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

21 239 Wijziging van de W e t bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen 

B A D V I E S R A A D V A N S T A T E N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 11 apri l 1989 

Bij Kabinetsmissive van 15 
augustus 1988, no. 35, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de 
Staatssecretaris van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur, mede 
namens de Minister van Justitie, bij 
de Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een voorstel van 
wet met memorie van toelichting tot 
wijziging van de Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen. 

1. Het wetsvoorstel (verder te 
noemen: de novelle) beoogt onder 
meer de reikwijdte van de regeling 
voor opneming en verblijf, zoals die 
voorkomt in het bij de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal aanhangige 
voorstel van Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen (verder te noemen: 
wetsvoorstel BOPZ) te beperken. Dit 
wordt bereikt door deze regeling 
alleen te laten gelden voor opneming 
en verblijf in een psychiatrisch 
ziekenhuis en een afwijkende 
regeling voor te stellen voor 
opneming en verblijf in een zwakzin-
nigeninrichting of verpleeginrichting. 
Volgens paragraaf 2 van de memorie 
van toelichting zou de regeling, die 
nu is vervat in het wetsvoorstel 
BOPZ, de bestaande werklast van de 
rechterlijke macht van in totaal 
5.600 beslissingen per jaar op grond 
van de Krankzinnigenwet alleen al 

Aan de Koningin 

Rijswijk, 14 jul i 1989 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 1 5 
augustus 1988, no. 35, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State 
zijn advies betreffende het bovenver-
melde voorstel van wet met memorie 
van toelichting rechtstreeks aan de 
eerste ondergetekende te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 11 
april 1989, no. W 13.88.0458, 
bieden wi j U hierbij aan. 

1. Het gestelde onder 1 geeft ons 
geen aanleiding tot opmerkingen. 
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door de beslissingen die zouden 
moeten worden genomen ten 
aanzien van zwakzinnigen en psycho-
geriatrische patiënten, vermeerderen 
met ongeveer 39.300 per jaar. De 
novelle beoogt een vermindering van 
de werklast van de rechterlijke macht 
vooral te bereiken door op de 
volgende punten een afwijkende 
regeling voor zwakzinnigeninrich-
tingen en verpleeginrichtingen voor 
te stellen: 

a. de omstandigheden waaronder 
een rechterlijke machtiging is 
vereist: «het geen blijk geven van de 
nodige bereidheid» (artikel 2, derde 
lid, onder a) is voor deze groep 
vervangen door «blijk geven van 
bezwaar» (artikel 3); 

b. de duur van de machtiging tot 
voortgezet verblijf: «één jaar» (artikel 
17, derde lid), is voor deze groep 
vervangen door: de mogelijkheid van 
een door de rechter te bepalen 
langere termijn dan wel voor 
onbepaalde tijd (artikel 17, vierde 
lid). 

2. Blijkens paragraaf 2 van de 
memorie van toelichting wordt de 
beduidende werklastvermeerdering 
voor de rechterlijke macht in het 
stelsel van het wetsvoorstel BOPZ 
veroorzaakt doordat naar schatting 
90% van degenen die opgenomen 
worden in zwakzinnigeninrichtingen 
en verpleeginrichtingen vanwege de 
stoornis van hun geestvermogens 
niet in staat zijn blijk te geven van de 
nodige bereidheid tot opneming, 
zodat in al die gevallen rechterlijke 
machtigingen nodig zouden zijn. 
Daarom draait artikel 3 van de 
novelle dit vereiste voor de zwakzin-
nigen- en verpleeginrichtingen om 
door voor opnemingen aldaar een 
rechterlijke machtiging slechts te 
eisen als betrokkene blijk geeft van 
bezwaar. 

De raad heeft er begrip voor dat 
voor mensen in zwakzinnigen- en 
psychogeriatrische verpleeginrich-
tingen een andere opnemings- en 
verblijfsregeling geschikt wordt 
geacht dan die welke in het 
wetsvoorstel BOPZ is voorgesteld 
voor mensen die in een psychiatrisch 
ziekenhuis zijn of worden 
opgenomen; het gaat immers om 
patiënten met doorgaans geheel 
verschillende soorten stoornis van de 
geest. De novelle heeft betreffende 
de opnemingen in zwakzinnigen- en 
verpleeginrichtingen consequenties 
voor twee, waarschijnlijk niet scherp 
te onderscheiden, categorieën van 
patiënten, namelijk 

2. De Raad bespreekt de bij het 
wetsvoorstel (hierna te noemen 
novelle) voorgestelde regeling die 
betrekking heeft op opneming en 
verblijf in een zwakzinnigeninrichting 
en een verpleeginrichting. De Raad 
acht de bij de novelle voorgestelde 
regeling in deze vorm niet in 
overeenstemming met artikel 15 van 
de Grondwet en artikel 5 van het 
Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. De Raad 
meent echter dat deze overeen-
stemming kan worden bereikt door 
de regeling op een tweetal punten 
aan te vullen, welke aanvullingen dan 
ook door het college noodzakelijk 
worden geacht. 

In paragraaf 2 van het algemeen 
deel van de aan de Raad voorge-
legde memorie van toelichting was 
uiteengezet dat de voorbereiding van 
de opneming in een zwakzinnigenin-
richting of een verpleeginrichting op 
zodanige wijze verloopt dat zeer 
zorgvuldig wordt onderzocht of de 
opneming medisch is geïndiceerd. 
Zoals uit die passage bleek, is de 
procedure voor de opneming van 
psychogeriatrische patiënten in een 
verpleeginrichting in hoofdzaak 
wetteli jk geregeld en is de opneming 
in een zwakzinnigeninrichting 
eveneens gestructureerd, zij het op 
informele wijze. Hoewel de in 
verhouding tot het aanbod van 
patiënten geringe capaciteit van de 
hier bedoelde inrichtingen in de 
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a. degenen, van wie de geestelijke 
vermogens zodanig zijn, dat zij in 
staat kunnen worden geacht blijk te 
geven van bezwaar, en 

b. degenen, van wie de geestelijke 
vermogens zodanig zijn, dat zij niet 
in staat zijn blijk te geven van 
bezwaar. 

