
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1 9 8 8 - 1 9 8 9 

21 239 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen 

O O R S P R O N K E L I J K E T E K S T V A N HET V O O R S T E L V A N W E T EN 
V A N DE M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G Z O A L S V O O R G E L E G D 
A A N DE R A A D V A N S T A T E EN V O O R Z O V E R N A D I E N 
G E W I J Z I G D 

VOORSTEL V A N W E T 

Art ike l I 

1. Het tweede, derde, vierde en 
vijfde lid van artikel 3 ontbraken. 

2. Het derde en vierde lid van 
artikel 6 ontbraken. 

3. De aanvang van artikel 8, 
negende lid, luidde: De betrokkene 
en zijn raadsman worden 

4. Artikel 9, eerste lid, luidde: De 
rechter beslist binnen vier weken na 
het instellen van de vordering. 

5. In artikel 16, tweede lid, zijn de 
woorden «artikel 6, eerste en tweede 
lid» vervangen door: artikel 6, eerste, 
tweede en derde lid,. 

6. Het eerste en tweede lid van 
artikel 1 7 luidden: 

1. De vordering tot het verlenen 
van een machtiging tot voortgezet 
verblijf wordt ingesteld voor het 
einde van de geldigheidsduur van de 
lopende machtiging. De officier van 
justitie deelt aan de 
geneesheer-directeur schriftelijk 
mede dat de vordering is ingesteld 
of dat hij overeenkomstig artikel 6, 
eerste lid, heeft besloten geen 
vordering in te stellen. 

2. De artikelen 8, 9, 12, 13, en 14 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

7. Het eerste zinsdeel van de 
eerste volzin van artikel 25, eerste 
lid, luidde: De burgemeester draagt 
zorg dat binnen 24 uur na de dag 
waarop de beschikking is gegeven, 

Het eerste zinsdeel van artikel 25, 
tweede lid, luidde: Binnen 24 uur na 
de dag waarop de beschikking is 
gegeven, 

8. Artikel 27 luidde: 
1. Indien de betrokken officier van 

justit ie, bedoeld in artikel 25, eerste 
lid, na ontvangst van de in artikel 25, 
tweede lid, bedoelde bescheiden van 
oordeel is dat het geval, bedoeld in 
artikel 20, tweede lid, zich ten 
aanzien van de in bewaring gestelde 
persoon voordoet, stelt hij uiterlijk 
een dag nadat hij die stukken heeft 
ontvangen, bij de rechter een 
vordering in tot het verlenen van een 
machtiging tot voortzetting van de 
inbewaarstelling van die persoon. 
Artikel 17, eerste lid, is van overeen-
komstige toepassing. 

2. Bij de vordering worden 
overgelegd de beschikking van de 
burgemeester, bedoel in artikel 20, 
eerste lid, en de geneeskundige 
verklaring, bedoeld in artikel 2 1 . 
Artikel 5, vierde en vijfde lid, en het 
bepaalde betreffende het behande-
lingsplan in artikel 16, derde lid, zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

Met betrekking tot de bevoegdheid 
van de rechtbank is artikel 16, vierde 
lid, van overeenkomstige toepassing. 

3. (Artikel 28 nieuw) De 
betrokkene kan de rechter bij het in 
artikel 429h van het Wetboek van 
Burgelijke Rechtsvordering bedoelde 
verweerschrift dan wel, indien de 
officier van justitie geen vordering 
als bedoeld in het eerste lid, instelt, 
binnen dertig dagen nadat de last is 
gegeven, bij afzonderlijk verzoek^ 
schrift verzoeken, uitspraak te doen 
over de rechtmatigheid van de door 
de burgemeester gegeven last. De 
rechter stelt de burgemeester of een 
door hem aangewezen ambtenaar in 
de gelegenheid zich over dit verzoek 
te doen horen. 

9. Artikel 29, derde lid, (artikel 28, 
derde l id, oud) luidde: 

3. De rechter beslist binnen drie 
dagen na het instellen van de 
vordering. 

10. In het eerste lid van artikel 31 
(artikel 30 oud) werd artikel 6 van 
overeenkomstige toepassing 
verklaard. 

Artikel 30 (oud) bevatte geen 
tweede lid. 

