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I. ALGEMEEN

1. Inleiding

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de schriftelijke
reacties op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), hierna te
noemen novelle. Wij hebben begrip voor de opmerkingen van dê leden
van de V.V.D.-fractie en de Groen Links-fractie over de aanzienlijke
vertraging die de behandeling van het voorstel van Wet BOPZ
(wetsvoorstel 11 270) heeft ondergaan. Wij zijn echter van mening dat
de periode die was gemoeid met de voorbereiding van de rtovelle, niet
als verloren tijd moet worden beschouwd. De novelle is de neerslag van
een noodzakelijk geworden grondige herbezinning op bepaalde onder–
delen van de regeling, vervat in wetsvoorstel 11 270. In dit verband
willen wij tevens nader ingaan op de kritische opmerkingen van de leden
van de fractie van D66 en de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie
die betrekking hebben op het staatsrechtelijke gegeven dat de Eerste
Kamer niet het recht van amendement heeft.

In de memorie van toelichting is er op gewezen dat de aanzienlijke
werklastvermeerdering voor de rechterlijke macht die uit de regeling,
vervat in wetsvoorstel 11 270, voortvloeit, een zelfstandige reden voor
nadere bezinning vormde. Zoals daar is vermeld, werd de volle omvang
van deze werklastproblematiek pas onderkend toen duidelijk was
geworden dat het mentorschap niet een gedeeltelijke oplossing voor dit
probleem zou kunnen bieden. Gelet op het vorenstaande kan men dan
ook niet, zoals het lid van de R.P.F.-fractie meent, concluderen dat de
voornaamste reden om de Wet BOPZ te wijzigen, was gelegen in de
kritiek van de Senaat. Wij achten het niet uitgesloten dat de Wet BOPZ,
indien het wetsvoorstel in zijn oorspronkelijke vorm het Staatsblad zou
hebben bereikt, wegens de onuitvoerbaarheid van de regeling, niet in
werking had kunnen treden alvorens bij een wijzigingswet in een
beperking van het aantal door de rechter te nemen beslissingen zou zijn
voorzien. Onder die omstandigheden kan naar onze mening niet worden
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gezegd dat de novelle op gespannen voet staat met de positie die de
Eerste Kamer in ons staatsbestel inneemt.

De leden van de fractie van D66 vroegen onze zienswijze met
betrekking tot het wijzigen van een wet bij novelle. Zij laten aan deze
vraag de opsomming van een aantal nadelen die de procedure van een
novelle naar hun mening met zich brengt, voorafgaan. In antwoord
daarop merken wij het volgende op. Het indienen van een novelle dient
met het oog op een voortvarend wetgevingsbeleid uitzondering te
blijven. Voor het overige menen wij dat geen algemene uitspraken over
het gebruik van de mogelijkheid van een novelle kunnen worden gedaan.
In dit geval achten wij de uitzondering alleszins gerechtvaardigd en
menen wij dat de door deze leden gevreesde gevolgen van een novelle,
te weten, rechtsonzekerheid en kwaliteitsverlies niet intreden. De uitge–
breide jurisprudentie van de Hoge Raad, waarbij werd vooruitgelopen op
de Wet BOPZ, heeft rechtsonzekerheid in het geldend recht met
betrekking tot de externe rechtspositie van met dwang opgenomen
patiënten voorkomen. Voorts heeft de nu voorgestelde regeling naar
onze mening op een aantai punten aan kwaliteit gewonnen zowel wat
betreft de inhoud als met betrekking tot de vorm. Met dat laatste wordt
gedoeld op de grotere toegankelijkheid ingevolge de gewijzigde opzet.
Wij menen te moeten ontkennen dat de Tweede Kamer door deze
novelle geïsoleerde onderwerpen krijgt voorgelegd. De novelle bevat een
herschrijving van het gehele hoofdstuk II dat op zich een zelfstandig en
samenhangend onderdeel van het wetsvoorstel vormt. In bijlage 2 is
opgenomen de tekst van de Wet BOPZ, zoals deze na aanvaarding van
de novelle zou luiden. De doorwerking van alle wijzigingen die bij de
novelle worden aangebracht, wordt in dit stuk weergegeven.

Bij de bespreking van al dan niet bij novelle gewijzigde artikelen,
opgenomen in de hoofdstukken III en volgende van wetsvoorstel 11 270,
zal in deze memorie niet telkens voornoemd wetsvoorstel worden
vermeld, tenzij dit aanleiding tot misverstand zou kunnen geven.

Tenslotte merken wij op dat het, anders dan de leden van de fractie
van D66 stellen, de Tweede Kamer uiteraard vrijstaat alle onderdelen van
het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel in haar afwegingen te
betrekken. Daarmee is tevens een antwoord gegeven op een desbetref–
fende vraag van de S.G.P.-fractie. Wij voegen daar echter aan toe dat wij
van harte hopen dat het parlement kan instemmen met de door het
vorige kabinet gemaakte en door ons onderschreven afwegingen. Wij
achten het van groot belang dat de regelingen van de interne rechtspo–
sitie van met dwang opgenomen patiënten en de regeling van de schade–
vergoeding spoedig in werking treden. In verband met laatstgenoemde
regeling moet worden bedacht dat uit artikel 5, vijfde lid, van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) de verplichting voortvloeit tot schade–
loosstelling van degene die slachtoffer is geweest van vrijheidsbeneming
in strijd met dat artikel.

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

2.1. Wenselijkheid van rechterlijke toetsing voor alle opnemingen in
zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen

De leden van de V.V.D-fractie beklemtoonden nog eens hun
uitgangspunt dat de wenselijkheid van een rechterlijke toetsing bij
opneming zwaarder weegt dan de kosten die dat met zich brengt. Zowel
de leden van de fractie van D66 als de leden van de Groen Links-fractie
hadden grote moeite met de gekozen oplossing die zij beschouwden als
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het resultaat van een afweging van het belang van de rechtsbescherming
tegen de financiële lasten waarbij het kostenaspect de doorslag heeft
gegeven. Naar aanleiding van deze opmerkmgen hebben wij de voorge–
stelde regeling nog eens kritisch bezien in het bijzonder met het oog op
de vraag of een zorgvuldige besluitvorming inzake de noodzaak van
opneming en verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting
met de bij novelle voorgestelde regeling is gewaarborgd. Daarbij zijn het
bezwaar-criterium en de in artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, van het
wetsvoorstel voorgestelde procedurebepalingen onderzocht in
samenhang met de omstandigheden waaronder zij van toepassing zijn.

Het gevaar schuilt bij de psychogeriatrische patiënt en de zwakzinnige
vooral in het onvermogen van de patiënt zich zelf te verzorgen waardoor
hij zich niet buiten de inrichting kan handhaven. Dit is tot uitdrukking
gebracht met de nadere omschrijving van de noodzaak van de opneming
in het vierde lid van ontwerpartikel 3. In de gevallen dat niet is na te gaan
of de betrokkene instemt met de opneming in de zwakzinnigeninrichting
of verpleeginrichtmg omdat hij niet in staat is blijk te geven van de
nodige bereidheid, is de beslissing over de noodzaak van opneming
opgedragen aan commissies. Dit zijn niet aan de inrichting gebonden
commissies van personen die op het terrein van de maatschappelijke en
medische zorg voor zwakzinnigen onderscheidenlijk psychogeriatrische
patiënten deskundig zijn. Een machtiging is vereist, indien de betrokkene
blijk geeft van bezwaar. Dit criterium is gekozen omdat de meeste
patiënten die behoren tot de hier aan de orde zijnde categorieën, niet in
staat zijn blijk te geven van de nodige bereidheid, terwijl een aantal van
hen wel in staat is uitdrukking te geven aan bezwaar. Voorafgaand aan
de procedure tot opneming in een zwakzinnigeninrichting en een
verpleeginrichting wordt de betrokkene uitdrukkelijk medegedeeld dat hij
bezwaar kan maken. Bij de opneming wordt de patiënt nogmaals op zijn
rechten gewezen.

Het bovenstaande overziende menen wij dat het nu voorgestelde
stelsel aan alle zwakzinnigen en psychogeriatrische patiënten die voor
opneming in een zwakzinnigeninrichting onderscheidenlijk een verpleeg–
inrichting in aanmerking komen, de vereiste bescherming biedt tegen
onnodige opnemingen en de voorkeur verdient boven automatische
inschakelmg van de rechter in nagenoeg alle gevallen van een zodanige
opneming. De keuze van dit stelsel komt ook tegemoet aan de bezwaren
van de ouderverenigingen in de zwakzinnigenzorg. Gebleken is dat
ouders van zwakzinnigen met een overduidelijke inrichtingsindicatie zeer
veel moeite hebben met een regeling er toe strekkende dat hun kind,
indien het ouder is dan twaalf jaar, uitsluitend door een rechterlijke
tussenkomst kan worden opgenomen, ook al geeft dit kind in geen enkel
opzicht blijk van bezwaar.

Overigens liggen, zoals bekend, de problemen in dit veld niet in
onnodige opnemingen, maar veeleer in een gebrek aan capaciteit in de
zwakzinnigeninrichtingen en de verpleeginrichtingen.

Aangezien de bepalingen, vervat in het tweede tot en met vijfde lid van
artikel 3, de grondslag bieden voor opneming in een zwakzinnigenin–
richting of verpleeginrichting zonder rechterlijke machtiging, verdient het
bij nader inzien de voorkeur die bepalingen op te nemen in een afzon–
derlijk hoofdstuk. Derhalve wordt bij de nota van wijziging voorgesteld
deze regeling over te brengen naar een nieuw hoofdstuk VIII.