Bij het zoeken naar een oplossing 
voor het probleem dat 90% van deze 
patiënten niet in staat zou zijn tot het 
blijk geven van de nodige bereidheid 
tot opneming, is - zo zetten de 
bewindslieden in de memorie van 
toelichting (paragraaf 2) uiteen -
gedacht aan zowel de mogeli jkheid 
van het mentorschap als de 
mogelijkheid om zwakzinnigeninrich-
tingen en psychogeriatrische 
verpleeginrichtingen buiten het 
toepassingsbereik van de Wet BOPZ 
te brengen. Van beide mogelijkheden 
is evenwel afgezien op grond van de 
overweging dat opneming in een 
inrichting «onder bepaalde omstan-
digheden» een inbreuk op het door 
de Grondwet gewaarborgde recht op 
fysieke vrijheid betekent. Om deze 
reden dient volgens de bewinds-
lieden de waarborg gelegen in de 
rechterlijke controle op grond van 
artikel 15, tweede lid, van de 
Grondwet en artikel 5, vierde l id, van 
het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden 
in die gevallen in acht genomen te 
worden. 

De Raad onderschrijft de consta-
tering dat in zwakzinnigen- en 
verpleeginrichtingen onder bepaalde 
omstandigheden sprake is van 
vri jheidsbeneming. Juist daarom 
acht het college de regeling van de 
bezwaarmogelijkheid zoals in artikel 
3 voorgesteld onvoldoende en 
daardoor de rechtsbescherming van 
de hiervoor onder a aangeduide 
categorie patiënten te zwak. 

Voorts zal, naar het oordeel van de 
Raad, een belangrijk deel van de 
genoemde 90% evenmin in staat zijn 
blijk te geven van bezwaar, zodat de 
rechtszekerheid en de rechtsbe-
scherming zoals het wetsvoorstel 
BOPZ die ook voor de patiënten, die 
zich over hun opneming niet (zinnig) 
kunnen uitspreken, bood komen te 
vervallen. Met andere woorden, de 
novelle beperkt - naar het de Raad 
voorkomt - de reikwijdte van de 
regeling van opneming en verblijf 
zodanig dat degenen, die in 
aanmerking worden gebracht voor 
opneming in zwakzinnigeninrich-
tingen of verpleeginrichtingen en die 
als gevolg van een stoornis van hun 

praktijk reeds dwingt tot een strenge 
selectie in die zin dat slechts 
patiënten worden opgenomen die 
zich niet buiten de inrichting kunnen 
handhaven, delen wij de mening van 
de Raad dat de regeling als zodanig 
afgestemd dient te zijn op het aspect 
van de vrijheidsbeneming. Wij waren 
van mening dat de oorspronkelijk 
voorgestelde regeling, mede gelet op 
de bestaande praktijk en het verbod 
van wederrechtelijke vrijheidsbe-
neming, voldoende waarborgen bood 
voor die gevallen waarin van 
vrijheidsbeneming in de zin van 
artikel 15 Grondwet en artikel 5, 
vierde lid, van het Europees Verdrag 
sprake zou zijn. Ten einde echter 
iedere twijfel uit te sluiten omtrent 
het ook in de hier bedoelde gevallen 
volledig voldoen aan de eisen die 
deze grondrechtenbepalingen 
stellen, menen wij dat de formeel-
wetteli jke waarborgen op de door de 
Raad aangegeven wijze versterkt 
dienen te worden. 

Op grond van het bovenstaande is 
in artikel 3, tweede lid, van de 
novelle de basis gelegd voor een 
wetteli jke regeling als door de Raad 
bedoeld. Het derde, vierde en vijfde 
lid van dat artikel bevatten de 
waarborgen en het toetsingscri-
terium welke verband houden met de 
vri jheidsontneming 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 omschrijving van het 
begrip noodzaak en de mededeling 
aan de betrokkene dat hij bezwaar 
kan maken tegen de opneming. De 
regeling is toegelicht in paragraaf 2 
van het algemeen deel van de 
memorie van toelichting en in de 
artikelsgewijze toelichting. 
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geestvermogens niet in staat zijn 
blijk te geven van bezwaar (de 
hierboven onder b aangeduide 
categorie), de bescherming van de 
regeling feitelijk zullen missen. 

De raad meent dan ook dat de 
voorgestelde regeling in deze vorm 
niet in overeenstemming is met 
artikel 1 5 van de Grondwet en artikel 
5 van het Europees Verdrag. Deze 
overeenstemming kan worden 
bereikt, indien het voorstel op een 
tweetal punten wordt aangevuld. 

Het college acht het noodzakelijk 
om ter bescherming van met name 
de hiervoor onder a genoemde 
categorie patiënten een bepaling in 
de wet op te nemen waarin het 
verplicht wordt gesteld tijdens de 
opnameprocedure betrokkenen te 
attenderen op de mogelijkheid van 
bezwaar. 

De rechtsbescherming van 
patiënten die in aanmerking worden 
gebracht voor opneming en die als 
gevolg van een stoornis van hun 
geestvermogens niet in staat zijn 
bezwaar te maken (categorie b) 
behoeft eveneens wetteli jke regeling. 
De Raad acht op grond van artikel 
15, eerste lid, van de Grondwet en 
artikel 5, eerste lid, van het Europees 
Verdrag noodzakelijk dat bij of 
krachtens dit wetsvoorstel wordt 
voorzien in een regeling, waarin een 
zorgvuldige opnemingsprocedure 
wordt voorgeschreven die ook recht 
doet aan het aspect van de vrijheids-
beneming. 

De bewindslieden betogen in 
paragraaf 2 van de memorie van 
toelichting dat zij de keuze, 
neergelegd in artikel 3 van de 
novelle, kunnen maken, omdat de 
procedures die voorafgaan aan 
opneming in een zwakzinnigenin-
richting en opneming in een psycho-
geriatrische verpleeginrichting zeer 
zorgvuldig verlopen en waarborgen 
bieden tegen ongerechtvaardigde 
opnemingen. 

Hoewel het college geen reden 
heeft te twij felen aan de kwaliteit 
van deze opnemingsprocedures, 
wijst het erop dat het procedures zijn 
in het kader van een financierings-
stelsel. De bewindslieden hebben 
met hun uiteenzetting hem er dan 
ook niet van overtuigd dat deze 
procedures op het punt van het 
ontnemen van vrijheid voldoen aan 
artikel 15, eerste lid, van de 
Grondwet («bij of krachtens de wet 
bepaald») en artikel 5, eerste lid, 
aanhef en onder e, van het Europees 
Verdrag («in accordance with a 
procedure prescribed by law»). Als 
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opnemingen in een zwakzinnigenin-
richting of psychogeriatrische 
verpleeginrichting «onder bepaalde 
omstandigheden», tot vrijheidsbe-
neming kunnen leiden, dient naar het 
oordeel van de Raad het voldoen aan 
die bepalingen vast te staan, reden 
waarom de hiervoor bepleite wette-
lijke regeling waarin recht wordt 
gedaan aan het aspect van de 
vrijheidsbeneming door het college 
noodzakelijk wordt geacht. 