11 . Onderdeel C luidde: 
Paragraaf 6 wordt vernummerd tot 

paragraaf 4. 
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12. Artikel 35 (artikel 35a oud) 
luidde: 

1. Indien degene ten aanzien van 
wie een der machtigingen als 
bedoeld in dit hoodstuk, is verleend, 
dan wel een verzoek of vordering tot 
ontslag als bedoeld in artikel 48, 
door de rechter is afgewezen, is 
benadeeld doordat de rechter of de 
officier van justitie een der 
bepalingen, vervat in dit hoofdstuk of 
in artikel 48 niet in acht heeft 
genomen, kan de rechter de 
benadeelde op diens verzoek een 
naar billijkheid vast te stellen 
schadevergoeding toekennen ten 
laste van de Staat. 

2. Het verzoek kan worden 
ingediend bij het in artikel 429h van 
het Wetboek van Burgelijke Rechts-
vordering bedoelde verweerschrift, 
dan wel bij afzondelijke verzoek-
schrift binnen twee maanden te 
rekenen vanaf de dag waarop de 
betrokkene redelijkerwijs kennis kon 
nemen van de schending van een 
voorschrift, bedoeld in het eerste lid, 
dan wel, indien in beroep in cassatie 
over die schending is geklaagd, 
binnen een maand na de dagte-
kening der beschikking van de Hoge 
Raad. 

13. De in onderdeel F opgenomen 
wijziging van A37 ontbrak. 

14. Het in onderdeel G (onderdeel 
F oud) opgenomen twaalfde en 
veertiende lid van artikel 41 luidden: 

12. Artikel 8 met uitzondering van 
het derde lid is van overeenkomstige 
toepassing. 

14. De rechter beslist binnen vier 
weken na het indienen van het 
verzoekschrift of het instellen van de 
vordering. Tegen de beslissing van 
de rechter staat geen rechtsmiddel 
open. 

15. Onderdeel J (onderdeel I oud) 
luidde: 

Artikel 47« eerste lid» wordt als 
volgt gewijzigd. 

1. Onderdeel b komt te luiden: 
b. De geldigheidsduur van de in 

hoofdstuk II bedoelde rechterlijke 
machtiging is verstreken, tenzij een 
vordering is ingesteld tot het 
verlenen van een aansluitende 
rechterlijke macht iging; in dit geval 
verleent de directeur ontslag zodra 
op de vordering afwijzend is 
beschikt; 

2. Onderdeel c vervalt; het 

gestelde in onderdeel d wordt 
aangeduid met de letter c. 

16. Onderdeel K (onderdeel J 
oud) luidde: 
In artikel 48 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. De laatste volzin van het eerste 
lid vervalt. 

2. In het tweede lid wordt na «De 
geneesheer-directeur beslist» 
ingevoegd: zo spoedig mogelijk. 

3. Het derde tot en met negende 
lid worden vernummerd tot vierde 
tot en met tiende lid. 

4. Ingevoegd wordt een nieuw 
derde lid, luidende: 

3. De inspecteur kan na ontvangst 
van de beslissing van de 
geneesheer-directeur aan de officier 
van justitie schriftelijk zijn oordeel 
over het ontslagverzoek geven. 

5. Aan het tot vierde lid vernum-
merde derde lid wordt toegevoegd 
een volzin, luidende: Onverminderd 
het bepaalde in het zesde lid vordert 
de officier van justitie na ontvangst 
van het verzoek met de bijbehorende 
stukken zo spoedig mogelijk de 
beslissing van de rechter. Aan de 
verzoeker wordt schriftelijk medege-
deeld dat de vordering is ingesteld. 

6. In het tot achtste lid vernum-
merde zevende lid wordt «van een 
eerste machtiging tot voortgezet 
verblijf of van een latere machtiging 
tot voortgezet verblijf» vervangen 
door: van een machtiging tot voort-
gezet verblijf. 

7. Na het tot tiende lid vernum-
merde negende lid wordt ingevoegd 
een tiende lid, luidende: 

10. De rechter, bedoeld in het 
vierde lid, kan, indien zich een geval 
voordoet als bedoeld in artikel 35a 
«eerste lid» op een daartoe 
strekkend verzoek van de 
benadeelde een naar billijkheid vast 
te stellen schadevergoeding 
toekennen ten laste van de Staat. 
Met betrekking tot de termijn binnen 
welke het verzoek moet worden 
ingediend, is artikel 35a, tweede lid, 
van overeenkomstige toepassing. 

