 

Het tweede lid bevat een delegatiebepaling. Ingevolge die bepaling 
worden de procedures voor opneming in de bovengenoemde inrichtingen 
bij algemene maatregel van bestuur geregeld. Deze procedures gelden 
ten aanzien van patiënten die geen bezwaar maken tegen opneming en 
verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting, hetzij omdat 
zij geen bezwaar hebben, hetzij omdat zij geen uitdrukking kunnen geven 
aan hun bezwaar. Patiënten die blijk geven van bereidheid ter zake van 
zodanige opneming en verblijf verblijven op voet van vrijwilligheid in de 
inrichting. Ten aanzien van hen is de wettelijk geregelde procedure niet 
verplicht gesteld. 

Ingevolge het derde lid zullen bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur de instanties worden aangewezen die tot taak hebben het 
vaststellen van de noodzaak van de opneming. Ten aanzien van psycho-
geriatrische patiënten kan daarbij worden gedacht aan de commissies 
die reeds thans op grond van het Besluit indicatie-advisering bejaarden-
oorden en verpleeginrichtingen (Stb. 1988, 456) adviseren met 
betrekking tot opneming in die inrichtingen. De voorbereiding van de 
opnemingen in zwakzinnigeninrichtingen is, zij het op informele wijze, 
reeds enigszins gestructureerd. Het ligt in het voornemen ook met 
betrekking tot die opnemingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
huidige praktijk. 

In het vierde lid wordt omschreven wat onder noodzaak in verband met 
opneming moet worden verstaan. Die noodzaak bestaat, indien de 
betrokkene zich niet buiten de inrichting kan handhaven. Of dit het geval 
is, hangt af van de aard en de ernst van de geestesstoornis en van de 
omstandigheden waarin de patiënt verkeert, waaronder begrepen de 
mogelijkheden van zijn omgeving tot het bieden van steun. 

Het vijfde lid spreekt voor zichzelf. 

Artikel 4 komt overeen met artikel 3 van het a.w. BOPZ. 

Artikel 5 geeft een opsomming van de stukken die bij het verzoek 
strekkende tot het verlenen van een machtiging moeten worden 
overgelegd en bevat nadere voorschriften met betrekking tot de over te 
leggen medische verklaring. In het a.w. BOPZ is dit geregeld in artikel 4 
met betrekking tot personen die niet in een psychiatrisch ziekenhuis 
verblijven. De bepaling bevat onder meer het voorschrift dat de 
psychiater die de verklaring opmaakt, niet mag zijn een psychiater die bij 
de behandeling van die patiënt betrokken was. Dit voorschrift moet in die 
zin worden opgevat dat ook psychiaters die door het werken in 
teamverband zijdelings bemoeienis hebben gehad met de patiënt, niet in 
aanmerking komen voor het afgeven van een verklaring. 

Voorzover het verzoek een in een psychiatrisch ziekenhuis verblijvende 
persoon aangaat, is dit in het a.w. BOPZ geregeld in artikel 15, tweede 
lid, juncto artikel 14. De in voornoemd artikel 14 vervatte regeling is 
nogal omslachtig en de uitvoering daarvan zou veel werk met zich 
meebrengen. De regeling is in die zin vereenvoudigd dat een aan de 
verklaring van de geneesheer-directeur voorafgaande mededeling van die 
functionaris niet wordt voorgeschreven. In het nu voorgestelde artikel 5 
wordt ervan uitgegaan dat contact bestaat tussen een persoon die 
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bevoegd is een verzoek in te dienen strekkende tot het verkrijgen van een 
machtiging en de leiding van het psychiatrisch ziekenhuis waarin de voor 
een voorlopige machtiging in aanmerking komende persoon verblijft. Zo 
nodig kan aan de tot het indienen van een verzoek bevoegde persoon 
een verklaring van de geneesheer-directeur ter hand worden gesteld. De 
geneesheer-directeur kan de verklaring ook rechtstreeks aan de 
bevoegde officier van justitie zenden die dan op grond van artikel 6, 
tweede lid, van het onderhavige wetsvoorstel een vordering kan instellen. 