2.2. Artikel 75, tweede lid, Grondwet en artikel 5, vierde lid, EVRM

De leden van de fracties van de S.G.P. en de R.P.F. stelden vragen
betreffende de verenigbaarheid van de voorgestelde regeling voor
opneming in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting met de
Grondwet en het EVRM. De leden van de S.G.P.-fractie betrokken daar
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ook een vraag over de verenigbaarheid met een Aanbeveling van het
Comité van Ministers van de Raad van Europa bij. Op die vraag wordt
onder 2.4 ingegaan. De leden van de Groen Links-fractie meenden dat
met de voorgestelde regeling niet wordt voldaan aan artikel 15, tweede
lid, van de Grondwet en artikel 5, vierde lid, van het EVRM.

Aan het vereiste van het recht op toegang tot de rechter, gewaarborgd
in artikel 15, tweede lid, van de Grondwet en artikel 5, vierde lid, van het
EVRM, wordt voldaan indien rechterlijke tussenkomst is verzekerd in alle
gevallen dat de betrokkene zich tot de rechter wil wenden. Die rechter–
lijke tussenkomst is in wetsvoorstel 11 270, in de bij de novelle voorge–
stelde wijzigingen en in de Krankzinnigenwet geïncorporeerd in de
procedure die voorafgaat aan het verlenen van een machtiging tot
opneming en verblijf door de rechter. Deze incorporatie is ook door het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens aanvaard in de
Winterwerp-zaak (arrest van 24 oktober 1979, Publ. ECHR, Series A vol
33, paragraaf 55; NJ 1980, 114). Ten aanzien van een persoon wiens
opneming in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk wordt
geacht, wordt de wens zich tot de rechter te wenden aangenomen indien
de betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid. In het stelsel
van de Wet BOPZ zal in dat geval een beslissing over een vordering tot
het verlenen van een machtiging zijn vereist. Ten aanzien van een patiënt
die is aangewezen op een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting,
wordt er in de novelle van uitgegaan dat die wens aanwezig is indien de
betrokkene blijk geeft van bezwaar, hetgeen met zich brengt dat in dat
geval voor die opneming een rechterlijke machtiging is vereist. Het
criterium, inhoudende blijk geven van bezwaar, ter beoordeling van de
vraag of voor opneming en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis een
rechterlijke beslissing is vereist, is niet in strijd met de Grondwet of het
Verdrag. In het geldend recht wordt met betrekking tot de vraag of een
machtiging voor opneming in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis op
grond van de Krankzinnigenwet is vereist, aan dit criterium getoetst.

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is
blijkens zijn op 19 januari 1990 aangeboden commentaar op
wetsvoorstel 21 239 van mening dat artikel 15, tweede lid, van de
Grondwet en artikel 5, vierde lid, van het EVRM de staat verplichten tot
het doen uitvoeren van een rechterlijke toetsing in alle gevallen van
vrijheidsontneming. Het recht van toegang tot de rechter houdt een
dergelijke automatische tussenkomst van de rechter niet in. Toegang tot
de rechter betekent dat de betrokkene door de rechter moet worden
gehoord, indien hij dit wenst. Zoals hiervoor reeds ter sprake kwam, is in
het geldend recht rechterlijke tussenkomst vereist, indien de betrokkene
bezwaar maakt. In wetvoorstel 11 270 wordt dit criterium verruimd tot
«geen blijk geven van de nodige bereidheid». Ten aanzien van personen
die in staat zijn tot communicatie is die uitbreiding zinvol. Zij brengt meer
duidelijkheid in hun rechtspositie door hen voor een bewuste keuze te
stellen. Ten aanzien van zwakzinnigen en psychogeriatrische patiënten,
die in meerderheid niet in staat zijn blijk te geven van de nodige
bereidheid, werd dit criterium bij nadere overdenking door onze ambts–
voorgangers niet zinvol geacht. Dit oordeel onderschrijven wij. Aangezien
de toepassing van het criterium «blijk geven van de nodige bereidheid»
ten aanzien van vorenbedoelde personen tot onoplosbare uitvoeringspro–
blemen zou leiden, menen wij dat ten aanzien van hen weer moet
worden teruggekeerd tot het bezwaar-criterium.

2.3. Mentorschap

De leden van de fracties van het C.D.A., de V.V.D, de S.G.P. en de
R.P.F. stelden vragen omtrent de mogelijkheid van een oplossing van de
reikwijdteproblematiek met behulp van het mentorschap. Daarmee wordt
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gedoeld op de mogelijkheid aan een mentor de beslissingsbevoegdheid
toe te kennen inzake opneming in een zwakzinnigeninrichting van
zwakzinnigen en eventueel ook van psychogeriatrische patiënten in een
verpleeginrichting.

Uit de voorgaande paragrafen volgt dat de beslissingsbevoegdheid van
een mentor in de gevallen dat de betrokkene blijk geeft van bezwaar, het
rechterlijk oordeel niet kan vervangen. Immers in geval van anders dan
op rechterlijk bevel doen opnemen en doen verblijven in een zwakzinni–
geninrichting of verpleeginrichting verplicht artikel 15, tweede lid, van de
Grondwet tot het verlenen van toegang tot de rechter binnen een bij de
wet te bepalen termijn. Artikel 5, vierde lid, EVRM kent in dat geval aan
de opgenomen patiënt het recht toe voorziening te vragen bij de rechter
opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van de vrijheids–
ontneming en de invrijheidstelling beveelt, indien de vrijheidsontneming
onrechtmatig is. Indien de betrokkene blijk geeft van bezwaar, moet
worden aangenomen dat hij zich tot de rechter zal willen wenden. In het
grondwetsartikel en de verdragsbepaling is niet voorzien in de
mogelijkheid van beperking op het recht van toegang tot de rechter bij of
krachtens de wet. Een wettelijke regeling op grond waarvan de mentor
een persoon die blijk geeft van bezwaar tegen opneming en verblijf in
een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting, deze toch daarin zou
kunnen doen opnemen en doen verblijven, zou dus onverlet laten het aan
die persoon bij de Grondwet en het EVRM toegekende recht zich tot de
rechter te wenden.

Wij menen dat niet door middel van vertegenwoordiging voorbij mag
worden gegaan aan een duidelijk bezwaar tegen het verblijf in een
psychiatrisch ziekenhuis. Indien men die vertegenwoordiging ten aanzien
van zwakzinnigen en psychogeriatrische patiënten met een beroep op
wilsgebreken zou aanvaarden, zou tevens de vraag rijzen waarom niet
eveneens patiënten die ingevolge een andere geestesstoornis niet in
staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen, tegen hun wil
zouden kunnen worden opgenomen met toestemming van een vertegen–
woordiger.

In aantwoord op een vraag van de leden van de C.D.A.-fractie betref–
fende de behoefte aan een regeling van mentorschap kan worden
verwezen naar de brief van de tweede ondergetekende van 23 april 1990
aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarbij wordt meedegedeeld
dat is besloten de voorbereiding van een wetsvoorstel inzake mentor–
schap met voortvarendheid weer op te nemen.

2.4, De Aanbeveling R(83)2

In de Aanbeveling van het Comité van Ministers R(83)2 inzake «Legal
protection of persons suffering from mental disorder placed as invol–
untary patients» van de Raad van Europa wordt ervan uitgegaan dat
onvrijwillig verblijf elk verblijf is dat niet op eigen verzoek plaatsvindt. De
Aanbeveling schept echter voor de staten geen verplichtingen. In de
novelle wordt van het aanbevolen criterium afgeweken met betrekking
tot opneming van zwakzinnigen in een zwakzinnigeninrichting en psycho–
geriatrisch patiënten in een verpleeginrichting op grond van de overwe–
gingen die hiervoor zijn besproken.

2.5. Artikel 15, eerste lid, van de Grondwet en artikel 5, eerste lid, EVRM

De leden van de D66-fractie vroegen om een toelichting op de
opmerking dat opneming onder bepaalde omstandigheden een inbreuk
op het recht op fysieke vrijheid betekent. Omstandigheden waaronder
sprake zal zijn van beperking van de fysieke vrijheid zullen zich voordoen
indien met het oog op de veiligheid van de patiënt of van anderen zijn
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bewegingsvrijheid moet worden beperkt. Omdat deze situaties zich ten
aanzien van een deel van de populaties in zwakzinnigeninrichtingen en
verpleeginrichtingen voordoet, dient met betrekking tot de opneming in
deze inrichtingen te worden voldaan aan het vereiste van een regeling bij
of krachtens de wet, neergelegd in artikel 15, eerste lid, van de
Grondwet en artikel 5, eerste lid, van het Verdrag. Artikel 3, tweede tot
en met vijfde lid (artikel 58a nieuw), legt de basis voor een zodanige
regeling.

Artikel 15, eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat vrijheidsontneming
slechts mag geschieden in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald.
Een rechterlijk bevel is daartoe dus niet vereist. (Een uitzondering vormt
vrijheidsontneming als straf. Die straf kan ingevolge artikel 113, derde
lid, van de Grondwet uitsluitend door de rechterlijke macht worden
opgelegd). De instantie die de beslissing tot vrijheidsontneming geeft,
dient ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Grondwet bij of krachtens de
wet te worden aangewezen. Daaraan wordt voldaan in artikel 3, derde lid
(artikel 58a, derde lid, nieuw).