17. In onderdeel L (onderdeel K 
oud) ontbrak de wijziging van het 
tweede lid van artikel 52. 

18. Onderdeel M (onderdeel L 
oud) luidde: 

Aan artikel 53 wordt toegevoegd 
een derde lid, luidende: 

3. In afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid met betrekking tot een 
persoon door wie niet blijk wordt 

gegeven van de nodige bereidheid, is 
bij voortzetting van het verblijf van 
een persoon in een zwakzinnigenin-
richting of een verpleeginrichting 
overlegging van de bescheiden, 
bedoeld in het tweede lid, vereist, 
indien door die persoon blijk wordt 
gegeven van bezwaar tegen voort-
zetting van het verblijf. 

19. (Onderdeel 0 (onderdeel N 
oud) luidde: 

In artikel 65 , eerste en tweede lid, 
wordt telkens «geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden» 
vervangen door: geldboete van de 
derde catagorie. 

20. In onderdeel P (onderdeel 0 
oud) ontbrak de tweede wijziging 
van het eerste lid van artikel 66. 

2 1 . In onderdeel P oud was een 
bepaling opgenomen, luidende: 

De wet van 27 april 1884, Stb. 96 
tot regeling van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen wordt ingetrokken. 

22. De in onderdeel Q (nieuw) 
opgenomen wijziging van artikel 68 
ontbrak. 

23. Onderdeel S (onderdeel R 
oud) luidde: 

De artikelen 71 en 73 vervallen. 

24. De in onderdeel T (nieuw) 
opgenomen wijzigingen ontbraken. 

25. Onderdeel U (onderdeel T 
oud) luidde: 

Artikel 76 komt als volgt te luiden: 
Deze wet treedt in werking op een 

bij koninklijk besluit te bepalen 
ti jdstip. 

M E M O R I E V A N TOELICHTING 

Algemeen 

De passage tussen de zevende en 
de tiende alinea van paragraaf 2 
luidde: 

Ingevolge artikel 3 van het bij het 
onderhavige wetsontwerp gewijzigde 
hoofdstuk II geldt als criterium voor 
het vereiste van een machtiging van 
opneming van zwakzinnigen in 
zwakzinnigeninrichtingen en van 
psycho-geriatrische patiënten in 
verpleeginrichtingen het blijk geven 
van bezwaar door de betrokkenen. 
Wij menen deze keuze te kunnen 
maken omdat de procedures die 
voorafgaan aan opneming in een 
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zwakzinnigeninrichting en opneming 
in een psychogeriatr ische verpleeg-
inrichting zeer zorgvuldig verlopen 
en waarborgen bieden tegen 
ongerechtvaardigde opneming. 

De procedure voor opneming in 
een zwakzinnigeninrichting verloopt 
in grote lijnen als volgt. In overleg 
tussen ouder en gespecialiseerd 
maatschappelijk werkenden wordt 
bezien of een zwakzinnige inderdaad 
is aangewezen op opneming en 
verblijf in een zwakzinnigeninrichting 
dan wel of vooralsnog minder ingrij-
pende mogelijkheden beschikbaar 
zijn. Indien deze beoordeling tot de 
conclusie leidt dat opneming voor de 
betrokken zwakzinnige de beste 
oplossing is, volgt aanmelding. Door 
een opname- en selectieteam van de 
desbetreffende instelling, bestaande 
uit een aantal deskundigen, wordt 
vervolgens nagegaan of de aange-
melde zwakzinnige voor een plaats in 
aanmerking komt. Het uitvoerings-
orgaan AWBZ beslist mede op grond 
van een advies van de adviserende 
geneeskundige van het voor de 
zwakzinnigeninrichting als verbin-
dingskantoor aangewezen zieken-
fonds inzake de vraag of de 
opneming geïndiceerd is. In overeen-
stemming met die beslissing wordt 
vervolgens al dan niet toestemming 
verleend voor het leveren van de 
verstrekking. Op grond van het 
bovenstaande hebben wij de 
overtuiging dat de procedure voor 
opneming en verblijf in een zwakzin-
nigeninrichting een zorgvuldige 
afweging van belangen waarborgt. 