Het tweede lid komt overeen met artikel 14, vijfde lid, van het a.w. 
BOPZ. 

In artikel 6 inzake de verplichtingen van de officier van justitie zijn de 
artikelen 5, eerste tot en met derde lid, 15, vijfde lid, en 18, vijfde lid, 
tweede volzin, van het a.w. BOPZ verwerkt. 

Artikel 7 regelt de relatieve competentie van de rechtbank. In deze 
bepaling zijn de artikelen 5, vierde lid, en 15, vierde lid, van het a.w. 
BOPZ opgenomen. 

Artikel 8, eerste tot en met zevende lid, inzake de behandeling van de 
zaak door de rechter, komt overeen met artikel 6, eerste tot en met 
zesde lid, van het a.w. BOPZ. In het achtste en negende lid zijn de in de 
jurisprudentie van de Hoge Raad gestelde vereisten opgenomen. Deze 
vereisten zijn in het bijzonder van belang indien de rechter telefonisch 
inlichtingen inwint. 

Artikel 9 bevat de regelingen die zijn neergelegd in artikel 6, zevende 
tot en met elfde lid van het a.w. BOPZ. 

In het eerste lid van artikel 9 is artikel 15, zesde lid, van het a.w. BOPZ 
verwerkt. Ingevolge die bepaling dient de beslissing op een vordering tot 
het verlenen van een machtiging ten aanzien van vrijwillig in een psychi-
atrisch ziekenhuis verblijvende patiënten binnen drie weken na het 
indienen van de vordering te worden gegeven. Omdat artikel 9, eerste 
lid, ook van toepassing is indien de vordering tot het verlenen van een 
voorlopige machtiging betrekking heeft op een in bewaring gesteld 
persoon (artikel 3 1 , eerste lid) wordt de omschrijving «een persoon die 
reeds in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft» gebruikt. 

In het derde lid van artikel 9 wordt, anders dan in het tiende lid van 
artikel 6 van het a.w. BOPZ, volstaan met een mededeling van de griffier 
aan de huisarts en de inspecteur ten einde de werklastvermeerdering 
voor de griffier enigszins te beperken. 

De uitsluiting van hoger beroep in het vijfde lid is toegelicht in 
paragraaf 5 van het algemeen deel. 

Tegen de beschikking tot het verlenen van een voorlopige machtiging 
kan ingevolge artikel 426 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering beroep in cassatie worden ingesteld. 

Artikel 7 van het a.w. BOPZ kan vervallen. De daarin opgenomen 
regeling geldt reeds ingevolge artikel 288a, tweede lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, waarnaar artikel 429f, tweede lid, van 
dat Wetboek verwijst. 

Artikel 10 komt, afgezien van de duur van de voorlopige machtiging, 
overeen met artikel 8 van het a.w. BOPZ. 

Het voorstel tot wijziging van de duur van de voorlopige machtiging 
werd besproken in paragraaf 3 van het algemeen deel. 

Artikel 11 komt overeen met artikel 9 van het a.w. BOPZ. 

Artikel 12 regelt de verplichtingen van de griffier nadat hij bericht 
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heeft ontvangen van de opneming in het psychiatrisch ziekenhuis. Deze 
verplichtingen zijn ten aanzien van de in artikel 10 van het a.w. BOPZ 
opgenomen verplichtingen van de griffier door middel van het woord 
«desgevraagd» enigszins beperkt met het oog op diens werklast. 

De artikelen 13 en 14 komen overeen met de artikelen 11 en 12 van 
het a.w. BOPZ. 

In de artikelen 15, 16 en 17 wordt de verlening van de (eerste) 
machtiging tot voortgezet verblijf geregeld. Deze regeling komt, afgezien 
van de geldigheidsduur van de machtiging, in hoofdzaak overeen met de 
regeling, vervat in de artikelen 17 tot en met 20 van het a.w. BOPZ. 