3. Ten aanzien van beide catego 
rieën van patiënten is bij de Raad 
overigens nog de vraag gerezen naar 
het toepassingsbereik van de Aanbe-
veling van het Comité van Ministers 
van de Raad van Europa van 22 
februari 1983, nr.R(83)2, betref -
fende «the legal protection of 
persons suffering from mental 
disorder placed as unvoluntary 
patients». 

Gegeven de definitie van onvrij-
willige opneming in artikel 1, tweede 
lid, van deze Aanbeveling ware in de 
memorie van toelichting ten aanzien 
van beide hiervoor genoemde 
categorieën uiteen te zetten of de 
voor respectievelijk categorie a en b 
voorgestelde opnemingswijzen 
overeenkomen met een opneming op 
eigen verzoek dan wel vallen onder 
de opneming genoemd in artikel 3b 
van de Aanbeveling. 

4. Aangezien een van de belang-
rijkste overwegingen van de novelle 
is gelegen in de dreigende forse 
werklastvermeerdering voor de 
rechterlijke macht als gevolg van het 
wetsvoorstel BOPZ, is het gestelde in 
paragraaf 8 van de toelicnting met 
betrekking tot de werklastvermeer-
dering die nog zal resteren als 
gevolg van de nu voorgestelde 
regeling van belang. Deze wordt 
geschat op ongeveer 4.300 rechter-
lijke beslissingen per jaar, hetgeen 
neerkomt op 8 rechters, 2 officieren 
van justitie en 15 administratieve 
medewerkers. Het college wijst erop, 
dat deze beschouwing in de 

3. In artikel 1, tweede lid, 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 unvoluntary 
patients» wordt als een onvrijwill ige 
opneming aangemerkt elke 
opneming die niet op eigen verzoek 
geschiedt. Derhalve moet worden 
aangenomen dat de opnemingen van 
zwakzinnigen in een zwakzinnigenin-
richting en van psycho-geriatrische 
patiënten in een verpleeginrichting 
zowel van de categorie die de Raad 
aanduidt met a als van de categorie 
die de Raad aanduidt met b in het 
stelsel van de Aanbeveling als onvrij-
will ig 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 
geestesstoornis door het achterwege 
blijven van een opneming zou 
verslechteren of indien daardoor zou 
worden verhinderd dat de patiënt de 
noodzakelijke behandeling krijgt. 

Het bovenstaande is verwerkt in 
een passage die aan het slot van 
paragraaf 2 van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting is 
toegevoegd. 

4. Het spreekt vanzelf dat voor de 
uitvoering van de gewijzigde Wet 
bijzondere opnemingen in psychi-
atrische ziekenhuizen (hierna te 
noemen Wet BOPZ) de benodigde 
financiële en personele middelen ter 
beschikking zullen worden gesteld. 
Een dergelijke mededeling in de 
memorie van toelichting achten wij 
overbodig. 
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toelichting aan kracht zou winnen, 
als zou worden vermeld dat de 
benodigde financiële en personele 
middelen ter beschikking zullen 
worden gesteld. Als zulks niet het 
geval is, ware in de toelichting aan te 
geven hoe de bewindslieden denken 
desondanks een behoorlijke 
uitvoering van de Wet BOPZ te 
kunnen waarborgen. 

5. De wijziging van artikel 17, 
vierde lid, ten aanzien van de duur 
van de machtiging tot voortgezet 
verblijf is opgenomen omdat van 
zwakzinnigen en psychogeriatrische 
patiënten in de meeste gevallen niet 
een zodanige wijziging van de 
geestestoestand kan worden 
verwacht, dat verblijf in de inrichting 
niet langer is geïndiceerd (slot van 
paragraaf 2 van de toelichting). 
Volgens artikel 17, vierde lid, kan 
deze machtiging worden verleend 
voor een door de rechter te bepalen 
termi jn, die langer is dan een jaar, 
dan wel voor onbepaalde t i jd. Een 
afwijkende regeling ter zake van de 
geldigheidsduur van een machtiging 
tot voortgezet verblijf is eveneens 
opgenomen voor de chronische 
patiënten, die langer dan vijf aaneen-
gesloten jaren in een psychiatrisch 
ziekenhuis verbli jven; deze 
machtiging kan worden verleend 
voor maximaal twee jaren (artikel 19; 
paragraaf 3 van de toelichting). 

Aangezien bij beide groepen 
sprake is van een min of meer 
chronisch karakter rijst de vraag 
waarom hier verschillende termijnen 
worden gehanteerd. In de toelichting 
ware een nadere onderbouwing te 
geven van de voor beide groepen 
gehanteerde termijnen. 

6. De Raad wijst er in dit verband 
op, dat de hiervoor reeds genoemde 
Aanbeveling van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa 
een gedwongen verblijf van 
geestelijk gestoorden in inrichtingen 
bindt aan een bepaalde periode of 
aan, op zijn minst, periodiek 
onderzoek naar de noodzakelijkheid 
ervan (artikel 8). In de toelichting 
ware uiteen te zetten of naar het 
oordeel van de ondertekenaars de 
mogelijkheid van tussentijds ontslag 
door geneesheer-directeuren (artikel 
47 van het wetsvoorstel BOPZ) 
gelijkgesteld mag worden c.q. 
voldoende tegemoet komt aan het in 
de Aanbeveling bedoelde periodieke 
onderzoek. 

5. Aan het slot van paragraaf 3 
van het algemeen deel van de 
memorie van toelichting is een 
passage toegevoegd waarin wordt 
uiteengezet waarom voor een 
machtiging tot voortgezet verblijf 
van chronische patiënten in psychi-
atrische ziekenhuizen (in engere zin) 
in artikel 19 een andere maximum-
termijn is gesteld dan in artikel 17, 
vierde lid, voor een machtiging tot 
voortgezet verblijf ten aanzien van 
zwakzinnigen en psychogeriatr ische 
patiënten. 

6. Aan het slot van paragraaf 2 
van het algemeen deel van de 
memorie van toelichting wordt in een 
toegevoegde passage ingegaan op 
de betekenins van artikel 47 van het 
voorstel van Wet BOPZ met 
betrekking tot het vereiste van 
periodiek onderzoek, gesteld in 
artikel 8 van de Aanbeveling van het 
Comité van Ministers van de Raad 
van Europa. 
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7. In de artikelen 10 en 1 7 van de 
novelle wordt voorgesteld de geldig^ 
heidsduur van de voorlopige 
machtiging en de machtiging tot 
voortgezet verblijf te stellen op zes 
maanden onderscheidenlijk één jaar. 
Volgens de toelichting (paragraaf 3) 
is zulks overeenkomstig het geldend 
recht. De Raad wijst erop, dat de in 
het geldend recht ter zake genoemde 
termijnen maximumtermijnen zijn 
(artikelen 22 en 24 van de Krankzin-
nigenwet). De toelichting ware dan 
ook op dit punt te nuanceren; tevens 
ware daarbij aan te geven waarom 
van het stellen van maximumter-
mijnen is afgezien. 