De afweging van belangen is 
eveneens verzekerd met betrekking 
tot de opneming van psycho-
geriatrische patiënten. In het stelsel 
van de AWBZ geldt de indicatie als 
één van de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de verstrekkingen 
bestaande uit opneming en verder 
verblijf onderscheidenlijk dagbehan-
deling in een verpleeginrichting. In 
het besluit verpleging in verpleegin-
richtingen Bijzondere Ziektekosten-
verzekering (Stcrt. 1968, 103) is de 
procedure voor de opneming in een 
verpleeginrichting vastgelegd. De 
aanvraag daarvoor dient door of 
namens de verzekerde te worden 
gericht tot het ziekenfonds, de 
ziektekostenverzekeraar of het 
uitvoerend orgaan, vergezeld van 
een motivering door de behandelend 
arts, na voorafgaand klinisch of 
poliklinisch onderzoek. Afhankelijk 
van de aard van de klachten van de 
mogelijke verpleeghuispatiënt dienen 

verschillende aspecten bij de indica-
tiestelling te worden betrokken. Dit 
geschiedt veelal door specifiek 
onderzoek door een instelling of een 
beroepsbeoefenaar die tevens de 
behandelaar van de patiënt kan zijn 
(bij voorbeeld de RIAGG, de 
medisch-specialist of het 
verpleeghuis zelf). Voor bepaalde 
categorieën van patiënten zij hier en 
daar in den lande netwerken 
ontstaan waarbinnen de indicatie-
stelling op meer gestructureerde 
wijze vorm kri jgt; op basis van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
worden vervolgens de vrijgekomen 
plaatsen in de verpleeginrichtingen 
- in beginsel - toegewezen aan 
diegenen die daarop het meest zijn 
aangewezen. Als sluitstuk van de 
trits hulpvraag, indicatiestelling en 
aanvraag tot opneming beoordeelt 
het AWBZ-uitvoeringsorgaan het 
bestaan van de indicatie en geeft al 
dan niet toestemming voor het 
leveren van de verstrekking. 

De op een na laatste alinea, de 
laatste alinea en de aan deze alinea's 
voorafgaande volzin van paragraaf 2 
ontbraken. 

In paragraaf 3 ontbraken de derde 
volzin van de tweede alinea en de 
laatste volzin van de laatste alinea. 

Tussen de eerste en de tweede 
alinea van paragraaf 5 was een 
passage opgenomen, luidende: 

Immers, anders dan in het straf-
procesrecht, zou in hoger beroep 
niet worden onderzocht of 
overtuigend is bewezen dat de 
betrokkene bepaalde feiten heeft 
gepleegd, maar of een redelijke 
schatting is gemaakt met betrekking 
tot het gevaar dat de betrokken 
patiënt door de geestesstoornis 
veroorzaakte. Een dergelijke herbe-
oordeling draagt noodzakelijkerwijs 
een zeer marginaal karakter. In hoger 
beroep zou slechts kunnen worden 
bezien of de beslissing van de eerste 
rechter verantwoord was. Die 
toetsing zal voor de betrokkene 
zelden de door hem of haar 
gewenste vernietiging van de 
beslissing van de eerste rechter 
wegens niet gerechtvaardigde 
vrijheidsontneming kunnen 
opleveren. 

Ook het criterium inzake de nodige 
bereidheid leent zich nauwelijks voor 
een hernieuwde toetsing achteraf (ex 
tune). Blijkens het eerder vermelde 
onderzoek van Brook is van de 2649 
patiënten die in 1978 onvrijwill ig 

werden opgenomen, de opneming in 
1266 gevallen (48%) in een vrijwil l ig 
verblijf omgezet voordat ontslag 
wegens het verstrijken van de 
termijn aan de orde was. Ook als 
men aanneemt dat een deel van de 
als vrijwillig aangemerkte patiënten 
bij toetsing aan het criterium «blijk 
geven van de nodige bereidheid» van 
het wetsvoorstel BOPZ niet als 
vri jwil l ig zou zijn beschouwd, 
resteert waarschijnlijk nog een niet 
onbetekende categorie van personen 
van wie mag worden aangenomen 
dat zij aanvankelijk niet instemden 
met intramurale verpleging en later 
wel. 

