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In artikel I van het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

I

In onderdeel A, onder 1, wordt na de zinsnede «Het eerste lid wordt
als volgt gewijzigd» ingevoegd:

In onderdeel H onder 1°, worden de woorden «psychiatrische
patiënten» telkens vervangen door: personen die gestoord zijn in hun
geestvermogens.

In onderdeel B worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Van artikel 3 vervallen het tweede tot en met het vijfde lid en het

nummer 1. vóór het alsdan enige overgebleven lid.
2. In artikel 10, tweede lid, wordt na de woorden «de voorlopige

machtiging» tussen komma's ingevoegd: niet zijnde een machtiging in
een geval als bedoeld in artikel 3,.

3. Artikel 17, vierde lid, komt te luiden:
4. Indien de vordering van de officier van justitie betrekking heeft op

een machtiging tot voortgezet verblijf in een zwakzinnigeninrichting of
een verpleeginrichting, kan, indien te verwachten valt dat de omstandig–
heden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, zich zullen blijven voordoen, een
machtiging worden verleend die een geldigheidsduur heeft van ten
hoogste vijf jaren, onverminderd het bepaalde in de artikelen 47 en 48.

4. In artikel 19 worden de woorden «twee jaar» vervangen door: twee
jaren.

5. Aan artikel 20, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:
De burgemeester kan de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in de
eerste volzin, opdragen aan een wethouder.
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Na onderdeel F wordt ingevoegd een nieuw onderdeel Fa, luidende:

Fa

In de tweede volzin van artikel 38, tweede lid, worden de woorden
«Indien de patiënt» vervangen door: Indien de behandelende persoon
beslist dat de patiënt.

IV

In onderdeel G wordt na de woorden «Artikel 41 wordt als volgt
gewijzigd», onder vernummering van de onderdelen 1. en 2. tot 2. en 3.,
ingevoegd een nieuw onderdeel 1., luidende:

1. In het eerste lid worden de woorden «als bedoeld in de artikelen 38,
vijfde lid, derde volzin, vervangen door: als bedoeld in artikel 38, tweede
lid, tweede volzin, en vijfde lid, derde volzin en de artikelen.

Onderdeel 2 van onderdeel K komt als volgt te luiden:
2. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Voor de toepassing van het derde en het tiende lid wordt met een afwij–
zende beslissing van de geneesheer-directeur gelijk gesteld het niet
beslissen binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.

VI

Na onderdeel K wordt ingevoegd een nieuw onderdeel Ka, luidende:

Ka

Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt als volgt te luiden:
2. Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde personen en

degenen die op grond van deze wet in een psychiatrisch ziekenhuis
verblijven, zijn, indien zij tevens ter beschikking zijn gesteld met bevel tot
verpleging van overheidswege, de artikelen 46, 47 en 48 niet van
toepassing en wordt artikel 44 met dien verstande toegepast dat verlof
door de geneesheer-directeur slechts wordt verleend in overeen–
stemming met Onze Minister van Justitie. Met het oog op de tenuitvoer–
legging van het bevel tot verpleging van overheidswege kan de
geneesheer-directeur het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis, bedoeld
in dit lid en het eerste lid, na overleg met Onze Minister van Justitie,
beëindigen.

2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
3. De artikelen 36 tot en met 41, 43, 55, 56 en 57 zijn van overeen–

komstige toepassing met betrekking tot personen die ter beschikking zijn
gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege, indien die
verpleging plaatsvindt in een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een
justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden als
bedoeld in artikel 90, quinquies, tweede lid, van het Wetboek van Straf–
recht.

VII

Onderdeel M wordt als volgt gewijzigd:
1. Ingevoegd wordt een nieuw onderdeel 1, luidende:
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1. Aan artikel 53, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: In
afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin betreffende het blijk
geven van de bereidheid door de opgenomen persoon, dient in het geval
dat een machtiging is verleend op grond van artikel 3, na verloop van de
geldigheidsduur van die machtiging aan de in de eerste volzin gestelde
voorwaarde te worden voldaan, indien door de opgenomen persoon blijk
wordt gegeven van bezwaar tegen voortzetting van het verblijf.

2. Vóór de woorden «Artikel 53, tweede lid,» wordt het nummer 2.
geplaatst. De nummers 1. en 2. onderscheidenlijk vóór de woorden
«Onderdeel a» en «Onderdeel b» vervallen.

VIII

Na onderdeel N worden ingevoegd twee nieuwe onderdelen Na en Nb,
luidende:

Na

1. De hoofdstukken VIII tot en met XI worden vernummerd tot IX tot
en met XII.

2. Ingevoegd wordt een nieuw hoofdstuk VIII, luidende:

HOOFDSTUK VIII

Opneming in zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen
zonder rechterlijke tussenkomst

Artikel 58a

1. Opneming en verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleegin–
richting van een persoon die twaalf jaar of ouder is en geen blijk geeft
van de nodige bereidheid ter zake, vindt in de gevallen dat niet ingevolge
artikel 2, derde lid, onder b of c, dan wel ingevolge artikel 3 een
machtiging is vereist, uitsluitend plaats, indien een commissie als
bedoeld in het derde lid, die opneming noodzakelijk oordeelt.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld betreffende de behandeling van een aanvraag voor opneming en
verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting in de gevallen
dat ingevolge het eerste lid een commissie oordeelt over de noodzaak
van die opneming en dat verblijf.