Ingevolge artikel 5, eerste lid, EVRM mag vrijheidsontneming slechts
plaatsvinden langs wettelijke weg («in accordance with a procedure
prescribed by law») en in limitatief opgesomde gevallen waartoe ook het
geval van stoornis van de geestvermogens behoort («the lawful detention
( ) of persons of unsound mind»). De begrippen «in accordance with a
procedure prescribed by law» en «lawful detention» zijn nader uitgewerkt
in de in paragraaf 2 onder 2 vermelde Winterwerp-zaak. Blijkens deze
uitspraak van het Europese Hof verwijzen de woorden «in accordance
with a procedure prescibed by law» in hoofdzaak naar het nationale
recht. Dit dient echter in overeenstemming te zijn met het Verdrag en de
beginselen die daarin zijn neergelegd. Dit betekent dat sprake moet zijn
van een «fair and proper procedure, namely that any mesure depriving a
person of his liberty should issue from and be executed by an appro–
priate authority and should not be arbitrary» (par. 45). De bevoegde
instantie behoeft niet een rechter te zijn (par. 55). Rechtmatigheid
(«lawfulnes») van de vrijheidsontneming in geval van geestesstoornis
veronderstelt volgens het Hof overeenstemming met de wet en het doel
van de bij die wet toegestane beperkingen van de vrijheid. Willekeurige
vrijheidsontneming kan nooit worden beschouwd als «lawful». Afgezien
van noodsituaties mag de betrokkene niet van zijn vrijheid worden
beroofd, «unless he has been reliably shown to be of «unsound mind» »,
en dit betekent dat «objective medical expertise» is vereist. Voorts dient
de geestesstoornis zo ernstig te zijn dat dwangopneming er door wordt
gerechtvaardigd (par. 39).

De procedure, geregeld bij en krachtens artikel 3 (artikel 58a nieuw)
zal de waarborgen bevatten dat aan deze vereisten wordt voldaan. In de
artikelsgewijze toelichting zal in de toelichting op die bepaling nog nader
op deze procedure worden ingegaan.

2.6. Blijk geven van bezwaar

Voor het maken van bezwaar geldt geen vormvereiste. Bepalend is
slechts of de betrokkene op enigerlei wijze tot uitdrukking brengt dat hij
bezwaar tegen de opneming en het verblijf in de inrichting heeft. Dit tot
uitdrukking brengen kan ook op nonverbale wijze geschieden. Indien
door degene die een opneming van de patiënt in een zwakzinnigenin–
richting of verpleeginrichting tracht te bewerkstelligen, niet is onderkend
dat de betrokkene blijk geeft van bezwaar, zal de instantie die ingevolge
artikel 3, derde lid (58a, derde lid), de noodzaak van de opneming moet
vaststellen, dit bezwaar alsnog kunnen signaleren en er op wijzen dat een
verzoek, gericht op het verkrïjgen van een machtiging bij de officier van
justitie moet worden ingediend. Ingevolge artikel 60 van de Wet BOPZ
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zal de inspecteur van het Staatstoezicht op de geestelijke volksge
zondheid zo nodig de officier van justitie ervan in kennis stellen dat een
patiënt in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting verblijft,
terwijl hij blijk geeft van bezwaar tegen dit verblijf, en niet kan worden
aangetoond dat de opneming of de voortzetting van het verblijf heeft
plaatsgevonden tegen overlegging van een der bescheiden, bedoeld in
de artikelen 52 of 53. Dit artikel 60 dient nog te worden aangepast aan
het bij de novelle voorgestelde criterium voor het vereiste van een
rechterlijke machtiging met betrekking tot opneming in een zwakzinni–
geninrichting of verpleeginrichting. Deze aanpassing is in de nota van
wijziging verwerkt.

Met het vorenstaande zijn de desbetreffende vragen van de leden van
de R.P.F-fractie en van de C.D.A.-fractie beantwoord.

2.7. Rechtsongelijkheid

De leden van de V.V.D.-fractie en van de S.G.P.-fractie vreesden
rechtsongelijkheid omdat ten aanzien van zwakzinnigen en psychogeri–
atrische patiënten die zijn aangewezen op een algemeen psychiatrisch
ziekenhuis een machtiging is vereist, indien zij geen blijk geven van de
nodige bereidheid, terwijl voor patiënten van dezelfde categorieën die
worden opgenomen in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting,
een machtiging is vereist, indien zij blijk geven van bezwaar. Zoals
hiervoor reeds werd betoogd, zijn wij van mening dat de procedure,
geregeld bij en krachtens artikel 3, tweede tot en met vijfde lid (artikel
58a nieuw), aan personen die niet in staat zijn blijk te geven van de
nodige bereidheid, niet minder bescherming biedt tegen onnodige
opneming dan een rechterlijk oordeel onder die omstandigheden zou
kunnen doen. Ten aanzien van patiënten die in een algemeen psychi–
atrisch ziekenhuis worden opgenomen, geldt echter dat soms niet
duidelijk zal zijn welk ziektebeeld voor de opneming bepalend is. Dit zou
tot onzekerheid leiden indien met betrekking tot de vraag of al dan niet
een rechterlijke machtiging is vereist voor de opneming in een algemeen
psychiatrisch ziekenhuis telkens een keuze uit de twee criteria zou
moeten worden gemaakt al naar gelang de opneming in hoofdzaak
verband houdt met zwakzinnigheid of een psychogeriatrische aandoening
dan wel met een andere geestesstoornis. De voorgestelde regeling vindt
haar rechtvaardiging in het oogmerk deze onzekerheid te vermijden.

Uit het vorenstaande blijkt, dat, anders dan de leden van de
C.D.A.-fractie veronderstellen, ten aanzien van zwakzinnigen en psycho–
geriatrische patiënten die zijn aangewezen op opneming in een algemeen
psychiatrisch ziekenhuis, een machtiging is vereist, indien zij geen blijk
geven van de nodige bereidheid.

2.8. De geldigheidsduur van de machtiging tot voortgezet verblijf in de
zwakzinnigeninrichting en de verpleeginrichting

Van verschillende zijden zijn vragen gesteld over de voorstellen met
betrekking tot de mogelijkheid van een langere geldigheidsduur van de
machtiging in de zwakzinnigeninrichting en de verpleeginrichting. De
leden van de fractie van de V.V.D hadden aarzelingen met betrekking tot
het voorstel de rechter de bevoegdheid toe te kennen tot het verlenen
van een machtiging voor onbepaalde tijd ten aanzien van personen die
op grond van een machtiging in een zwakzinnigeninrichting of verpleeg–
inrichting verblijven. De leden van de fractie van D66 wezen deze
mogelijkheid af. Wij delen de bezwaren betreffende een machtiging van
onbepaalde duur. Bij nota van wijziging wordt in artikel 17, vierde lid, de
mogelijkheid om af te wijken van de geldigheidsduur van een jaar in die
zin beperkt dat de geldigheidsduur ten hoogste vijf jaren kan zijn.

iweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 239, nr. 6



Ter voorkoming van misverstanden gaan wij nog in op de door de
leden van de V.V.D.-fractie naar voren gebrachte mening dat toetsings–
momenten noodzakelijk zijn in de gevallen dat de patiënt in staat is zijn
wil te bepalen. De hier aan de orde zijnde regeling tot het verlenen van
een machtiging met een geldigheid van langere duur heeft betrekking op
personen die blijk hebben gegeven van bezwaar tegen opneming en
verblijf in een zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrichting,
aangezien de rechter in die gevallen de zaak krijgt voorgelegd om te
oordelen over de noodzaak van voortgezet verblijf. De grond voor de
mogelijkheid tot het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf
van langere duur is niet gelegen in het ontbreken van wilsbekwaamheid,
maar in de chronische aard van de ziekte of het gebrek. Na een verblijf
van een half jaar in de zwakzinnigeninrichting of de verpleeginrichting zal
kunnen worden beoordeeld of enig vooruitzicht bestaat op een zodanige
verbetering in de geestestoestand van de patiënt dat deze zich op den
duur weer buiten de inrichting zal kunnen handhaven zonder gevaar op te
leveren voor zich zelf of voor anderen. Indien dit naar de stand van de
heersende inzichten in de medische wetenschap hoogst onwaarschijnlijk
wordt geacht, zal de rechter op basis van de medische rapportage
gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid tot het verlenen van een
machtiging tot voortgezet verblijf met een geldigheidsduur die langer is
dan een jaar en ten hoogste vijf jaren. Deze machtiging laat onverlet het
recht van de patiënt en andere, bij de wet aangewezen, personen een
verzoek om ontslag overeenkomstig artikel 48 aan de rechter te doen
voorleggen. Voorts is de geneesheerdirecteur op grond van de artikelen
46 en 47 verplicht de patiënt ontslag te verlenen, indien de uit de
geestesstoornis voortvloeiende gevaarlijkheid zo ver is verminderd dat
het verlenen van ontslag, zo nodig onder daaraan te verbinden
voorwaarden, verantwoord is. Op deze wijze kan aangepast worden
gereageerd op onvoorziene ontwikkelingen.

De verzorging, verpleging en behandeling in een zwakzinnigenin–
richting en een verpleeginrichting is er op gericht de patiënt te stimu–
leren tot geestelijke en lichamelijke activiteit, opdat zijn geestestoestand
zo mogelijk verbetert en in elk geval niet of zo min mogelijk achter–
uitgaat. Wij menen dat onder deze omstandigheden geen aanleiding
bestaat voor de vrees, geuit door de leden van de fractie van D66, dat
voor de hier bedoelde patiënten een machtiging met een langere geldig–
heidsduur een ongunstige uitwerking op de behandeling zal hebben.