De verklaring van de geneesheer-directeur, bedoeld in artikel 16, 
eerste lid, zal gegevens dienen te bevatten over het in verband met de 
geestesstoornis veroorzaakte gevaar en inzake de bereidheid. De voorge-
stelde vereenvoudiging hierin bestaande dat toezending van de verklaring 
van de geneesheer-directeur aan een eventuele verzoeker niet behoeft te 
worden voorafgegaan door een mededeling, werd reeds besproken in de 
toelichting op artikel 5. Uiteraard dient de eventuele verzoeker of de 
officier van justitie de verklaring van de geneesheer-directeur op een 
zodanig tijdstip te ontvangen dat de vordering van de officier van justitie 
tijdig, dat wil zeggen uiterlijk in de vijfde week voor het einde van de 
geldigheidsduur van de lopende machtiging, kan worden ingesteld. Dit 
betekent dat de verklaring uiterlijk in de zesde week voor het einde van 
die geldigheidsduur moet worden opgemaakt. 

Indien bij de bevoegde persoon of personen bereidheid bestaat de 
behandeling op vrijwillige basis in een ander psychiatrisch ziekenhuis te 
doen voortzetten en dat andere ziekenhuis bereid is de betrokkene op te 
nemen, zal dit door de in deze bevoegde persoon of personen bij de 
rechter naar voren moeten worden gebracht. De rechter zal dan dienen 
te onderzoeken of de aangegeven mogelijkheid reëel is. 

Door de van - overeenkomstige - toepassingverklaring van artikel 9, 
vijfde lid, in het tweede lid van artikel 17 wordt hoger beroep uitgesloten. 

Beroep in cassatie kan worden ingesteld ingevolge artikel 426 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

De in artikel 17, derde lid, voorgestelde geldigheidsduur van de 
(eerste) machtiging tot voortgezet verblijf van een jaar, werd reeds 
toegelicht in paragraaf 3 van het algemeen deel. 

In het vierde lid van artikel 17 is voorzien in de mogelijkheid voor de 
rechter de machtiging tot voortgezet verblijf in een zwakzinnigenin-
richting of psychogeriatrische verpleeginrichting te verlenen voor een 
periode die langer is dan een jaar of voor onbepaalde ti jd. Verwezen zij 
naar de toelichting in paragraaf 2 van het algemeen deel. 

Artikel 18 heeft betrekking op een (latere) machtiging tot voortgezet 
verblijf, in het a.w. BOPZ geregeld in de artikelen 21 en 22. 

Artikel 19 biedt de rechter de mogelijkheid een machtiging tot voort-
gezet verblijf met een geldigheidsduur van ten hoogste twee jaren te 
verlenen ten aanzien van chronische patiënten. Als zodanig worden 
aangemerkt patiënten die ten minste gedurende vijf aaneengesloten 
jaren op grond van een machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis 
verblijven. Deze regeling werd reeds besproken aan het slot van 
paragraaf 3. 

In paragraaf 3 is de opneming in een psychiatrisch ziekenhuis in 
spoedgevallen geregeld. De thans geldende regeling is in de Krankzinni-
genwet ingevoegd bij de Wet van 28 augustus 1970 (Stb. 430). De 
regeling is vervat in de artikelen 35b tot en met 35j. Op grond van die 
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regeling kan de rechterlijke controle op voortzetting van de door de 
burgemeester gelaste inbewaringstelling meestal binnen een week nadat 
de last is gegeven, plaatsvinden. 

De bevoegdheid tot het gelasten van een inbewaringstelling blijft 
berusten bij de burgemeester. Met betrekking tot die bevoegdheid wordt 
het volgende opgemerkt. Blijkens de wetsgeschiedenis, in het bijzonder 
het verhandelde met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Krankzinnigenwet (Wet van 28 augustus 1970, Stb. 430), zijn delegatie 
en mandaat niet toegelaten. Evenmin toelaatbaar is een gang van zaken 
waarbij de burgemeester bij voorbaat een «machtiging» tekent waarop in 
het concrete geval de naam van de op te nemen patiënt door een ander 
wordt ingevuld. 