In paragraaf 3 van de toelichting 
wordt uiteengezet om welke reden in 
de novelle is gekozen voor langere 
termijnen (6 maanden respectievelijk 
1 jaar) dan in het wetsvoorstel BOPZ 
(4 weken voor een voorlopige 
machtiging en 6 maanden voor een 
machtiging tot voortgezet verblijf). 

De Raad heeft in deze uiteen-
zetting een kwantificering gemist van 
de extra werklast, die bij de thans 
voorgestelde langere termijnen zal 
optreden door een groter aantal 
verzoeken om ontslag op basis van 
de artikelen 47 en 48 van het 
wetsvoorstel BOPZ. Zonder ook dit 
effect in de vergelijking te betrekken, 
is naar het oordeel van de Raad een 
beoordeling van de keuze tussen 
kortere en langere termijnen met het 
oog op de werkbelasting voor 
geneesheer-directeuren, officieren 
van justitie en rechters niet goed 
mogelijk. 

7. Mede op grond van de in 
paragraaf 3 van de memorie van 
toelichting vermelde, uit onderzoek 
verkregen, gegevens over patronen 
van juridische situaties na opneming 
in psychiatrische ziekenhuizen 
bestaat de indruk dat van de in de 
Krankzinnigenwet voorziene 
mogelijkheid tot het verlenen van 
een machtiging voor een kortere 
termijn dan de maximumtermijn in 
feite weinig gebruik wordt gemaakt. 
Op grond van die gegevens kan 
worden aangenomen dat door de 
rechter een machtiging voor de 
maximumtermijn wordt verleend, 
maar dat deze termijn veelal niet 
wordt volgemaakt. Het gedwongen 
verblijf wordt in die gevallen binnen 
de termijn beëindigd doordat de 
patiënt door het bestuur van de 
inrichting uit de inrichting wordt 
ontslagen dan wel doordat de patiënt 
het verblijf in de inrichting op voet 
van vrijwill igheid voortzet. Derhalve 
was in de novelle oorspronkelijk 
afgezien van de bepaling dat de 
machtiging voor «ten hoogste» de in 
de wet bepaalde termijn kan worden 
verleend. Tegen een dergelijke 
bepaling bestaat echter geen 
overwegend bezwaar. Naar 
aanleiding van de desbetreffende 
opmerking van de Raad zijn de 
woorden «ten hoogste» in de 
artikelen 10 en 17 ingevoegd. 

De in de novelle voorgestelde 
termijnen van de voorlopige 
machtiging en de eerste machtiging 
tot voortgezet verblijf komen 
overeen met de desbetreffende 
termijnen in de Krankzinnigenwet. In 
artikel 29 van de Krankzinnigenwet is 
voorzien in de mogelijkheid voor de 
patiënt een verzoek om ontslag aan 
de rechter te doen voorleggen. De 
mogelijkheid die artikel 48 van het 
voorstel van Wet BOPZ biedt, is dus 
niet nieuw en de bepaling als 
zodanig zal de werklast van de 
rechterlijke macht niet doen 
toenemen. 

De vermeerdering van het 
verplichte aantal beslissingen van de 
rechter, te weten na onderschei-
denlijk een maand en zes maanden 
in plaats van na zes maanden en een 
jaar, zou de werklast van de 
gerechten echter in elk geval doen 
toenemen. Voor deze werklastver-
meerdering zijn geen goede gronden 
aan te voeren. Uit de vorenvermelde, 
in paragraaf 3 van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting 
besproken, onderzoeksgegevens 
blijkt immers dat ook zonder rechter-
lijke tussenkomst regelmatig herbe-
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8. De uitsluiting van beroep in 
cassatie, zoals die in het 
wetsvoorstel BOPZ is vervat, komt in 
de novelle op één uitzondering na te 
vervallen (paragraaf 5 van de 
memorie van toelichting). De uitzon-
dering betreft het voorgestelde 
artikel 28, vijfde lid, betreffende de 
beslissing van de rechter tot voort-
zetting van de inbewaringstelling. 
Ook hier heeft de Raad in de 
toelichting een verwijzing gemist 
naar meergenoemde Aanbeveling 
van het Comité van Ministers, waarin 
in artikel 4, derde en vierde lid, een 
beroepsmogelijkheid is voorge-
schrevnn. Weliswaar heeft 
Nederland als enige land bij het 
vierde lid een voorbehoud gemaakt, 
zulks verklaart nog niet waarom deze 
volgens de bewindslieden enige 
uitzondering wordt gerechtvaardigd. 

9. In artikel 15, derde lid, wordt 
onder meer artikel 3 van overeen-
komstige toepassing verklaard. In de 
toelichting ontbreekt een uiteen-
zetting over de redenen hiervan. Het 
gaat hier om personen, die met een 
voorlopige machtiging zijn 
opgenomen. Voor zover zij zijn 
opgenomen in zwakzinnigeninrich-
tingen en verpleeginrichtingen 
hebben zij bij hun opname volgens 
de procedure van artikel 3 dus blijk 
gegeven van bezwaar en is er een 
rechterlijke machtiging gevolgd. Nu 
deze personen blijkbaar tot het blijk 
geven van bezwaar in staat waren, is 
het college van oordeel, dat bij een 
machtiging tot voortgezet verblijf 
niet andermaal een slechtere rechts-
positie dan voor de psychiatrische 
patiënten gerechtvaardigd is. Het 

oordeling van de situatie plaatsvindt 
en dat deze herbeoordeling in ruim 
drie kwart van de gevallen waarin 
een voorlopige machtiging was 
verleend, en in ruim de helft van de 
gevallen waarin een machtiging tot 
voortgezet verblijf was verleend, 
leidt tot ontslag uit de inrichting, 
verleend door het bestuur van de 
inrichting, of tot voortzetting van het 
verblijf op voet van vrijwil l igheid. Het 
is dan ook niet aannemelijk dat het 
aantal ontslagprocedures ten 
opzichte van de in het geldend recht 
bestaande situatie in zo betekenende 
mate zou afnemen door verkorting 
van de geldigheidsduur van de 
voorlopige machtiging en de eerste 
machtiging tot voortgezet verblijf dat 
dit zou opwegen tegen de werklast-
vermeerdering die uit deze verkorting 
voortvloeit. 