2.9. Werklast voor de rechterlijke macht

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar de gevolgen van de Wet
BOPZ zoals deze zou luiden na aanvaarding van de novelle, voor de
reorganisatie van de rechterlijke macht. Deze leden wilden in dit verband
weten in hoeverre nu reeds bij de reorganisatie van de rechterlijke macht
rekening kan worden gehouden met de Wet BOPZ. Er is geen reden om
aan te nemen dat de nu voorgestelde regeling ter zake van opneming in
een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting ingrijpende gevolgen zal
hebben voor het functioneren van de rechterlijke macht. De tweede
ondergetekende ziet dan ook geen aanleiding die wet bij de reorganisatie
van de rechterlijke macht te betrekken.

Een mogelijkheid van hoger beroep is bij de novelle opengesteld met
betrekking tot een uitspraak van de rechtbank over schadevergoeding.
De regeling van een eenvoudige procedure ter verkrijging van schadever–
goeding is nieuw. Een betrouwbare voorspelling van het aantal verzoeken
om schadevergoeding dat jaarlijks zal worden ingediend, is niet te geven.
Dit geldt in nog sterkere mate voor een schatting van de werklast die de
mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak
inzake schadevergoeding met zich zal brengen.
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De constatering van de leden van de D66-fractie dat zich een bijzonder
knelpunt lijkt voor te doen wat de uitvoering van de wet betreft, berust
op een misverstand. Zoals in paragraaf 8 van de memorie van toelichting
is gesteld, bedraagt de werklastvermeerdering die naar schatting het
gevolg van een bij novelle gewijzigde Wet BOPZ zal zijn, ongeveer 4300
rechterlijke beslissingen per jaar, hetgeen neerkomt op 8 rechters, 2
officieren van justitie en 15 administratieve medewerkers. Deze werklast–
vermeerdering zal kunnen worden opgevangen. De door de hier aan het
woord zijnde leden aangehaalde uitspraken op blz.3 van de memorie van
toelichting hebben betrekking op de werklastvermeerdering die voort–
vloeit uit de regeling, vervat in het bij de Eerste Kamer aanhangige
wetsvoorstel 11 270. De daar gesignaleerde problemen zullen zich,
indien de novelle wordt aanvaard, niet voordoen.

In antwoord op de vraag van dezelfde leden wanneer een persoon is
gekwalificeerd om de functie van rechter te vervullen, wordt het
volgende medegedeeld. De benoembaarheidseisen voor rechters zijn
neergelegd in artikel 48 van de Wet op de rechterlijke organisatie. De
personen die aan deze eisen voldoen, zijn gekwalificeerd voor een
rechterlijke functie indien zij met goed gevolg de opleiding voor rechter–
lijke ambtenaren in opleiding RAIO), die zes jaar duurt, hebben gevolgd.
Gegadigden voor deze opleiding worden aan een strenge selectie onder–
worpen. Daarnaast worden ook juristen aangetrokken voor de rechterlijke
macht die deze opleiding niet hebben gevolgd maar van wie op grond
van de ervaring die zij hebben opgedaan in hun werkkring en de daarin
geleverde prestaties, wordt aangenomen dat zij aan dezelfde eisen
voldoen als degenen die de RAIO-opleiding hebben voltooid. De
benoeming tot rechter geschiedt bij koninklijk besluit op voordracht van
de Minister van Justitie nadat deze een aanbeveling heeft ontvangen van
het rechterlijk college van welk de te benoemen persoon deel zal gaan
uitmaken.

De leden van de Groen Links-fractie wilden worden geïnformeerd over
het aantal mensjaren binnen de rechterlijke macht dat wordt ingezet voor
rechtspraak op andere terreinen, zoals verkeersdelicten. Bij de gewone
rechterlijke macht zijn ongeveer 750 rechters in volledige werktijd en 50
rechters in gedeeltelijke werktijd werkzaam. Daarnaast neemt een groot
aantal plaatsvervangers regelmatig aan zittingen deel. De vraag betref–
fende de berechting van verkeersdelicten kan aan de hand van de
gegevens die beschikbaar zijn, niet worden beantwoord. Op de vraag of
de rechtspositie van krankzinnigen (lees: zwakzinnigen) en psychogeri–
atrische patiënten een omvangrijke extra-werklast (voor de rechterlijke
macht) waard is, zou slechts een zinvol antwoord kunnen worden
gegeven, indien zou moeten worden aangenomen dat uitsluitend de
rechterlijke macht in staat is een zorgvuldige besluitvorming over
opneming in een zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrichting te
waarborgen. Deze veronderstelling achten wij, zoals uit het gestelde in
deze paragraaf onder 1 blijkt, niet juist.

2. W. Diversen

De eerste ondergetekende - dit in antwoord op een vraag van het lid
van de R.P.F.-fractie - gaat ervan uit dat uit de novelle geen extrakosten
voor de zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen zullen voort–
vloeien, aangezien gebruik wordt gemaakt van bestaande procedures
binnen de betreffende sectoren. Zowel de leden van de V.V.D.-fractie als
van de S.G.P.-fractie wezen op de ontwikkeling van minder instituutge–
richte zorgverlening en vroegen of de voorgestelde regeling ook van
toepassing zal zijn op bij voorbeeld kortdurende opname en verblijf,
weekendopname, vakantieopname en opneming in gezinsvervangende
tehuizen. Voorzover die functies worden aangeboden binnen een psychi–
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atrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, onder 1, zal
de Wet BOPZ van toepassing zijn. Een deelfunctie zal echter niet altijd
vanuit een psychiatrisch ziekenhuis worden aangeboden waardoor de
Wet BOPZ ook niet altijd van toepassing zal zijn.

3. De geldigheidsduur van de onderscheiden machtigingen

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen met betrekking tot artikel 19
waarop de geldigheidsduur van de machtiging tot voortgezet verblijf van
ten hoogste twee jaren berust en waarom niet ten aanzien van de hier
aan de orde zijnde patiënten, evenals ten aanzien van met een
machtiging in een zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrichting
opgenomen patiënten, een machtiging voor onbepaalde tijd mogelijk is
gemaakt.

Aangezien, zoals in paragraaf 2 werd medegedeeld, bij nota van
wijziging de mogelijkheid van een machtiging met een geldigheidsduur
van onbepaalde tijd komt te vervallen, zal de vraag worden beantwoord
met betrekking tot het verschil in de rnaxima van de geldigheidsduur.

In beginsel zou ten aanzien van chronische patiënten in algemeen
psychiatrische ziekenhuizen dezelfde regeling kunnen gelden als voor
chronische patiënten in zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen
wordt voorgesteld. In het algemeen verloopt de geestesziekte bij
chronische patienten die zijn opgenomen in een algemeen psychiatrisch
ziekenhuis echter minder voorspelbaar dan bij patiënten die zijn
opgenomen in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting. Om die
reden is ten aanzien van chronische patiënten in een algemeen psychi–
atrisch ziekenhuis een hernieuwde rechterlijke toetsing na ten hoogste
twee jaren verplicht gesteld.

Het had de leden van de V.V.D.-fractie verbaasd dat nu pas beden–
kingen waren gerezen tegen de in wetsvoorstel 11 270 voorgestelde
geldigheidsduur van de voorlopige machtiging en de eerste machtiging
tot voortgezet verblijf. Deze leden wilden weten of de argumenten voor
respectievelijk vier weken en zes maanden opeens niet meer geldig
waren en meenden dat het aangevoerde argument voor verlenging van
die termijnen evenzeer gebruikt zou kunnen worden om aan te tonen dat
de geldigheidsduur van de onderscheiden machtigingen korter zou
moeten zijn.

Zoals bekend streeft de regering naar vermindering en vereenvou–
diging van overheidsregelingen. Met het oog op dit beleid dient
wetgeving die vermeerdering van de werklast van het bestuurlijk en justi–
tieel apparaat tot gevolg heeft, te worden gemotiveerd. De termijnen van
respectievelijk een maand en zes maanden die in wetsvoorstel 11 270
worden voorgesteld - de termijn van zes maanden voor de eerste
machtiging tot voortgezet verblijf is bij de nota van wijziging van 15
oktober 1976 voorgesteld - berustten, naar mag worden aangenomen,
op de veronderstelling dat het freguenter inschakelen van de rechter als
noodzakelijk gevolg van een kortere geldigheidsduur van de machtiging,
meer rechtsbescherming biedt. Dit zou dan resulteren in een gemiddeld
kortere duur van het gedwongen verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis.
Uit onderzoekgegevens, gepubliceerd in 1980 en 1985, waarnaar in de
memorie van toelichting bij de novelle is verwezen, blijkt echter dat de
geldigheidsduur van de machtiging in feite geenszins bepalend is voor de
werkelijke duur van het onvrijwillig verblijf in het psychiatrisch
ziekenhuis. De ontslagen uit de onvrijwillige verpleging vinden in het
algemeen plaats voordat de geldigheidsduur van de machtiging is
verstreken, dus zonder rechterlijke tussenkomst. Er zijn derhalve geen
aanwijzingen dat een freguentere toetsing door de rechter binnen de
eerste achttien maanden tot een kortere feitelijke duur van het onvrij–
willig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis zou leiden. Verkorting van
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de geldigheidsduur van de voorlopige machtiging en de daarop aanslui–
tende eerste machtiging tot voortgezet verblijf zou echter in elk geval wel
de werkdruk vergroten. Naar de maatstaven van het huidige wetgevings–
beleid dient op grond van de daarvoor geldende eis van proportionaliteit
een verhoging van de werkdruk voor het bestuurlijk en/of justitieel
apparaat een aan die verhoging van de werkdruk evenredig voordeel op
te ieveren. Gezien het bovenstaande ontbreken in dit geval aanwijzingen
dat vehoging van de werkdruk in de vorenbedoelde zin kan worden
gerechtvaardigd.