In dit verband is van belang dat de bevoegdheid tot inbewaringstelling 
niet toekomt aan de burgemeester als persoon, maar aan de burge-
meester in zijn functie, en dat die bevoegdheid dus ook toekomt aan 
degene die de burgemeester ingevolge de gemeentewet vervangt. 
Onjuist is de opvatting dat slechts bij afwezigheid van de burgemeester 
voor enigszins lange duur de bevoegdheid tot inbewaringstelling mag 
worden uitgeoefend door de loco-burgemeester. 

In het a.w. BOPZ volgt op de last tot opneming van de burgemeester 
de door de rechter te verlenen voorlopige machtiging. Het openbaar 
ministerie dient bij zijn vordering tot het verlenen van deze voorlopige 
machtiging onder meer over te leggen een verklaring van de 
geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis waarin de 
betrokken patiënt op last van de burgemeester verblijft. Aan dit vereiste 
kan uiteraard, wil de verklaring enige zin hebben, niet binnen drie dagen 
worden voldaan. De termijn die verstrijkt voordat toetsing door de 
rechter plaats kan vinden, is mede daardoor in de regeling die in het a.w. 
BOPZ wordt voorgesteld, langer dan de thans gebruikelijke termijn van 
een week. Zij kan maximaal vier weken bedragen. Daarop is in het 
parlement en daarbuiten veel kritiek geuit. Bij nadere overweging stellen 
wij derhalve voor terug te keren tot de regeling die is opgenomen in de 
Krankzinnigenwet, zoals deze wordt opgevat door de Hoge Raad. Dit 
betekent dat de rechter binnen drie dagen, te rekenen vanaf de dag 
volgend op de dag waarop de vordering is ingesteld, over de voortzetting 
van de inbewaringstelling moet beslissen. De machtiging tot voortzetting 
van de inbewaringstelling heeft een geldigheidsduur van drie weken. In 
aansluiting daarop kan een voorlopige machtiging voor een half jaar 
worden verleend. 

De regeling is ook van toepassing op personen die op voet van vrijwil-
ligheid in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven en te kennen geven dit 
verblijf op korte termijn te willen beëindigen, indien de 
geneesheer-directeur van oordeel is dat die beëindiging van het verblijf 
onverantwoord is in verband met het gevaar dat de geestesstoornis de 
betrokkene doet veroorzaken. Aangezien de betrokkene niet tegen zijn 
wil in het ziekenhuis kan worden gehouden gedurende de periode die 
nodig is om een voorlopige machtiging te verkrijgen, zal in dat geval 
gebruik moeten worden gemaakt van de mogelijkheid van een inbewa-
ringstelling door de burgemeester. In het a.w. BOPZ voorziet artikel 16 in 
een regeling ter zake. In het hier aan de orde zijnde wetsvoorstel zijn de 
bepalingen met betrekking tot personen die niet in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijven en personen die vrijwillig in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijven, samengevoegd. De bepaling, vervat in artikel 16 
van het a.w. BOPZ, kan derhalve vervallen. 

De artikelen 20 tot en met 24 en 26 komen overeen met de artikelen 
25 tot en met 31 van het a.w. BOPZ. 

In het geval dat de inbewaringstelling wordt toegepast ten aanzien van 
een psycho-geriatrische patiënt in een verpleeginrichting - dit komt zeer 
zelden voor - geldt niet een afwijkende bepaling. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 239, nr. 3 15 



In artikel 21 , derde lid, is bepaald dat de arts, alvorens de verklaring af 
te geven, zo enigszins mogelijk, de betrokkene onderzoekt. Het komt 
voor dat een patiënt zich verschanst in zijn woning en weigert een arts 
toe te laten. De inbewaringstelling mag in een dergelijk geval niet door 
de wetgever onmogelijk worden gemaakt. De arts zal dan een verklaring 
kunnen afgeven die is opgesteld aan de hand van informatie die van 
derden, zoals bij voorbeeld het RIAGG, de huisarts of een maatschap-
pelijk werker, is verkregen. Een dergelijk geval dient echter een hoge 
uitzondering te blijven. 