8. Met betrekking tot de beslissing 
van de rechter tot voortzetting van 
de inbewaringstelling is in artikel 29, 
vijfde lid (artikel 28, vijfde lid, van de 
bij de Raad aanhangig gemaakte 
novelle), beroep in cassatie uitge-
sloten. In paragraaf 5 van het 
algemeen deel van de memorie van 
toelichting is uiteengezet dat ook in 
het geldend recht ingevolge de juris-
prudentie van de Hoge Raad in feite 
geen beroep in cassatie tegen deze 
beslissing openstaat wegens het 
ontbreken van belang. 

Naar aanleiding van de opmerking 
van de Raad is in de toelichting op 
artikel 29, vijfde lid, van de artikels-
gewijze toelichting een verwijzing 
opgenomen naar deze passage in 
paragraaf 5 en wordt vervolgens 
nader op de uitsluiting van beroep in 
cassatie ingegaan. 

9. Door de verwijzing in artikel 15, 
derde lid, naar artikel 3 wordt 
bewerkstelligd dat ten aanzien van 
zwakzinnigen en psychogeriatrische 
patiënten die met een rechterlijke 
machtiging zijn opgenomen omdat 
zij blijk hebben gegeven van 
bezwaar, telkens een rechterlijke 
machtiging tot voortgezet verblijf is 
vereist, indien zij na het verstrijken 
van de termijn waarvoor de 
machtiging was verleend, opnieuw 
blijk geven van bezwaar. Het is ons 
niet duidelijk waarom deze regeling 
de hier bedoelde patiënten opnieuw 
in een slechtere rechtspositie zou 
brengen dan voor de overige psychi-
atrische patiënten gerechtvaardigd 
is. De eerstgenoemde patiënten 
waren bij hun opneming niet in staat 
blijk te geven van de nodige 
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geeft dan ook in overweging de 
verwijzing naar artikel 3 in artikel 15, 
derde lid, te schrappen. 

bereidheid en zij zullen dit, naar 
moet worden aangenomen, in 
verband met de aard van hun 
geestesstoornis ook niet zijn op het 
t i jdstip dat de termijn van de 
voorlopige machtiging is verstreken. 
Het ligt derhalve in de rede ook dan 
het blijk geven van bezwaar als 
maatstaf te gebruiken. Niettemin 
hebben wij geen bezwaar tegen het 
achterwege laten van een verwijzing 
naar artikel 3 in artikel 15, derde lid. 
Indien een zwakzinnige of psycho-
geriatrische patiënt met een rechter-
lijke machtiging is opgenomen, valt 
niet te verwachten dat zijn juridische 
status kan worden gewijzigd, onver-
schillig of men toetst aan de 
maatstaf «blijk geven van de nodige 
bereidheid» of «blijk geven van 
bezwaar». Ten einde de regeling niet 
ingewikkeMer te maken dan strikt 
noodzakelijk is, wordt derhalve bij 
nadere overweging afgezien van een 
verwijzing naar artikel 3 in artikel 15, 
derde lid. 

10. Artikel 35a van de novelle, 
regelende de schadevergoeding, laat 
de rechter vrij in geval van 
benadeling als gevolg van 
niet-nakoming van procedurevoor-
schriften de betrokkenen al dan niet 
een schadevergoeding naar 
billi jkheid toe te kennen (een 
«kan-bepaling»). Artikel 5, vijfde lid, 
van het Europees Verdrag spreekt in 
dit verband evenwel van een recht 
op schadeloosstelling. Ook de 
memorie van toelichting (paragraaf 
6) beaamt het bestaan van een 
verdragsrechtelijke aanspraak in 
geval van benadeling. Het 
voorgaande impliceert, naar het de 
Raad voorkomt, dat de formulering 
van artikel 35a, eerste lid, zich niet 
verdraagt met de hiervoor genoemde 
verdragsbepaling. De tekst ware 
alsnog aan te passen. 

Volgens de toelichting (paragraaf 
6) valt onder schade ook 
zogenaamde immateriële schade. 
Hierin wordt echter niet uiteengezet, 
waarom niet - op de voet van artikel 
89, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering (WvSv) - deze 
immateriële schade in de tekst van 
artikel 35a, eerste lid, is opgenomen. 
Daarin ware alsnog te voorzien. De 
schadevergoedingsregeling is 
overigens nogal summier; de Raad 
geeft in overweging een aantal 
bepalingen van de vergelijkbare 
regeling in het WvSv (artikelen 
89-93 juncto 481 en 550) in de 
novelle over te nemen, zoals: 

10. In artikel 35, in de aan de 
Raad voorgelegde novelle artikel 
35a, zijn de woorden «kan 
toekennen» vervangen door: kent 
toe. 

Overigens kan er, zoals in 
paragraaf 6 van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting is 
uiteengezet, niet van worden 
uitgegaan dat elke niet-inachtneming 
van een voorschrift inzake de 
procedure, nadeel oplevert voor de 
betrokkene. Indien deze naar het 
oordeel van de rechter door het 
procedureel verzuim geen nadeel 
heeft geleden, is er geen grond voor 
het toekennen van schadever-
goeding. 

Met de bepaling wordt voorzien in 
een eenvoudige procedure ter 
verkrijging van schadevergoeding. 
Zoals hieronder nog nader zal 
worden uiteengezet, zal de schade in 
de regel van immateriële aard zijn. 
Deze kan onder meer daarin bestaan 
dat tengevolge van het verzuim de 
betrokkene onaanvaardbaar lang in 
onzekerheid heeft verkeerd of de 
indruk heeft kunnen krijgen dat aan 
zijn zienswijze niet de nodige 
aandacht is besteed. Het uitdruk-
kelijk vermelden van immateriële 
schade in de bepaling zou 
verwarrend werken, aangezien 
daardoor de indruk zou kunnen 
worden gewekt dat toepassing van 
die bepaling in de regel zal leiden tot 
vergoeding van schade die materieel 
van aard is. 
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- de verplichting tot het oproepen 
van de verzoeker en de mogelijkheid 
van bijstand door een advocaat 
(artikel 89, derde lid, WvSv); 

- het voorschrift, dat de beslissing 
met redenen moet zijn omkleed 
(artikel 90, tweede lid WvSv). 