De vraag van het lid van de R.P.F.-fractie om aan te geven in welke
percentages onvrijwillig verblijf werd omgezet in ontslag onderschei–
denlijk voortzetting van het verblijf op voet van vrijwilligheid, kunnen wij
niet beantwoorden. Deze splitsing is in het onderzoek waaraan de
gegevens zijn ontleend, niet uitgevoerd.

4. Spoedopneming/inbewaringstelling

De inbewaringstelling wordt behandeld in de artikelsgewijze toelichting
naar aanleiding van de vragen en opmerkingen over artikel 20.

5. Hoger beroep

De leden van de V.V.D.-fractie hadden moeite met de motivering van
het voorstel de mogelijkheid van hoger beroep te laten vervallen en in
plaats daarvan beroep in cassatie open te stellen. Zij meenden dat de
mogelijkheid om een ontslagaanvrage in te dienen niet hetzelfde is als de
mogelijkheid om hoger beroep in te stellen. Voorts meenden zij dat door
de invoering van een enkelvoudige kamer bij de rechtbank de kans op
onzorgvuldige behandeling in eerste aanleg groot zou zijn. Deze leden
deden de suggestie de behandeling in hoger beroep te spreiden over de
vijf gerechtshoven.

Het doel dat de patiënt wil bereiken door het instellen van hoger
beroep tegen de beschikking tot het verlenen van een machtiging tot
voortgezet verblijf is beëindiging van het onvrijwillig verblijf in het
psychiatrisch ziekenhuis, hetzij door ontslag uit dat ziekenhuis, hetzij
door verpieging en behandeling op voet van vrijwilligheid. De patiënt ten
aanzien van wie een machtiging is verleend, kan ingevolge artikel 48
desgewenst onmiddellijk aan de geneesheer-directeur zijn ontslag uit het
ziekenhuis verzoeken. Indien de geneesheer-directeur afwijzend beslist,
kan de patiënt de officier van justitie verzoeken de beslissing van de
rechtbank over het ontslagverzoek te vorderen. De officier is verplicht
het ontslagverzoek aan de rechtbank voor te leggen, tenzij tijdens de vier
maanden voorafgaand aan dit verzoek reeds een zodanige vordering is
ingesteld en uit het verzoek niet blijkt van nieuwe feiten. Er is geen reden
om aan te nemen dat de patiënt zijn doel, te weten beëindiging van het
gedwongen verblijf, sneller kan bereiken door middel van hoger beroep
dan in een ontslagprocedure bij de rechtbank. De patiënt wenst dat door
de rechter opnieuw wordt bezien of hij gevaar veroorzaakt tengevolge
van een stoornis van zijn geestvermogens en of dit gevaar niet op andere
wijze kan worden afgewend. Wij onderschrijven de veronderstelling van
de hier aan het woord zijnde leden dat het hof in hoger beroep zich niet
tot marginale toetsing van de noodzaak tot gedwongen verblijf zou
beperken maar wij menen toch dat in een ontslagprocedure flexibeler en
ook sneller kan worden gereageerd op recente ontwikkelingen en wijzi–
gingen in de situatie. Op de omstandigheid dat de situatie zich niet
zelden snel wijzigt wordt gedoeld in de passage in de memorie van
toelichting waarin is gewezen op de veelvuldige wisselingen in de
juridische status van psychiatrische patiënten. Ten einde een voortva–
rende behandeling van het verzoek om ontslag door de
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geneesheer-directeur te bevorderen, is bij nota van wijziging een
aanvulling van artikel 48, tweede lid, voorgesteld op grond waarvan het
uitblijven van een beslissing binnen een termijn van twee weken gelijk
wordt gesteld met de afwijzing van het verzoek.

Indien de patiënt van oordeel is dat hij nadeel heeft geleden doordat in
de procedure die heeft geleid tot het verlenen van een machtiging, door
de rechter of de officier van justitie een voorschrift niet is nageleefd, kan
de patiënt ingevolge artikel 35 bij de rechtbank een verzoek tot schade
vergoeding indienen.

Tegen de beslissing van de rechtbank inzake schadevergoeding staat
hoger beroep open en vervolgens kan tegen de beslissing van het hof
beroep in cassatie worden ingesteld. Met betrekking tot de procedure
waarin door de rechter over het ontslagverzoek wordt geoordeeld, is
voorzien in een overeenkomstige procedure tot het verkrijgen van
schadevergoeding. Op deze wijze wordt de naleving van belangrijke
vormvoorschriften in twee instanties bewaakt en is de rechtseenheid met
betrekking tot de toepassing van die voorschriften gewaarborgd.

Het bovenstaande overziende menen wij dat de combinatie van de
ontslagprocedure met een eenvoudige procedure ter verkrijging van
schadevergoeding ter zake van schade die is geleden als gevolg van het
niet-naleven van een procedurevoorschrift, ruimschoots opweegt tegen
de uitsluiting van hoger beroep. Deze combinatie biedt de betrokkene de
mogelijkheid van een herbeoordeling van de noodzaak tot gedwongen
verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis en zo nodig de mogelijkheid van
financiële genoegdoening voor frustraties ingevolge ernstige fouten in de
procedure.

De invoering van de enkelvoudige kamer bij de Wet van 28 april 1988
(Stb. 204) brengt geen wijziging in de procedure tot het verlenen van
een rechterlijke machtiging inzake opneming en verblijf in een psychi–
atrisch ziekenhuis zoals deze is geregeld in het bij de Eerste Kamer
aanhangige wetsvoorstel 11 270. Ook in laatstgenoemd wetsvoorstel
wordt uitgegaan van behandeling door de enkelvoudige kamer van de
arrondissementsrechtbank.

Overigens worden ook in het geldend recht op grond van de Krankzin–
nigenwet de meeste zaken behandeld door een alleensprekende rechter.
Voornoemde Wet van 28 april 1988 biedt evenals de Krankzinnigenwet
de mogelijkheid van verwijzing naar de meervoudige kamer.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich in verband met het
ontbreken van de mogelijkheid van hoger beroep af of de procedure
waarbij een patiënt kan verzoeken uit de inrichting te worden ontslagen,
wel vergelijkbaar is met de tussenkomst van een onafhankelijke rechter.
Zoals in het bovenstaande is uiteengezet, mondt een verzoek van de
patiënt om ontslag dat in eerste instantie is gericht tot de
geneesheer-directeur, in geval van afwijzing, desgewenst uit in een
procedure bij de rechter.

In de brief van het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensen–
rechten van 19 januari 1990 aan de Vaste commissie voor Volksge–
zondheid wordt de regeling, vervat in artikel 48, ten onrechte in strijd
geacht met de hier van toepassing zijnde grondrechtenbepalingen.
Artikel 15, tweede lid, van de Grondwet waarborgt toegang tot de
rechter indien de vrijheid is ontnomen anders dan op rechterlijk bevel. In
de hier aan de orde zijnde gevallen heeft rechterlijke tussenkomst reeds
plaatsgevonden voorafgaand aan de opneming. Daarmee is, zoals in
paragraaf 2 onder 2 reeds ter sprake kwam, tevens voldaan aan artikel 5,
vierde lid, van het EVRM. In de Winterwerp-zaak heeft het Europeese
Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat een periodieke herbe–
oordeling van de noodzaak tot vrijheidsontneming in verband met een
geestesstoornis moet plaatsvinden, maar dat de freguentie daarvan mag
worden beperkt. Een zodanige beperking is vervat in het vierde lid van
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artikel 48. De bepaling dat de officier niet de beslissing van de rechtbank
behoeft te vorderen indien het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is,
beperkt niet het recht van de patiënt aan de rechter zijn invrijheidstelling
te verzoeken. Kennelijke niet-ontvankelijkheid zal zich slechts voordoen
indien het verzoek om ontslag afkomstig is van een persoon die niet
bevoegd is een zodanig verzoek in te dienen, dus een persoon die niet is
de inspecteur en ook niet behoort tot een der in artikel 4, eerste lid,
bedoelde personen. De patiënt zelf is, afgezien van bovenbesproken
mogelijkheid van de officier om de freguentie te beperken, altijd ontvan–
kelijk in zijn verzoek. Het recht op toegang tot de rechter wordt ook niet
beter gewaarborgd door een mogelijkheid van hoger beroep tegen de
beslissing waarbij een machtiging wordt verleend, dan door de ontslag–
procedure, Een afwijzing van het ontslagverzoek door de
geneesheer-directeur kan, indien de patiënt dat wenst, met intervallen
van vier maanden telkens opnieuw door de officier aan de rechter
worden voorgelegd, terwijl de mogelijkheid van hoger beroep uiteraard
slechts openstaat als in verband met het verstreken zijn van de geldig–
heidsduur van de lopende rechterlijke machtiging een machtiging tot
voortgezet verblijf is verleend.

Met het bovenstaande is ook de vraag van de leden van de
S.G.P.-fractie met betrekking tot rechterlijke toetsing van vrijheidsont–
neming beantwoord.

6. Schadevergoeding

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen hoe het voorstel de
mogelijkheid van hoger beroep te laten vervallen, is te rijmen met de
mogelijkheid van schadevergoeding.