Tussen de tweede en derde alinea 
van paragraaf 5 was een passage 
opgenomen, luidende: 

Het voordeel van de ontslagpro-
cedure ten opzichte van een 
procedure in hoger beroep is dat de 
situatie wordt beoordeeld zoals deze 
is op het t i jdstip waarop de rechter 
het verzoek behandelt. Indien op dat 
moment ontslag verantwoord is, 
beveelt de rechter het ontslag. In de 
rechtspleging op grond van de 
Krankzinnigenwet vervult de ontslag-
procedure bij de rechtbank onder 
meer in toenemende mate een 
functie die kan worden vergeleken 
met hoger beroep. Aan het streven 
van de betrokken patiënt om de 
vrijheidsontneming te doen beëin 
digen, wordt meer recht gedaan in 
een ontslagprocedure dan in een 
procedure !n hoger beroep. Immers 
de rechter zal in het kader van een 
ontslagprocedure gunstige ontwikke-
lingen die zijn ingetreden na het 
t i jdstip waarop de machtiging werd 
verleend, kunnen betrekken, terwij l 
het hof in hoger beroep zich met 
betrekking tot het gevaarscriterium 
en het blijk geven van de nodige 
bereidheid, moet beperken tot een 
onderzoek van de situatie zoals deze 
was in de periode waarin de 
beslissing waartegen beroep wordt 
ingesteld, werd gegeven. 

De passage na de vijfde zin van de 
eerste alinea van paragraaf 6 tot aan 
de op een na laatste volzin van die 
alinea luidde: 

Maar ook afgezien van deze 
omstandigheden zijn gevallen 
denkbaar dat de niet-inachtneming 
van een voorschrift door de rechter 
niet kan worden hersteld omdat ten 
onrechte ondergane vrijheidsont-
neming niet ongedaan kan worden 
gemaakt of anderzins nadeel is 
geleden dat door een nieuwe 
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beslissing niet wordt weggenomen. 
Uit de jurisprudentie is nog geen 
geval bekend waarin schadever-
goeding wegens onrechtmatige 
rechtspraak werd toegekend. Een 
vordering tot schadevergoeding op 
grond van artikel 1401 van het 
Burgelijk Wetboek kan derhalve niet 
als een effectief middel worden 
beschouwd om nadeel dat is geleden 
ten gevolge van een ernstig 
rechterlijk verzuim te compenseren. 
Dit kan met betrekking tot de hier 
aan de orde zijnde ingrijpende 
rechterlijke beslissing inzake 
vri jheidsontneming tot onbevredi-
gende situaties leiden. 

De passage tussen de tweede en 
de laatste alinea van paragraaf 6 
luidde: 

De waarborg tegen willekeur is 
gelegen in de in de wet neergelegde 
criteria inzake de geestesstoornis en 
het gevaar waaraan de noodzaak tot 
een gedwongen opneming en 
gedwongen verblijf in een psychi-
atrisch ziekenhuis door de rechter 
moet worden getoetst. Opneming en 
verblijf of het doen voortzetten van 
het verblijf tegen de wil van de 
betrokkene vormen onrechtmatige 
vri jheidsontneming indien de rechter 
niet in redelijkheid kon aannemen -
in geval van voortzetting van de 
inbewaringstell ing niet redelijkerwijs 
het ernstige vermoeden kon hebben 
- dat de betrokkene lijdt aan een 
geestesstoornis waardoor hij het 
door de wet vereiste gevaar veroor-
zaakt. Van een dergelijk geval van 
onrechtmatige vri jheidsontneming 
zal, naar wij verwachten, zelden 
sprake zijn. Over de vraag of het 
door de wet vereiste gevaar tenge-
volge van de geestesstoornis zich in 
een bepaald geval voordoet, kan op 
goede gronden verschillend worden 
gedacht. Het betreft hier de 
schatting van een risico, dat wil 
zeggen van de kans op schade in de 
toekomst. Deze kans op schade 
moet worden afgewogen tegen het 
nadeel van vri jheidsontneming voor 
de betrokken patiënt. Indien de 
terzake geldende procedurevoor-
schriften in acht zijn genomen, zal 
een hernieuwde beoordeling op een 
later t i jdstip zelden of nooit tot de 
conclusie leiden dat door de rechter 
een ernstige beoordelingsfout is 
gemaakt. Ook de omstandigheid dat 
op korte termijn nadat de machtiging 
was verleend, ontslag uit het 
ziekenhuis, al dan niet door tussen-
komst van de rechter, volgde, recht-

vaardigt een dergelijke conclusie 
niet. Zoals uit de in par. 3 weerge-
geven onderzoeksresultaten blijkt, is 
het verlenen van ontslag binnen de 
termijn waarvoor een machtiging 
werd verleend, een zeer veel 
voorkomend verschijnsel. 