Mede naar aanleiding van de 
opmerkingen van de Raad over de 
schadevergoedingsbepaling zijn 
paragraaf 6 van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting en 
de toelichting op artikel 35 verduide-
lijkt. In verband daarmee zijn in 
paragraaf 6 enige passages 
geschrapt, omdat uit die passages 
zou kunnen worden afgeleid dat een 
vordering tot schadevergoeding 
wegens een vormverzuim leidt tot 
een volledige herbeoordeling van de 
beslissing inzake het verlenen van de 
machtiging of het bevel tot ontslag 
uit de inrichting. Dit is niet het geval. 
De vrijheidsontneming als zodanig is 
gerechtvaardigd indien blijkt van een 
stoornis van de geestvermogens die 
de betrokkene gevaar doet veroor-
zaken dat niet op andere wijze kan 
worden afgewend. Los daarvan moet 
de schade worden gezien die 
geleden kan zijn door het proce-
dureel verzuim. Het zal, naar wij 
verwachten, slechts zelden 
voorkomen dat bij de voorbereiding 
van de hier aan de orde zijnde 
rechterlijke beslissingen een zodanig 
verzuim is gepleegd dat naar het 
oordeel van de rechter die het 
verzoek om schadevergoeding 
behandelt, een beoordelingsfout 
daarvan het gevolg is geweest, zodat 
de vrijheidsontneming onrechtmatig 
was. Met betrekking tot de door het 
verzuim geleden schade betekent dit 
dat slechts in uitzonderingsgevallen 
sprake zal zijn van materiële schade. 
Deze kan zich immers in de hier aan 
de orde zijnde gevallen slechts 
voordoen in het geval dat de 
vrijheidsontneming onrechtmatig 
was. 

Het eerste lid van de schadever-
goedingsbepaling die was 
opgenomen in de aan de Raad 
voorgelegde novelle, is gewijzigd in 
dier voege dat de mogelijkheid tot 
het indienen van een verzoek om 
schadevergoeding onafhankelijk is 
gemaakt van de beslissing van de 
rechter inzake het verlenen van een 
machtiging of inzake het ontslag. Op 
deze wijze wordt duidelijker dan in 
de oorspronkelijke bepaling tot 
uitdrukking gebracht dat de 
procedure inzake de schadever-
goeding los staat van die beslissing 
van de rechter. De termijn voor de 
indiening van het verzoek tot 
schadevergoeding is van twee 
maanden op drie maanden gebracht. 
Daarmee wordt aangesloten bij de 
termijn, gesteld in artikel 89, derde 
lid, van het Wetboek van Strafvor-
dering. 
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11 . Naast de in het voorgaande 
reeds besproken doelstellingen, 
beoogt de novelle eveneens een 
aantal vereenvoudigingen in het 
wetsvoorstel BOPZ aan te brengen 
en dit zodoende toegankelijker te 
maken (bladzijde 2, memorie van 
toelichting). 

De Raad meent, dat de toeganke-
lijkheid nog verder kan worden 
vergroot. Zo komen op een aantal 
plaatsen in de novelle (artikel I, 
onderdeel B) nog verwijzingen naar 
verwijzingen voor (artikelen 28, 
eerste lid, juncto 8, derde l id; 27, 
tweede lid, juncto 16, vierde l id; 18, 
tweede lid, juncto 15, derde l id; 18, 
tweede lid, juncto 16; 18, tweede 
lid, juncto 17). Het college adviseert 
waar mogelijk de «doorverwijzings-
bepaling» te incorporeren in het 
desbetreffende onderdeel, zodat per 
saldo maar één verwijzing resteert. 
Conform artikel III van de novelle 
zullen diverse bepalingen van het 
wetsvoorstel BOPZ na aanvaarding 
van de novelle nog moeten worden 
aangepast. De inzichtelijkheid van 
beide wetsvoorstellen wordt 
daardoor in deze fase bemoeili jkt; 
het college adviseert om die reden 
de memorie van toelichting aan te 
vullen met een tekst van het 
wetsvoorstel BOPZ, zoals deze zal 
komen te luiden na aanvaarding van 
de novelle. 

12. Tegen de beslissing van de 
rechter op een klacht staan volgens 
artikel 4 1 , veertiende lid (artikel I, 
onderdeel F), geen hoger beroep en 
cassatie open. De artikelsgewijze 
toelichting (onderdeel F) suggereert, 

De procedure inzake de schade-
vergoeding is geregeld in de 
twaalfde titel van het Eerste Boek 
van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering die ingevolge artikel 
74 van het a.w. BOPZ op de rechts-
pleging in het kader van de Wet 
BOPZ van toepassing zal zijn. Deze 
titel heeft betrekking op de rechts-
pleging in zaken die met een 
verzoekschrift worden ingeleid. De 
door de Raad genoemde onder-
werpen worden in die titel geregeld. 
Verzuimd was in artikel 74, 
inmiddels vernummerd tot artikel 73, 
een verwijzing naar de schadever-
goedingsbepaling in te voegen. Dit 
verzuim is hersteld. In de schadever-
goedingsbepaling is nog een aantal 
wijzigingen van zuiver technische 
aard betreffende de indiening en de 
behandeling van het verzoekschrift 
aangebracht. 

11 . Artikel 27, tweede lid, is 
zodanig gewijzigd, dat daarin niet 
meer een verwijzing naar een 
verwijzing voorkomt. 

De verwijzing naar artikel 8, derde 
lid, in artikel 29, eerste lid (in de aan 
de Raad voorgelegde novelle artikel 
28, eerste lid), waarin wordt 
doorverwezen naar bepalingen van 
het Wetboek van Strafvordering, 
achten wij niet bezwaarlijk. Uit de 
verwijzingen in artikel 18 van de 
novelle blijkt dat de procedure inzake 
een machtiging tot voortgezet 
verblijf overeenkomt met de 
procedure inzake een voorlopige 
machtiging. De daaruit voort-
vloeiende, voor de hand liggende, 
doorverwijzingen achten wij evenmin 
bezwaarlijk. Op voornoemde punten 
is het wetsvoorstel derhalve niet 
gewijz'gd. 

Het advies van het College om de 
toelichting aan te vullen met een 
tekst va., het wetsvoorstel BOPZ 
zoals deze zal komen te luiden na 
aanvaarding van de novelle, is 
opgevolgd. Deze tekst is in een 
bijlage bij de memorie van 
toelichting opgenomen. 