Het antwoord op die vraag ligt in hoofdzaak reeds besloten in
paragraaf 5 van deze memorie. Wij voegen daar nog het volgende aan
toe. Allereerst vloeit een verplichting tot schadeloosstelling van degene
die slachtoffer is geweest van vrijheidsbeneming in strijd met het
nationale recht, voort uit artikel 5, vijfde lid, van het EVRM. Met de
voorgestelde regeling inzake schadevergoeding wordt op het niveau van
de regelgeving de nakoming van die verplichting uitgewerkt. De uit die
bepaling voorvloeiende vermeerdering van de werklast wordt gespreid
over 19 rechtbanken hetgeen meer mogelijkheden biedt deze op te
vangen. Ook de vorderingen betreffende de afwijzing van een verzoek
om ontslag worden over de 19 rechtbanken gespreid. Zoals in paragraaf
5 werd betoogd, biedt de combinatie van deze beide regelingen op zijn
minst dezelfde mogelijkheden als hoger beroep.

7. Werklastvermeerdering voor de rechterlijke macht met
betrekking tot zwakzinnigen en psycho-geriatrische patiënten

De geschatte werklastvermeerdering die het gevolg is van het brengen
van zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen onder het toepas–
singsbereik van de wet bedraagt, zoals in paragraaf 8 van de memorie
van toelichting bij de novelle op blz. 10 is vermeld, 4300 rechterlijke
beslissingen per jaar. In die passage is uiteengezet dat het hier een ruwe
schatting betreft.

Een schatting van het aantal patiënten dat in het geldend recht niet
met een machtiging wordt opgenomen in een algemeen psychiatrisch
ziekenhuis omdat door hen geen bezwaar tegen die opneming is
gemaakt, maar dat in de toekomst wel met een machtiging zal worden
opgenomen omdat door hen geen blijk wordt gegeven van de nodige
bereidheid, is niet te maken. Wij beschikken niet over gegevens waaruit
zou kunnen worden afgeleid welke uitwerking deze wijziging van het
criterium in de praktijk zal hebben.

Tweede Kamer, vergaderjaar 199U-1991, 21 239, nr. 6 13



II. ARTIKELEN

Onderdeel B, Artikel 2

De leden van de P.v.d.A-fractie konden zich vinden in de voorgestelde
regeling met betrekking tot de rechten van de patiënt ter zake van
opneming in een psychiatrisch ziekenhuis.

Dat de betrokkene zich in zijn woning verschanst en weigert een arts
toe te laten, komt een enkele maal voor. Een indicatie omtrent het aantal
gevallen, waarnaar de leden van de R.P.F vragen, is niet te geven. Indien
deze omstandigheid zich voordoet, mag het verlenen van een machtiging
niet afstuiten op de onmogelijkheid voor de arts om de betrokkene te
onderzoeken.

Artikel 3, tweede tot en met vijfde lid (artikel 58a nieuw)

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het thans vigerende Besluit
indicatie-advisering bejaardenoorden en verpleeginrichtingen reeds de
regels bevat, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de novelle. Het lid van
de R.P.F.-fractie stelde ook vragen over de algemene maatregel van
bestuur, bedoeld in die bepaling.

Het Besluit indicatie-advisering bejaardenoorden en verpleeginrich–
tingen bevat regels omtrent de wijze waarop ten aanzien van degenen
van wie wordt aangenomen dat zij op een van deze voorzieningen zijn
aangewezen, wordt onderzocht of opneming in een dergelijke
voorziening daadwerkelijk noodzakelijk is. Voor opname in een bejaar–
denoord of verpleeginrichting is een daartoe strekkend advies van de
indicatiecommissie voorwaarde.

De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3, tweede lid,
(artikel 58a, tweede lid, nieuw), die overigens ook betrekking heeft op
opneming in een zwakzinnigeninrichting, dient vanuit een andere
invalshoek een vergelijkbaar doel. Bij die regeling wordt de procedure
vastgesteld waarin op basis van objectieve medische deskundigheid
wordt beoordeeld of iemand ten gevolge van een stoornis van zijn geest–
vermogens niet in staat is zich te handhaven buiten een verpleegin–
richting of zwakzinnigeninrichting of anderszins gevaar veroorzaakt zodat
opneming noodzakelijk is. Opneming is slechts mogelijk indien de
commissie de noodzaak daartoe heeft vastgesteld. De patiënt of diens
vertegenwoordiger worden in de gelegenheid gesteld te worden
gehoord.

Zoals reeds eerder is vermeld, gaat het bij opneming langs deze weg
om patiënten die veelal niet in staat zijn blijk te geven van de nodige
bereidheid met betrekking tot de opneming, maar die daartegen geen
bezwaar maken. Indien de betrokkene zich tegen opneming verzet, is een
rechterlijke machtiging vereist. Het ligt niet in de bedoeling in de
gevallen dat op grond van bezwaar van de betrokkene een machtiging is
vereist, de fase van de behandeling van de aanvraag door indicatiecom–
missies over te slaan. Omdat er in de praktijk nogal wat tijd ligt tussen
het tijdstip waarop de omgeving tot de conclusie is gekomen dat
opneming noodzakelijk is, en het tijdstip waarop deze kan worden
verwerkelijkt, willen wij ook ten aanzien van patiënten voor wier
opneming een machtiging zal zijn vereist, de procedure van de indicatie–
commissie handhaven. Op deze wijze wordt al in een vroeg stadium
onderzocht of door een andere vorm van hulpverlening opneming kan
worden vermeden. Dit sluit aan bij de in de wet gestelde voorwaarde
voor het verlenen van een machtiging dat het gevaar niet op een andere
wijze kan worden afgewend. Het volgen van deze procedure heeft het
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voordeel dat ook de zich verzettende patiënten op de wachtlijsten blijven
voorkomen hetgeen van belang is voor het te voeren beleid.

Het Besluit indicatie-advisering bejaardenoorden en verpleeginrich–
tingen zal, naar het zich laat aanzien, op enige punten moeten worden
toegespitst op het criterium inzake de noodzaak, vervat in artikel 3,
vierde lid (artikel 58a, vierde lid, nieuw), terwijl in het onderzoek tevens
de vraag aan de orde zal moeten komen of betrokkene blijk geeft van
bezwaar tegen opneming en verblijf. Een interdepartementale werkgroep
bereidt het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur voor. Dit
ontwerp zal aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Met betrekking tot opneming in een zwakzinnigeninrichting bestaat
thans nog geen geformaliseerde indicatieregeling. De vorenbedoelde
interdepartementale werkgroep onderzoekt - uitgaande van de praktijk -
hoe een procedure kan worden vastgesteld die aan de vereiste zorgvul–
digheidsmaatstaven voldoet. Met het lid van de R.P.F.-fractie zijn wij van
mening dat subdelegatie zo veel mogelijk dient te worden vermeden.
Toch menen wij dat de mogelijkheid van een nadere uitwerking van de
procedure niet moet worden uitgesloten. Bij de nota van wijziging is de
bepaling echter in die zin gewijzigd dat aanwijzing of instelling van de
commissies in elk geval bij algemen maatregel van bestuur dient te
geschieden (artikel 58a, derde lid).

Artikel 5, Eerste lid

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom niet in de wettekst is
opgenomen dat de psychiater die een verklaring opstelt, ook niet door
het werken in teamverband zijdelings bemoeienis mag hebben gehad
met de patiënt. Het betreft hier een voor de hand liggende uitleg van
hetgeen moet worden verstaan onder de woorden «maar niet bij diens
behandeling betrokken was».

De geëigende plaats voor het opmerkzaam maken op een min of meer
vanzelfsprekende uitleg is de memorie van toelichting.

Tweede lid

De leden van de C.D.A.-fractie stellen voor de woorden «zo mogelijk»
te schrappen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen dat de
huisarts in verband met vakantie of ziekte langere tijd afwezig is. Contact
opnemen met diens vervanger is dan niet altijd zinvol. Niet altijd zal de
betrokkene onder behandeling van een psychiater zijn. Op grond van het
vorenstaande willen wij de woorden «zo mogelijk» handhaven.

Artikel 6, derde lid

De leden van de C.D.A.–fract ie willen aan het derde lid van artikel 6
toevoegen «en aan de betrokkene». Indien de patiënt reeds in het psychi–
atrisch ziekenhuis verblijft, wordt hem ingevolge artikel 5, tweede lid,
medegedeeld dat ten aanzien van hem een verklaring zal worden
opgemaakt met het oog op een vordering tot het verlenen van een
voorlopige machtiging. Nadat de vordering is ingesteld, wordt hij
opgeroepen om door de rechter te worden gehoord. Het wetsvoorstel
11 270 voorziet nergens in toezending van de beslissing van de officier
inzake het instellen van een vordering aan de betrokkene.

Artikel 7, tweede lid

In antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie over de
termijn binnen welke verwijzing kan plaatsvinden, wordt opgemerkt dat
de verwijzing op een zodanig tijdstip moet plaatsvinden dat de bij de wet
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voor de vordering en de beslissing van de rechter gestelde termijnen
kunnen worden gehaald. De vordering moet ingevolge artikel 6, vierde
lid, worden ingediend binnen twee weken na de dag van verzending van
de verklaring van de geneesheer-directeur. Ingevolge artikel 9, eerste lid,
beslist de rechter binnen drie weken na het instellen van de vordering

Artikel 8

Het verzoek van de leden van D66 om een nadere uiteenzetting betref–
fende de procedure waarbij de onbekwaamheid van een patiënt om zijn
wil te bepalen, wordt vastgesteld, berust op een misverstand. Het
wetsvoorstel voorziet niet in een zodanige procedure. De machtiging om
iemand tegen zijn wil te doen opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis
en daar tegen zijn wil te doen verblijven, berust niet op het aannemen
van wilsonbekwaamheid. Deze machtiging wordt verleend indien de
betrokkene voor anderen of voor zich zelf een onaanvaardbaar geacht
risico, bestaande in het door de wet bedoelde gevaar, oplevert als gevolg
van een geestesstoornis, maar niet bereid is zich vrijwillig te laten
opnemen. Dat gebrek aan bereidheid kan allerlei oorzaken hebben die
niets te maken hebben met onbekwaamheid van de patiënt om zijn wil te
bepalen. Een oorzaak kan bij voorbeeld gelegen zijn in het feit dat de
patiënt niet of onvoldoende beseft dat zijn gedrag gevaar oplevert.
Vaststelling dat de betrokkene niet in staat is zijn wil te bepalen met
betrekking tot het behandelingsplan is wel mogelijk. Dit onderwerp komt
aan de orde bij de bespreking van artikel 38.