In artikel 25 is aangesloten bij regeling van de inbewaringstelling in de 
Krankzinnigenwet. 

De term «onverwijld» in het eerste lid is ontleend aan artikel 35e, 
eerste lid, van de Krankzinnigenwet. 

De termijn in het tweede lid komt overeen met de termijn in artikel 
35e, tweede lid, van de Krankzinnigenwet zoals die door de Hoge Raad 
wordt opgevat (HR 24 april 1987, NJ 1987, 629). 

De termijn in artikel 27 komt overeen met de termijn in artikel 35i, 
eerste lid, van de Krankzinnigenwet. 

Artikel 28 vervangt artikel 32, zesde lid, van het a.w. BOPZ. 
De bepaling is gewijzigd in die zin dat wordt voorzien in een 

eenvoudige procedure ter verkrijging van schadevergoeding indien de 
last van de burgemeester onrechtmatig was. In het a.w. BOPZ kan bij 
verzoekschrift slechts om een uitspraak worden gevraagd over de recht-
matigheid van de door de burgemeester gegeven last. 

De termijn van drie dagen in artikel 29, derde lid, komt overeen met de 
termijn in artikel 35i, tweede lid, van de Krankzinnigenwet zoals die door 
de Hoge Raad wordt uitgelegd (H R 31 augustus 1984, NJ 1985, 52 met 
conclusie A-G Ten Kate onder 5 en 10). Blijkens die jurisprudentie neemt 
de termijn van drie dagen een aanvang op de dag volgend op de dag van 
de vordering en is de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314) op die 
termijn van toepassing. Aangezien naar aanleiding van de aangehaalde 
jurisprudentie van de Hoge Raad een discussie is ontstaan over de 
juistheid van die uitspraak voor zover deze betrekking had op de toepas-
selijkheid van de Algemene termijnenwet (NJB 1985, p. 525 en p. 872) 
is die wet in het derde lid uitdrukkelijk van toepassing verklaard. 

In het vijfde lid van artikel 29 is beroep in cassatie uitgesloten. Zoals 
reeds in paragraaf 5 van het algemeen deel ter sprake kwam, staat 
ingevolge de jurisprudentie van de Hoge Raad ook in het geldend recht 
in feite tegen de beslissing tot voortzetting van de inbewaringstelling 
geen beroep in cassatie open, hoewel in de Krankzinnigenwet die 
mogelijkheid niet is uitgesloten. Aangezien de behandeling van het 
beroep in cassatie echter naar alle waarschijnlijkheid plaatsvindt op een 
tijdstip waarop de betrokkene hetzij weer is ontslagen uit het psychi-
atrisch ziekenhuis, hetzij daar inmiddels verblijft ingevolge een 
voorlopige machtiging dan wel op voet van vrijwilligheid, zal hij geen 
belang meer hebben bij de uitspraak van de Hoge Raad en derhalve in 
zijn beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. Indien zijn klacht 
betrekking heeft op een vormverzuim waardoor hij, naar zijn mening, 
nadeel heeft geleden, kan hij overeenkomstig artikel 35 een verzoek om 
schadevergoeding indienen. 

De artikelen 30 en 31, in samenhang met de artikelen 9, eerste lid, en 
47, eerste lid, onder c (onderdeel J), leiden er toe dat het onvrijwillig 
verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis van een persoon ten aanzien van 
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wie door de rechter een machtiging tot voortzetting van de inbewaring-
stelling is verleend, ten hoogste zes weken kan duren. Deze termijn komt 
overeen met de maximale termijn van de voortzetting van de inbewa-
ringstelling op grond van artikel 35j van de Krankzinnigenwet. 