Wel kan het niet-in acht nemen 
van procedurevoorschriften die 
verband houden met beginselen van 
behoorlijke rechtspraak leiden tot 
een onzorgvuldige voorbereiding van 
de rechterlijke beslissing en zo de 
kans op een beoordelingsfout 
vergroten. Daarbij kan worden 
geacht aan het niet-horen door de 
rechter van de patiënt ten aanzien 
van wie een machtiging is gevorderd. 
Uiteraard kan er niet van worden 
uitgegaan dat elke onregelmatigheid 
in de procedure leidt tot een ernstige 
beoordelingsfout van de rechter en 
derhalve onrechtmatige vrijheidsont-
neming tot gevolg heeft. Met 
betrekking tot een verzoek om 
schadevergoeding zal de rechter van 
geval tot geval de ernst en de conse-
quenties van het verzuim moeten 
beoordelen. Hij kan tot de bevinding 
komen dat een beslissing tot 
vri jheidsontneming of tot het doen 
voortzetten van vri jheidsontneming 
waarschijnlijk niet zou zijn gegeven, 
indien het voorschrift was nageleefd. 
In dat geval kan hij de vrijheidsont-
neming onrechtmatig achten en een 
vergoeding toekennen voor de 
daardoor geleden schade, waartoe 
ook immateriële schade wordt 
gerekend. Ook een minder 
verstrekkend oordeel kan echter tot 
het toekennen van een naar 
billi jkheid vast te stellen schadever-
goeding leiden. Indien de rechter bij 
voorbeeld oordeelt dat de procedure 
die heeft geleid tot het verlenen van 
een machtiging, tengevolge van het 
niet-naleven van een of mear 
voorschriften op zichzelf, afgezien 
van de uitkomst, een voor de 
betrokkene onbevredigend verloop 
heeft gehad, kan hij op grond 
daarvan een genoegdoening 
toekennen, ook al oordeelt hij de 
vri jheidsontneming op zich gerecht^ 
vaardigd en dus rechtmatig. Daarbij 
kan worden gedacht aan de situatie 
dat ingevolge het verzuim in 
zodanige mate onvoldoende 
aandacht aan de zienswijze van de 
betrokkenen is besteed, dat dit als 
leedtoevoeging moet worden 
beschouwd. Ook termijnover-
schrijding door de officier van justitie 
kan, indien de betrokkene daardoor 
nadeel heeft geleden, aanleiding 

geven tot het toekennen van schade-
vergoeding. Het nadeel kan onder 
meer bestaan in een onredelijk lange 
termijn van onzekerheid voor de 
betrokken patiënt. 

Tegen de beslissing inzake 
schadevergoeding kan hoger beroep 
en beroep in cassatie worden 
ingesteld. 

Art ike lsgewi jze toel icht ing 

In de toelichting op artikel 3 
ontbraken de tweede, derde, vierde 
en vijfde alinea. 

De toelichting op artikel 6 luidde: 
Artikel 6 inzake de verplichtingen 

van de officier van justitie komt 
overeen met artikel 5, eerste tot en 
met derde lid, van het a.w. BOPZ. 

De laatste volzin van de toelichting 
op artikel 8 ontbrak. 

De tweede alinea van de 
toelichting op artikel 9 luidde: 

De in artikel 9, eerste lid, 
opgenomen verplichting voor de 
rechter binnen een bepaalde termijn 
na het indienen van de vordering te 
beslissen, is nieuw voorzover de 
beslissing betrekking heeft op een 
voorlopige machtiging ten aanzien 
van niet in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijvende patiënten. 
Ingevolge artikel 15, zesde lid van 
het a.w. BOPZ dient de beslissing op 
een vordering tot het verlenen van 
een machtiging ten aanzien van 
vrijwill ig in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijvende patiënten 
binnen drie weken na het indienen 
van de vordering te worden gegeven. 
Een termijn van vier weken geldt in 
het a.w. BOPZ met betrekking tot de 
eerste en latere machtiging tot 
voortgezet verblijf. In verband met 
het samenvoegen van de regelingen 
inzake het verlenen van een 
voorlopige machtiging ten aanzien 
van niet in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijvende patiënten en 
vrijwill ig in een psychiatrisch 
ziekenhuis verblijvende patiënten, is 
in artikel 9, eerste lid, een termijn 
opgenomen van vier weken. Op deze 
wijze wordt bereikt dat eenzelfde 
basisregeling dienst doet voor alle 
procedures. De termijn van vier 
weken zal niet als bezwaarlijk 
worden ervaren. 