Artikel 9, eerste lid

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen om een nadere aanduiding van
hetgeen wordt bedoeld met «zo spoedig mogelijk». Een nadere preci–
sering kunnen wij niet geven. De termijn binnen welke de rechter de zaak
kan behandelen is afhankelijk van de werklast en van de spoedeisendheid
van aanhangige zaken. De betrokkene ondervindt echter geen of weinig
nadeel van het niet op korte termijn beslissen over het verlenen van een
voorlopige machtiging. Hij verkeert immers in vrijheid. Eventueel zou
zelfs in de periode tussen het indienen van de vordering en de behan–
deling van de zaak door de rechter nog kunnen blijken dat een opneming
niet meer noodzakelijk is.

Artikel 20

De leden van de C.D.A.-fractie betwijfelden of de burgemeester de
meest aangewezen autoriteit is om de inbewaringstelling te gelasten Zij
wezen op het gebruik van voorgetekende inbewaringstellingformulieren
en meenden dat voor een grote gemeente een niet goed hanteerbare
situatie was ontstaan. Bij kleine gemeenten achtten zij het weer een
bezwaar dat de burgemeester tengevolge van een gebrek aan ervaring
geheel moet afgaan op het advies van de hulpverlener en nauwelijks een
eigen inbreng kon hebben. Deze leden vroegen zich bovendien af of de
burgemeester die niet officieel vervangen wordt door een loco-burge–
meester, zijn bevoegdheden in een soort van dienstrooster mag
delegeren aan de «wethouder van de week». Zij hadden de overtuiging
dat de officier van justitie de aangewezen autoriteit was om de artikelen
20 tot en met 26 uit te voeren en vroegen de regering een daartoe strek–
kende voorziening te treffen dan wel klemmende redenen te noemen op
grond waarvan de burgemeester niet vervangen zou kunnen worden door
de officier van justitie.

Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie wezen op een bekend geworden
gang van zaken bij de inbewaringstelling en vroegen de regering de voor–
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en nadelen van de overdracht van de bevoegdheid tot inbewaringstelling
aan de dienstdoende officier van justitie aan te geven.

De leden van de D66-fractie en van de fractie Groen Links vermeldden
de brief van de burgemeester van Rotterdam van 13 oktober 1989,
gericht aan de vaste Commissie voor de Volksgezondheid, waarin deze
aangeeft niet of nauwelijks in staat te zijn de hem toebedeelde taak naar
behoren te vervullen en voorstelt deze bevoegdheid over te dragen aan
de officier van justitie. De leden van deze fracties zouden graag ons
commentaar op deze brief vernemen. De leden van de Groen Links–
fractie vroegen of enig inzicht bestond omtrent de betrokkenheid van de
burgemeester bij de hier aan de orde zijnde persoonlijke problemen in
andere gemeenten.

De leden van de S.G.P.-fractie informeerden eveneens hoe de regering
denkt over de suggestie om de officier van justitie in plaats van de
burgemeester te belasten met de inbewaringstelling.

Deze vragen en opmerkingen geven ons aanleiding tot de volgende
beschouwingen.

Jaarlijks vinden ongeveer 2600 inbewaringstellingen plaats. In 1988
waren dit in Amsterdam 189, in Rotterdam 181 en in Den Haag 157
inbewaringstellingen. Voor zover bekend, vindt het tekenen van blanco–
formulieren buiten Rotterdam niet in betekenende mate plaats. In de
grote gemeenten wordt het probleem van de werklast voor de burge–
meester opgelost door wethouders bij toerbeurt als loco-burgemeester
te laten optreden. Deze oplossing staat op gespannen voet met artikel 84
van de Gemeentewet, dat vervanging van de burgemeester door een
wethouder slechts toelaat bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis
van de burgemeester. Wij menen echter dat dit probleem kan worden
opgelost door een wijziging van artikel 20 er toe strekkende dat met
betrekking tot de inbewaringstelling mandaat mogelijk is. Ingevolge die
wijziging kan een last tot inbewaringstelling worden gegeven door de
burgemeester of namens deze door een daartoe door hem aangewezen
wethouder. Deze wijziging voorziet dus in een wettelijke grondslag van
een ook nu reeds veelal in de grote gemeenten toegepaste praktijk.

Met betrekking tot de ernst van de geestesstoornis en het daaruit
voortvloeiend gevaar weegt voor de burgemeester of de door hem
aangewezen wethouder uiteraard zwaar de geneeskundige verklaring. De
burgemeester en de aangewezen wethouder moeten echter in staat
worden geacht de onderbouwing van de conclusie van de deskundige
kritisch te bezien. Bovendien kunnen zij zich een zelfstandig oordeel
vormen over de concrete gebeurtenissen die mede hebben geleid tot het
vermoeden dat ernstig gevaar dreigt. Die voorvallen worden veelal
vermeld in het politierapport. Het openbaar ministerie zou niet op een
andere wijze tot een oordeelsvorming komen. De overwegingen op grond
waarvan onze voorkeur uitgaat naar inbewaringstelling door of onder
verantwoordelijkheid van de burgemeester, zijn de volgende.

- In de middelgrote en kleine gemeenten beschikt de burgemeester
veelal over achtergrondinformatie en wordt door hem of haar persoon–
lijke aandacht gegeven aan elk geval van inbewaringstelling.

- Persoonlijke, niet tot een telefonisch contact beperkte, bemoeienis
van de tot de lastgeving bevoegde autoriteit is wenselijk. Aan de geogra–
fisch gemakkelijk bereikbare burgemeester moet op grond van die
bereikbaarheid de voorkeur worden gegeven boven de officier van
justitie.

- De inbewaringstelling is een maatregel van openbare orde en
veiligheid ter afwending van onmiddellijk dreigend gevaar en behoort als
zodanig tot het terrein van de burgemeester.

Tegenover het argument dat de officier van justitie vertrouwd is met
het maken van afwegingen in verband met vrijheidsontneming stellen wij
dat de inbewaringstelling niet mag worden geassocieerd met een straf–
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vorderlijk dwangmiddel, een associatie die niet ondenkbaar is, indien de
last wordt gegeven door de officier van justitie. Wij hebben daarentegen
goede hoop dat een wetswijziging waarbij mandaat mogelijk wordt
gemaakt, ook tegemoetkomt aan de bezwaren, genoemd in de vorenver–
melde brief van de burgemeester van Rotterdam. Een bepaling van die
strekking is in bijgaande nota van wijziging opgenomen. Met deze
wijziging wordt tevens het door de leden van de C.D.A.-fractie aan de
orde gestelde juridische probleem opgelost. Voor een toelichting op de
desbetreffende bepaling zij ook verwezen naar onderdeel II, onder 5, van
de toelichting op de nota van wijziging.

Tenslotte beantwoorden wij nog twee door de leden van de
C.D.A.-fractie gestelde vragen als volgt. Personen met kennis van de
zorg voor geestelijk gestoorden zijn verpleegkundigen en ziekenverzor
genden die een speciale aanvullende opleiding hebben genoten met het
oog op ambulancevervoer. De vermelding van het ontnemen van
voorwerpen, bedoeld in het vijfde lid, geschiedt in een bewijs van
ontvangst, bedoeld in het zesde lid, dat aan de patiënt wordt afgegeven.
Een verslag van die ontneming zou geen andere functie vervullen dan dit
bewijs en is derhalve overbodig.

Artikel26

De leden van de C.D.A.-fractie menen dat de woorden «zo mogelijk»
kunnen worden geschrapt. Dit is niet het geval. De burgemeester is niet
altijd in staat op korte termijn de in artikel 26 bedoelde personen te
bereiken. Van het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de
inbewaringstelling - dit is dus binnen enkele dagen na de inbewaring–
stelling door de burgemeester - stelt de griffier ingevolge artikel 29,
vierde lid, juncto artikel 12, eerste lid, de echtgenoot en de wettelijke
vertegenwoordiger in kennis onder vermelding van het psychiatrisch
ziekenhuis waarin de betrokkene verblijft. Andere personen die door de
rechter zijn gehoord, worden desgevraagd van de opneming in kennis
gesteld.

Artikel 29, vijfde lid

In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie naar de
betekenis van het bepaalde dat geen gewoon rechtsmiddel openstaat,
merken wij op dat dit een gangbare wijze is om aan te geven dat geen
beroep in cassatie kan worden ingesteld maar dat wel cassatie in het
belang der wet mogelijk is.

Artikel 38, eerste lid

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of tegen de beslissing dat een
patiënt niet tot wilsbepaling (met betrekking tot het behandelingsplan) in
staat is, een klacht kan worden ingediend op de wijze als voorzien in
artikel 41 van het aanhangige wetsvoorstel BOPZ. Artikel 41 van het bij
de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel biedt daartoe niet de
mogelijkheid. Dit moet bij nader inzien als een leemte worden
beschouwd. Derhalve wordt bij nota van wijziging voorgesteld in artikel
41 het indienen van een klacht tegen de beslissing dat de patiënt niet in
staat is zijn wil te bepalen met betrekking tot de voorgestelde behan–
deling, mogelijkte maken.