De onderdelen C en D strekken tot aanpassing aan de voorgestelde 
wijzigingen van het a.w. BOPZ. 

Onderdeel E 

Het in dit onderdeel opgenomen artikel 35 voorziet in een procedure 
ter verkrijging van schadevergoeding ten laste van de Staat. De regeling 
is toegelicht in paragraaf 6. 

In aanvulling op die toelichting wordt nog het volgende opgemerkt. 
Het feit dat een rechtsmiddel openstaat of heeft opengestaan tegen de 

beslissing van de rechter waarbij een voorlopige machtiging of een 
machtiging tot voortgezet verblijf werd verleend, staat niet in de weg aan 
het indienen van een verzoek tot schadevergoeding. Voor de beoordeling 
van schade kan echter het achterwege laten van het instellen van cassa-
tieberoep of het vorderen van ontslag wel van belang zijn. Daarbij zij 
evenwel bedacht dat, zoals in de paragrafen 5 en 6 van het algemeen 
deel van deze memorie reeds ter sprake kwam, een beroep in cassatie 
tegen de beschikking waarbij door de rechter een machtiging werd 
verleend, onder omstandigheden kan afstuiten op niet-ontvankelijkheid 
van de verzoeker omdat hij geen belang meer heeft bij het cassatie-
beroep. Indien die niet-ontvankelijkheid voorzienbaar is, zal degene die 
meent op grond van het bepaalde in ontwerp-artikel 35 aanspraak te 
kunnen maken op schadevergoeding, er de voorkeur aan geven een 
daartoe strekkend verzoek rechtstreeks bij de rechtbank in te dienen. De 
termijn voor het indienen van dit verzoek om schadevergoeding is dan 
drie maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de betrokkene redelij-
kerwijs bekend kon zijn met het verzuim. De termijn van drie maanden 
komt overeen met de termijn, gesteld in artikel 89, derde lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, terzake van schadevergoeding voor schade 
welke tengevolge van ondergane verzekering of voorlopige hechtenis is 
geleden. 

Ingevolge de bepaling, vervat in het eerste lid, kan een verzoek om 
schadevergoeding worden ingediend onafhankelijk van de beslissing van 
de rechter inzake de vordering tot het verlenen van een machtiging of de 
vordering betreffende ontslag. Uiteraard staat ook de behandeling van 
het verzoek om schadevergoeding los van de behandeling van die 
vordering van de officier van Justitie. Indien de betrokkene eerst een 
beroep in cassatie tegen de beschikking tot het verlenen van een 
machtiging of de afwijzende beslissing inzake het ontslag heeft ingesteld 
waarbij over het verzuim is geklaagd, kan een verzoek om schadever-
goeding terzake van dat verzuim echter nog worden ingediend binnen 
een maand te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking daarop door 
de Hoge Raad is gegeven. 

De regeling van de ontslagprocedure is aangevuld met een bepaling 
die het mogelijk maakt dat de rechter die beslist over het ontslag, tevens 
beslist over het verzoek om schadevergoeding. 

De procedure inzake schadevergoeding is nader geregeld in de 
twaalfde titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering die van toepassing is verklaard in het tot artikel 73 
vernummerde artikel 74. Deze titel heeft betrekking op de rechtspleging 
in zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid. Ingevolge de 
artikelen 429n en 426 van dat wetboek staan tegen de beschikking op 
het verzoek om schadevergoeding hoger beroep en beroep in cassatie 
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open. De Staat kan in de schadevergoedingsprocedure als belangheb-
bende verweer voeren. 

Onderdeel F bevat een aanpassing aan de voorgestelde wijziging van 
het a.w. BOPZ. 

Onderdeel G 

Dit onderdeel heeft betrekking op de behandeling van klachten van 
met een machtiging opgenomen patiënten, geregeld in artikel 41 van het 
a.w. BOPZ. 