12. Naar aanleiding van de 
opmerking van de Raad is in het 
veertiende lid van artikel 41 bepaald 
dat tegen de beslissing van de 
rechter geen gewoon rechtsmiddel 
openstaat. 
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dat zulks geen wijziging ten opzichte 
van het wetsvoorstel BOPZ impli-
ceert. Het college wijst erop, dat dit 
niet geheel juist is. In het 
wetsvoorstel BOPZ, dat de procedure 
inzake het verlenen van een 
voorlopige machtiging van overeen-
komstige toepassing verklaart, stond 
nog de mogelijkheid van cassatie in 
het belang der wet open (artikelen 
4 1 , twaalfde lid, juncto 6, zevende 
lid, van dat wetsvoorstel). De Raad 
adviseert artikel 4 1 , veertiende lid 
(artikel I, onderdeel F), van de 
novelle zodanig te wijzigen dat 
althans cassatie in het belang der 
wet mogelijk blijft. In artikel 4 1 , 
veertiende lid (artikel I, onderdeel F), 
ontbreekt de zin uit het corresponde-
rende artikel 4 1 , twaalfde lid, van het 
aanhangige wetsvoorstel BOPZ: 
«Indien de klager geen raadsman 
heeft, kan uitsluitend de rechter hem 
een raadsman toevoegen». Een 
toelichting ter zake ontbreekt; hierin 
ware alsnog te voorzien. 

13. Volgens de artikelsgewijze 
toelichting bij artikel 48 van de 
novelle (onderdeel J) strekken de 
wijzigingen in deze ontslagprocedure 
er onder meer toe de behandeling 
van het verzoek om ontslag en de 
beslissing daarop binnen zes weken 
te waarborgen. Ingevolge het 
voorgestelde artikel 48 dient de 
geneesheer-directeur «zo spoedig 
mogelijk» op het ontslagverzoek te 
beslissen en dient de officier van 
justitie eveneens «zo spoedig 
mogelijk» de beslissing van de 
rechter te vorderen. Termijnen 
worden evenwel niet genoemd. De 
termijn waarbinnen de rechter moet 
beslissen bij de procedure inzake het 
verlenen van een voorlopige 
machtiging is gewijzigd: de woorden 
«zo spoedig mogelijk» in artikel 6, 
zevende lid, van het wetsvoorstel 
BOPZ zijn vervangen door «binnen 
vier weken» in artikel 9, eerste lid, 
van de novelle. Het college gaar 
ervan uit, dat deze wijziging ook gaat 
gelden bij de ontslagprocedure (in 
het wetsvoorstel BOPZ wordt ter 
zake immers artikel 6, zevende lid, 
van overeenkomstige toepassing 
verklaard). In de toelichting ware 
zulks, ter vermijding van misver-
standen, uitdrukkelijk te vermelden. 
Tevens ware hierbij aandacht te 
besteden aan de vraag hoe zonder 
nadere bepaling van de termijnen 
voor de geneesheer-directeur en de 
officier van justitie een beslissing op 
ontslagverzoek binnen zes weken 
kan worden gewaarborgd. 

Het lag van de aanvang af in de 
bedoeling slechts de eerste volzin 
van het twaalfde lid van artikel 41 te 
wijzigen en dus de regeling inzake 
een raadsman te handhaven. 
Onderdeel G (oorspronkelijk 
onderdeel F) is dienovereenkomstig 
verbeterd. 

13. De Raad gaat er terecht van 
uit dat de termijn, gesteld in artikel 
9, eerste lid, van de novelle ook 
geldt voor de uitspraak in de ontslag-
procedure. Overigens is die termijn 
van vier weken teruggebracht tot 
drie weken. In dit verband zij 
verwezen naar punt 18. In onderdeel 
K (oorspronkelijk onderdeel J), onder 
6, is naar aanleiding van de 
opmerking van de Raad de desbe-
treffende vernummering reeds 
aangebracht. Voor het overige wordt 
ervan uitgegaan dat op grond van 
artikel III aanhalingen van artikelen 
door de Minister van Justitie in 
overeenstemming worden gebracht 
met de novelle. 

De toelichting op de wijzigingen 
van artikel 48 is gewijzigd. Zoals in 
die toelichting nu wordt opgemerkt, 
behoeft naar onze mening in de 
meeste gevallen voor het geven van 
een rechterlijke beslissing inzake een 
vordering betreffende ontslag een 
termijn van zes weken niet te worden 
overschreden. 
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14. Bij de procedure tot voort -
zetting van de inbewaringstelling 
wordt in artikel 28, tweede lid, van 
de novelle de in artikel 8, zesde lid, 
geregelde bevoegdheid van de 
rechter om getuigen en deskundigen 
op te roepen, niet van overeenkom-
stige toepassing verklaard. De Krank-
zinnigenwet verklaart de rechter ter 
zake wel uitdrukkelijk bevoegd 
getuigen en deskundigen op te 
roepen. In de memorie van 
toelichting ware ter zake een verdui-
delijking op te nemen. 

15. Artikel 65 van het wetsvoorstel 
BOPZ dreigt met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie jaren of een 
geldboete van de derde categorie 
voor hem, die opzettelijk iemand 
wederrechtelijk van de vrijheid 
berooft door deze persoon «zonder 
dat gebleken is van de nodige 
bereidheid daartoe» in een psychi-
atrisch ziekenhuis te doen opnemen 
etc. Het is het college opgevallen, 
dat in deze strafbepaling geen 
wijziging wordt voorgesteld naar 
aanleiding van de in de novelle 
voorgestelde afwijkende regeling 
(artikel 3) voor opnemingen in 
verpleeginrichtingen en zwakzinni-
geninrichtingen. In de toelichting 
ontbreekt eveneens een redengeving 
hiervoor. In deze omissie ware 
alsnog te voorzien. 

1 6. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

14. Naar aanleiding van de 
opmerking van de Raad is in artikel 
29, tweede lid, (in de aan de Raad 
voorgelegde novelle artikel 28, 
tweede lid) de rechter bevoegd 
verklaard getuigen en deskundigen 
op te roepen. Dit wordt bereikt door 
de van toepassing verklaring van 
artikel 8, zesde lid, eerste volzin. 

1 5. In de door de Raad gesigna-
leerde omissie is voorzien. 

Tevens is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt in artikel 65 de 
woorden «of redelijkerwijs moest 
weten» te schrappen, aangezien 
deze woorden in tegenspraak zijn 
met het vereiste dat de vrijheidsbe-
roving opzettelijk geschiedt. 

17. De redactionele kantteke-
ningen van de Raad zijn verwerkt. 

18. Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt in de novelle en de bijbeho-
rende memorie van toelichting nog 
een aantal hierna te noeme wijzi-
gingen en verbeteringen aan te 
brengen. 