Vijfde lid

De leden van de S.G.P.-fractie informeerden of het aanhangige
wetsvoorstel geen bepaling dient te bevatten, waarbij een maximale duur
van de dwangbehandeling wordt voorgeschreven.
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Van een dergelijk voorschrift is bewust afgezien. Uitgangspunt van de
regeling is de vrijheid van de patiënt al dan niet in te stemmen met het
behandelingsplan. Deze vrijheid kan worden beperkt indien dit volstrekt
noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de patiënt of voor anderen, voort–
vloeiend uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden. In dat
geval kan dus een behandelingsplan worden toegepast ook al stemt de
patiënt daar niet mee in of verzet hij zich tegen een behandelingsplan
waarmee hij aanvankelijk had ingestemd. De duur van deze dwangbehan–
deling is afhankelijk van het voortbestaan van het ernstig gevaar. Deze
periode zal van geval tot geval verschillen. Het opnemen van een
maximum termijn voor dwangbehandeling in de wet zou betekenen dat
ook indien het ernstig gevaar na het verstreken zijn van de termijn nog
niet is geweken, de patiënt aan zijn lot zou moeten worden overgelaten
met alle risico's van dien.

Met het voorgaande is tevens ingegaan op de opmerking van de leden
van de C.D.A.-fractie dat op grond van artikel 38, vijfde lid, niet een
reguliere, langer durende behandeling zou kunnen worden toegepast.
Zoals hiervoor werd uiteengezet, kan de behandeling, bedoeld in artikel
38, vijfde lid, zo lang worden voortgezet als volstrekt noodzakelijk is om
het ernstige gevaar af te wenden. Het streven zal er echter uiteraard op
zijn gericht de dwangbehandeling weer zo spoedig mogelijk om te zetten
in de normale uitvoering van een behandelingsplan waarover overeen–
stemming is bereikt.

Met betrekking tot de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie over de
verhouding tussen de in het vijfde lid van artikel 38 bedoelde dwangbe–
handeling en de middelen en maatregelen die ingevolge artikel 39, eerste
lid, ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties kunnen worden
toegepast, hierna te noemen dwangrniddelen en –maatregelen, merken
wij het volgende op. De toepassing van dwangmiddelen en –maatregelen
is wel aan een maximumtermijn gebonden, omdat hiervoor op de iets
langere termijn het alternatief bestaat van de toepassing van een dwang–
behandeling. Bij de toepassing van dwangmiddelen of –maatregelen gaat
het om een sneile reactie op kritieke situaties. Deze worden aan een
maximumtermijn gebonden om duidelijk tot uitdrukking te brengen dat
de toepassing van deze middelen en maatregelen slechts mag
geschieden ter overbrugging van vorenbedoelde noodsituaties. Voorts
wordt door die termijn de hulpverlener genoodzaakt ter afwending van
het ernstige gevaar met voortvarendheid aan een structuele oplossing te
werken in de vorm van een - zo nodig - aangepast behandelingsplan. Dit
behandelingsplan kan, indien de termijn welke is toegestaan voor het
aanwenden van dwangmiddelen en –maatregelen is verstreken, desnoods
worden uitgevoerd tegen de wil van de betrokkene, indien het ernstige
gevaar op dat tijdtip nog niet is geweken.

Een rechtstreeks verband tussen gedwongen opneming en dwangbe–
handeling is er niet. Het gevaar dat opneming in een psychiatrisch
ziekenhuis noodzakelijk maakt, kan meestal in de therapeutische
omgeving van het psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend onder meer
door middel van een in overleg met de patiënt en anderen tot stand
gekomen behandelingsplan. De uitvoering van dit behandelingsplan heeft
tot doel de stoornis van de geestvermogens zodanig te verbeteren dat
het gevaar, dat de reden was voor opneming, wordt opgeheven. Indien
dit doel is bereikt, volgt ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis of voort–
zetting van het verblijf op vrijwillige basis.

De leden van de S.G.P. fractie vroegen of het wel aangewezen is te
spreken van de geneesheer-directeur, omdat deze benaming wellicht niet
in alle instellingen voorkomt of zal blijven voorkomen. In het derde lid
van artikel 1 van wetsvoorstel 11 270 wordt bepaald dat ook de arts die
geen directeursfunctie vervult, maar die wel belast is met de zorg voor
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de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied in het psychi–
atrisch ziekenhuis, onder het begrip geneesheer-directeur valt. Daarbij
doet dus niet terzake onder welke benaming deze functionaris werkzaam
is.

Artikel 43

De leden van de S.G.P.-fractie hebben naar aanleiding van een artikel
van K. Frielink in WPNR 8 april 1989, nr. 5911, blz. 205-207 gevraagd
hoe de regering staat tegenover het verkrijgen van een grotere rechtsze–
kerheid ten aanzien van de testeerbevoegdheid van in psychiatrische
ziekenhuizen verblijvende patiënten, bij voorbeeld door voorafgaand een
(kanton-)rechterlijke machtiging voorte schrijven.

De bepalingen in de huidige Krankzinnigenwet betreffende handelings–
onbekwaamheid (artikel 32 e.v.) waarvan Frielink uitgaat, keren niet terug
in de Wet BOPZ. De testeerbevoegdheid van met een machtiging
opgenomen patiënten wordt dus beheerst door het in artikel 71 van
wetsvoorstel 11 270 vervatte overgangsrecht en de algemene regels op
dit punt. Met betrekking tot de testeerbevoegdheid van degenen die
wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld (artikel 381
juncto artikel 944 BW) is door de tweede ondergetekende bij de
totstandkoming van het zesde gedeelte van de Invoeringswet Boeken 3,
5 en 6 nieuw BW (Kamerstukken II 1987/1988, 17 725, nr. 13, blz. 6),
opgemerkt dat hij er de voorkeur aan geeft dat de wetgever deze kwestie
aan de orde stelt bij de behandeling van de invoering van Boek 4
(Erfrecht) van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, en wel naar aanleiding van
artike!4.3.2.1.

Artikel47

De leden van de fractie van de P.v.d.A. kondigden voor de plenaire
behandeling van het wetsvoorstel een discussie aan over de samen–
werking tussen het psychiatrisch ziekenhuis en instellingen voor
ambulante geestelijke gezondheidszorg waardoor voortzetting van de
behandeling kan worden gegarandeerd. Daarmee snijden deze leden een
belangwekkend onderwerp aan dat echter naar ons oordeel verder reikt
dan het onderhavige wetsvoorstel. De samenwerking die moet garan–
deren dat instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg aan
patiënten die daaraan behoefte hebben, in aansluiting op een verblijf in
een psychiatrisch ziekenhuis behoorlijke nazorg kunnen bieden, is
immers niet alleen van belang voor gedwongen opgenomen patiënten,
maar evenzeer ten aanzien van de vrijwillige patiënten. Voorts is die
samenwerking noodzakelijk ter voorkoming van opnemingen. Met de
bepaling in het voorstel van Wet BOPZ dat een machtiging slechts kan
worden verleend, indien het gevaar niet door tussenkomst van personen
of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend,
wordt duidelijk aangegeven dat opneming, zeker als de patiënt geen blijk
geeft van de bereidheid daartoe, als ultimum remedium wordt
beschouwd. Aan dit uitgangspunt kan alleen recht worden gedaan als
intramurale en ambulante zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Zoals de
aan het woord zijnde leden terecht opmerken, moet dit vraagstuk mede
worden bezien in het licht van de voortdurende ontwikkelingen binnen de
geestelijke gezondheidszorg. Wij willen de in dit voorlopig verslag aange–
kondigde discussie zeker niet uit de weg gaan, maar zouden deze liever
op een ander tijdstip in een breder verband willen voeren.

Artikel 67

De leden van de C.D.A.-fractie stelden vragen omtrent de evaluatie van
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de Wet BOPZ. Deze evaluatie zal geschieden aan de hand van een regis–
tratiesysteem aangevuld met periodiek steeksproefgewijs onderzoek. De
geneeskundige hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid werkt
thans aan de voorbereiding van een BOPZ-informatiesysteem (B.I.S.). Dit
systeem dient er in hoofdzaak toe zicht te krijgen op de onderscheiden
procedures ter verkrijging van een rechterlijke machtiging en op de wijze
van de tenuitvoerlegging daarvan. Bovendien biedt het B.I.S. de
mogelijkheid in combinatie met buiten het B.I.S. verzamelde kwalitatieve
gegevens de achtergronden van de diverse beslissingen te achterhalen.
De geneeskundige hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid
zal de opzet van dit registratiesysteem aan de vaste Commissie voor de
Volksgezondheid van de Tweede Kamer toezenden.

Naast deze registratie zal een plan worden opgesteld dat betrekking
heeft op periodiek en steekproefsgewijs onderzoek naar de mate waarin
de in de wet beoogde bescherming van de patiënt wordt verwerkelijkt en
naar de aansluiting van de procedures binnen het algemeen psychiatrisch
ziekenhuis bij de wettelijke regeling. Zodra meer bekend is over dit
onderzoeksplan zal dit eveneens aan de vaste Commissie voor de Volks–
gezondheid worden toegezonden.

Onderdeel S

De vernummering die in dit onderdeel wordt aangebracht, is juist.
Verwezen zij naar Kamerstukken I 1983-1984, 11 270, nr. 71a.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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