In het a.w. BOPZ zijn hoger beroep en beroep in cassatie tegen de 
beslissing van de rechter op een klacht uitgesloten. Deze uitsluiting 
wordt in het nieuwe veertiende lid gehandhaafd. Het betreft hier een 
specifieke klachtenprocedure. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een 
vordering in te stellen wegens onrechtmatige daad. Indien een wet op de 
overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling tot stand is 
gebracht, zullen de daarin opgenomen regeling van de aansprakelijkheid 
van de hulpverlener en de medeaansprakelijkheid van het ziekenhuis van 
toepassing zijn. 

Onderdelen H en I 

Het in het tweede lid van artikel 44 wan het a.w. BOPZ voorgeschreven 
overleg met de officier van justitie achten wij bij nader inzien niet zinvol. 
De inspecteur is de aangewezen functionaris voor dit overleg. Het in 
artikel 46, eerste lid, van het a.w. BOPZ voorgeschreven overleg met de 
officier van justitie kan eveneens vervallen. 

Onderdeel J 

Deze bepaling strekt tot aanpassing van artikel 47 van het a.w. BOPZ 
aan het onderhavige wetsvoorstel waarbij tevens een misslag wordt 
hersteld. 

Het woord «tijdig» in de onderdelen b en c, van het eerste lid, is 
geschrapt. Indien de geneesheer-directeur van oordeel is dat de geestes-
stoornis de betrokken patiënt gevaar doet veroorzaken, is het niet verant-
woord deze te ontslaan op de enkele grond dat de vordering tot het 
verlenen van de op de vorige machtiging of op de last van de burge-
meester tot inbewaringstelling aansluitende rechterlijke machtiging niet 
binnen de daarvoor gestelde termijn is ingesteld. Deze gedachte ligt ook 
ten grondslag aan artikel 3 1 , tweede lid, van de Krankzinnigenwet (zie 
HR 14 oktober 1983, NJ 1985, 66; HR 24 april 1987, NJ 1987, 629 en 
HR 3 maart 1989, NJ 1989, 453). De regeling, vervat in artikel 47 van 
het a.w. BOPZ, inhoudende dat de geneesheer-directeur in beginsel 
ontslag verleent wanneer de geldigheidsduur van de machtiging is 
verstreken, tenzij tijdig een vordering door de officier van justitie is 
ingesteld, leidt er toe dat in geval van termijnoverschrijding door de 
officier van justitie de procedure inzake opneming en verblijf van voren af 
aan moet worden gevolgd, indien het verblijf in het psychiatrisch 
ziekenhuis noodzakelijk is. Uit een oogpunt van proceseconomie is dit 
onwenselijk. 

Termijnoverschrijding met betrekking tot de vordering van de officier 
van justitie is blijkens de hierboven aangehaalde jurisprudentie van de 
Hoge Raad een omstandigheid die de rechter bij zijn beslissing omtrent 
de gevorderde machtiging in aanmerking kan nemen bij het bepalen van 
de termijn waarvoor de machtiging wordt verleend. Uiteraard dient het 
openbaar ministerie er naar te streven de vordering tot het verlenen van 
een machtiging binnen de door de wet bepaalde termijn in te dienen. 
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Met het oog op deze tijdige indiening zal de geneesheer-directeur er 
zorg voor moeten dragen dat de officier van justitie tijdig over de 
benodigde verklaring beschikt. Verwezen zij naar de toelichting op artikel 
16. 

Indien voor het verstrijken van de termijn in het geheel geen vordering 
wordt ingesteld door de officier, verleent de geneesheer-directeur 
ontslag. 

Ingevolge het eerste lid onder b, ten tweede, verleent de directeur 
eveneens ontslag, indien de termijn voor het geven van een beschikking 
door de rechter is verstreken. Met laatstvermelde regeling wordt 
afgeweken van de regeling, vervat in de Krankzinnigenwet, inhoudende 
dat hangende het onderzoek de verpleegde in de inrichting blijft 
(artikelen 23, vierde lid, en 24, vijfde lid). In het ingevoegde nieuwe 
tweede lid wordt echter een noodzakelijke uitzondering gemaakt voor de 
gevallen dat de termijn voor het geven van een beschikking door de 
rechter niet kon worden gehaald ten gevolge van contra-expertise op 
verzoek van de betrokken patiënt. 