Een aantal wijzigingen strekt tot 
nadere bepaling of precisering van 
termijnen (artikelen 17, eerste lid, 
25, tweede lid, 27 en 29, derde lid,) 
en tot verbetering van de aanpas-
singen in de hoofdstukken III, IV, V, 
VI en X aan de voorgestelde wijzi-
gingen van hoofdstuk II. 

Bij nadere overweging menen wij 
dat de termijnen waarbinnen de 
rechter moet beslissen inzake een 
vordering tot het verlenen van een 
voorlopige machtiging en een 
machtiging tot voortgezet verblijf, 
anders dan was voorzien in de bij de 
Raad aanhangig gemaakte novelle, 
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dienen te worden gedifferentieerd 
overeenkomstig de regeling, vervat 
in het aanhangige voorstel van Wet 
BOPZ. Met betrekking tot de 
beslissing van de rechter inzake het 
verlenen van een voorlopige 
machtiging wordt derhalve, evenals 
in het bij de Eerste Kamer 
aanhangige wetsvoorstel, slechts 
een termijn gesteld, indien de 
betrokkene reeds in een psychi-
atrisch ziekenhuis verblijft. Dit berust 
op de overweging dat de termijn die 
nodig zal zijn voor het geven van een 
verantwoorde beslissing ten aanzien 
van een persoon die nog niet in het 
ziekenhuis verblijft en over wie 
derhalve veelal nog slechts weinig 
gegevens beschikbaar zijn, moeilijk 
is te bepalen en dat de betrokkene 
ook niet of nauwelijks wordt 
benadeeld door het ontbreken van 
een termijn. De vereenvoudiging die 
met betrekking tot deze termijnen 
was aangebracht in de aan de Raad 
voorgelegde novelle, is derhalve 
weer ongedaan gemaakt. 

Artikel 27, derde lid, van de 
novelle zoals die was voorgelegd aan 
de Raad, vernummerd tot artikel 28, 
is gewijzigd in die zin dat ook op 
grond van die bepaling rechtstreeks 
een verzoek kan worden ingediend 
ter verkrijging van schadever-
goeding. In artikel 32, zesde lid, van 
het aanhangige voorstel van Wet 
BOPZ en in artikel 27, derde lid, 
(oud) van de novelle wordt bepaald 
dat bij verzoekschrift aan de rechter 
kan worden gevraagd een uitspraak 
te doen ove'r de rechtmatigheid van 
de door de burgemeester gegeven 
last. Deze regeling wordt bij nader 
inzien te omslachtig geacht. 

De wijziging van artikel 47, 
opgenomen in onderdeel J 
(onderdeel I oud) is verbeterd. 
Tevens is naar aanleiding van 
recente jurisprudentie (HR 24 
februari 1989, NJ 1989, 436) in die 
bepaling een verfijning aangebracht 
door de invoeging van een nieuw 
tweede lid. 

In de bij de Raad aanhangig 
gemaakte novelle werd ervan 
uitgegaan dat de artikelen 32 tot en 
met 35 van de Krankzinnigenwet 
door een tussentijdse wetswijziging 
zouden zijn vervallen voordat de Wet 
BOPZ het Staatsblad zou hebben 
bereikt. Bij nadere overweging is 
echter afgezien van de indiening van 
een wetsvoorstel tot wijziging van de 
Krankzinnigenwet. De artikelen die 
verband hielden met de veronder-
stelde wijziging van de Krankzinni-
genwet zijn geschrapt. In verband 
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De Raad van State heeft blijkens 
het vorenstaande bezwaar tegen de 
te beperkte inhoud van het voorstel 
van wet en geeft U in overweging dit 
niet in deze vorm te zenden aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W.G. Scholten 

Lijst van redact ionele kant teke-
ningen, behorende bij het advies 
no .W13 .88 .0458 van de Raad van 
State van 11 april 1989 

- Van het begrip «inbewaring-
stelling» ware in artikel 1 van het 
wetsvoorstel bijzondere opnemingen 
in psychiatrische ziekenhuizen een 
begripsomschrijving op te nemen. 

- In artikel 6, eerste lid, ware «is 
de officier van justit ie verplicht bij de 
rechter een vordering in te stellen» 
te vervangen door: stelt de officier 
van justitie een vordering in. 

- In artikel I, onder B (het voorge-
stelde artikel 17, vierde lid), ware 
«de termijn, genoemd in het tweede 
lid» te vervangen door: de termijn, 
genoemd in het derde lid. 

- In de voorgestelde artikelen 17, 
derde en vierde l id, 19 en 29, waren 
de woorden «het bepaalde in» te 
schrappen. 

- In het wetsvoorstel ware ter 
wille van de duidelijkheid te bepalen 
dat de vernummering van paragraaf 
6 tot paragraaf 5 (artikel I, onder C) 
geschiedt onder gelijkti jdige 

met het vorenstaande is in onderdeel 
U voor de inwerkingtreding van de 
artikelen 69, eerste lid, en 71 een zo 
kort mogelijke termijn gesteld. 

In het algemeen deel van de 
memorie van toelichting is in 
paragraaf 5 inzake hoger beroep een 
aantal passages geschrapt. De 
toelichting op onderdeel J , dat de 
wijziging van artikel 47 bevat 
(onderdeel I oud), is aangevuld. 

Uit het bovenstaande moge blijken 
dat in de door de Raad op een 
tweetal punten noodzakelijk geachte 
aanvulling is voorzien en dat de 
voorstellen van de Raad zijn 
verwerkt. 

Daartoe gemachtigd door de 
ministerraad veroorloven wij ons U 
te verzoeken het hierbij gevoegde, 
overeenkomstig het vorenstaande, 
gewijzigde voorstel van wet en de 
daarbij behorende gewijzigde 
memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
te zenden. 

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

De Minister van Justit ie, 
F. Korthals Altes 
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schrapping van de paragrafen 4 en 
5. 

- In artikel I, onder J, ware in 
artikel 48, zevende lid, «een tiende 
lid» te vervangen door: een elfde lid. 
Voorts ware «10» te wijzigen in: 11. 

- Paragraaf 2 van de memorie van 
toelichting ware aan te passen aan 
het Besluit indicatie-advisering 
bejaardenoorden en verpleeginrictv 
tingen (Stb.1988, 456). 

- Op bladzijde 26 van de 
toelichting, onderdeel F, ware «een 
nieuw dertiende lid» te vervangen 
door: een nieuw veertiende lid. 

- De verwijzing naar de Wet 
persoonsregistraties op bladzijde 28 
van de toelichting ware van een 
vindplaats te voorzien (punt 109 van 
de Aanwijzingen voor de wetge-
vingstechniek). 
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