De laatste alinea van de toelichting 
op artikel 9 ontbrak. 

De vijfde alinea in de toelichting 
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op artikelen 15, 16 en 17 ontbrak. 

De derde volle alinea in de 
toelichting op paragraaf 3 luidde na 
de zevende volzin: 

Dit betekent dat de rechter binnen 
drie dagen na de last van de burge-
meester over de voortzetting van de 
inbewaringstelling moet beslissen. In 
aansluiting daarop kan een 
voorlopige machtiging voor een half 
jaar worden verleend. In afwijking 
van de regeling in de Krankzinni-
genwet wordt niet voorzien in de 
mogelijkheid van een ambtshalve 
verlenging van de inbewaringstelling. 
De inbewaringstelling kan gedurende 
vier weken worden voortgezet. 
Ingevolge de Krankzinnigenwet is dit 
drie weken met echter de 
mogelijkheid van ambtshalve 
verlenging met ten hoogste drie 
weken. 

De toelichting op artikel 25 luidde: 
De termijn in artikel 25, tweede 

lid, binnen welke de officier van 
justitie op de hoogte moet worden 
gesteld van de last van de burge-
meester is verkort ten einde een 
toetsing door de rechter op korte 
termijn mogelijk te maken. 

De toelichting op de artikelen 27 
en 28 (29 nieuw) luidde: 

In artikelen 27 en 28 wordt het 
verlenen van een machtiging tot 
voortzetting van de inbewaring-
stelling geregeld op zodanige wijze 
dat de termijnen die in het huidige 
recht op grond van de Krankzinni-
genwet gelden, worden gehand-
haafd. 

De toelichting op artikel 28 (artikel 
27, derde lid, oud) ontbrak. 

De toelichting op de artikelen 30 
en 31 (artikelen 29 en 30 oud) 
ontbrak. 

In de toelichting op onderdeel E 
ontbraken de tweede en de laatste 
volzin van de derde alinea. 

Onderdeel F ontbrak. 

In de toelichting op onderdeel G 
(onderdeel F oud) luidde de tweede 
volzin van de tweede aiinea: 

Deze uitsluiting wordt door de 
voorgestelde wijziging van het 
twaalfde lid en de invoeging van een 
dertiende lid gehandhaafd. 

(onderdeel I oud) bestond uit de 
eerste, tweede en derde volzin. In de 
derde volzin ontbraken de woorden 
«of op de last van de burgemeester 
tot inbewaringstelling». 

De tweede volzin van de 
toelichting op onderdeel K 
(onderdeel J oud) luidde: 

De voorgestelde wijzigingen 
strekken er onder meer toe de 
behandeling van het verzoek om 
ontslag en de beslissing daarop 
binnen zes weken te waarborgen. 

De derde volzin van de toelichting 
op dit onderdeel ontbrak. 

Na de toelichting op onderdeel N 
(onderdeel M oud) luidde het slot 
van de artikelsgewijze toelichting als 
volgt: 

De onderdelen K, L, Q en S 
bevatten aanpassingen aan het hier 
aan de orde zijnde wetsvoorstel. 

De onderdelen N en O bevatten 
aanpassingen aan de Wet vermo-
genssancties. (Wet van 31 maart 
1983, Stb. 153). 

Onderdeel P 
Het in dit onderdeel opgenomen 

artikel 69 kan worden vereenvoudigd 
in verband met de bij wetsvoorstel 

voorgestelde wijziging van de 
Krankzinnigenwet. 

Onderdeel R 
Artikel 71 van het a.w. BOPZ kan 

vervallen in verband met voren-
vermeld wetsvoorstel tot wijziging 
van de Krankzinnigenwet. 

Het vervallen van artikel 73 van 
het a.w. BOPZ volgt uit het onder-
havige wetsvoorstel. 

De toelichting op onderdeel J 
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