Ingevolge het bepaalde in het eerste lid, onder c, j° het tweede lid, van 
de bepaling, verleent de geneesheer-directeur eveneens ontslag indien 
geen vordering tot voortzetting van de inbewaringstelling wordt 
ingediend dan wel de termijn voor het geven van een desbetreffende 
machtiging is verstreken, tenzij zich de uitzondering, bedoeld in het 
tweede lid, voordoet. 

Onderdeel K 

Artikel 48\ian het a.w. BOPZ regelt de ontslagprocedure. De voorge-
stelde wijzigingen strekken er onder meer toe de behandeling van het 
verzoek om ontslag met voortvarendheid te doen behandelen. In de 
meeste gevallen zal een termijn van zes weken te rekenen yanaf het 
tijdstip waarop aan de geneesheer directeur ontslag werd verzocht, tot 
aan een eventuele uitspraak van de rechter, niet behoeven te worden 
overschreden. Door het vervallen van de laatste volzin van het eerste lid 
wordt voorzien in de mogelijkheid te allen tijde, dus ook kort nadat een 
rechterlijke machtiging is verleend, een verzoek om ontslag te doen. 
Ingevolge het gehandhaafde, tot zesde lid vernummerde vijfde lid, 
behoeft de officier van justitie echter geen gevolg te geven aan het 
verzoek de beslissing van de rechter over dit verzoek om ontslag te 
vorderen, indien tijdens de vier maanden voorafgaand aan het verzoek, 
reeds een zodanige vordering is ingesteld en uit het verzoek niet blijkt 
van nieuwe feiten. 

De wijziging van het tot achtste lid vernummerde zevende lid bevat 
een aanpassing aan het onderhavige wetsvoorstel. 

Ingevolge de verwijzing in het tot negende lid vernummerde achtste lid 
naar artikel 9, vijfde lid, is hoger beroep uitgesloten. Beroep in cassatie 
staat ingevolge artikel 426 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering open. 

Het nieuwe elfde lid voorziet in de mogelijkheid een verzoek om 
schadevergoeding in te dienen bij de rechter die over de vordering inzake 
ontslag beslist. 

De onderdelen L, M en R bevatten aanpassingen aan de voorgestelde 
wijzigingen van het a.w. BOPZ. 

Onderdeel N 

De verzamelingen van persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 57 van het a.w. BOPZ, die door de inspecteur en de officier van 
justitie worden aangelegd, zijn persoonsregistraties in de zin van artikel 1 
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van de Wet persoonsregistraties (Stb.1988, 665). Ingevolge artikel 17, 
onder a, van die wet is paragraaf 5 van die wet daarop van toepassing. 
Het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 57 van het a.w. BOPZ kunnen 
derhalve vervallen. Het derde lid bevat een aanpassing aan de voorge-
stelde wijziging van het a.w. BOPZ. 

De onderdelen 0 en P bevatten aanpassingen aan de Wet vermogens-
sancties (Wet van 31 maart 1983, Stb. 153) en aan de voorgestelde 
wijzigingen van het a.w. BOPZ. 

De woorden «of redelijkerwijs moest weten» in artikel 65 zijn 
geschrapt, daar de met die woorden aangeduide schuld in strijd is met 
het opzet dat met betrekking tot dit delict blijkens de woorden «opzet-
telijk wederrechtelijk van de vrijheid berooft», is vereist. 

De onderdelen Q, R, S en T bevatten aanpassingen aan de voorge-
stelde wijzigingen van het a.w. BOPZ. 

In onderdeel U is de termijn van het eerste lid van artikel 76 (oud) 
verkort, opdat de artikelen 32 en 33 van de Krankzinnigenwet, die in 
strijd zijn met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zo spoedig mogelijk 
vervallen. 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
D. J. D. Dees 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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