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden niet aan een zwakzinni–
geninrichting of verpleeginrichting gebonden commissies ingesteld of
aangewezen die met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in het
tweede lid, oordelen over de noodzaak van opneming en verblijf in een
zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting.

4. De in het derde lid bedoelde noodzaak is aanwezig, indien de
betrokkene zich ten gevolge van de stoornis van de geestvermogens niet
buiten de inrichting kan handhaven.

5. Voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag, bedoeld in het
tweede lid, wordt de betrokkene mondeling en schriftelijk medegedeeld
dat hij bezwaar kan maken tegen opneming en verblijf in een zwakzinni–
geninrichting of verpleeginrichting.

Artikel 58b

1. De artikelen 36 tot en met 46 en artikel 56 zijn van overeenkom–
stige toepassing met betrekking tot een persoon die met toepassing van
artikel 58a in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting is
opgenomen.
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2. Indien een persoon op wie artikel 58a toepassing heeft gevonden,
ervan blijk geeft het verblijf in de inrichting te willen beëindigen, is artikel
2, vierde lid, van toepassing.

Artikel 58c

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven
die betrekking hebben op administratieve voorschriften betreffende
opneming en verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting
met toepassing van artikel 58a, vastlegging van gegevens van personen
op wie artikel 58a is toegepast, in het patiëntendossier en verstrekking
van gegevens van die personen aan de inspecteur.

Nb

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid worden de woorden «Een inspecteur, bevindende

dat een patiënt in een ziekenhuis» worden vervangen door: Een
inspecteur bevindende dat een patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis,
niet zijnde een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting,.

2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt
ingevoegd een nieuw tweede lid, luidende:

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de
inspecteur bevindt dat in een zwakzinnigeninrichting of verpleegin–
richting personen verblijven die blijk geven van bezwaar tegen dat
verblijf, terwijl bij de patiëntenadministratie geen afschrift aanwezig is
van een van de in de artikelen 52 en 53 bedoelde bescheiden.

IX

De in onderdeel Q opgenomen eerste volzin van artikel 68 wordt als
volgt gewijzigd:

Het nummer 3 en de komma daarna vervallen. Het woord «en» wordt
vervangen door een komma. Na het nummer 58 wordt tussen komma's
ingevoegd: 58a en 58c.

In het in onderdeel U opgenomen artikel 75, tweede lid, wordt na de
woorden «te bepalen tijdstip» ingevoegd: dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Toelichting

De verwijzing naar artikelen, opgenomen in wetsvoorstel 11 270,
geschiedt zonder nadere aanduiding, tenzij dit tot verwarring aanleiding
zou kunnen geven. Het hier aan de orde zijnde wetsvoorstel wordt
aangeduid als novelle.

Onderdeel I

Het begrip «psychiatrische patiënt» wordt in wetsvoorstel 11 270 niet
omschreven en komt ook in het vervolg van dat wetsvoorstel niet voor.

Onderdeel II

1. De regeling, vervat in de leden 2 tot en met 5 van artikel 3, is om
systematische redenen overgebracht naar een nieuw artikel 58a,
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opgenomen in een nieuw hoofdstuk VIII. De bepalingen bieden de
grondslag voor de regeling van de opneming in zwakzinnigeninrichtingen
en verpleeginrichtingen die plaatsvindt zonder rechterlijke tussenkomst.
Die bepalingen behoren derhalve bij nader inzien geen deel uit te maken
van hoofdstuk II, waarbij opneming met rechterlijke machtiging wordt
geregeld.

2. Met betrekking tot zwakzinnigeninrichtingen en verpleeginrichtingen
zou een bevel van de officier van justitie tot opneming van de betrokken
patiënt het bestaande beleid waarbij wachtlijsten worden toegepast,
doorkruisen. Derhalve zijn deze inrichtingen in artikel 10 uitgezonderd.

3. De wijziging van artikel 17, vierde lid, betreffende de geldig–
heidsduur van een machtiging tot voortgezet verblijf in een zwakzinni–
geninrichting of verpleeginrichting werd reeds besproken in paragraaf 2
onder 8 van het algemeen deel van de memorie van antwoord.

5. Het in artikel 20, eerste lid, mogelijk gemaakt mandaat met
betrekking tot de inbewaringstelling werd reeds toegelicht bij de
bespreking van artikel 20 in de memorie van antwoord. De aangewezen
wethouder treedt op als mandataris van de burgemeester. De burge–
meester blijft verantwoordelijk en kan de bevoegdheid altijd zelf uitoe–
fenen ook al \s een wethouder aangewezen.

Onderdeel III en IV

In onderdeel III wordt door invoeging van een onderdeel Fa artikel 38
gewijzigd. Onderdeel IV bevat een wijziging van artikel 41. Door deze
wijzigingen wordt beroep mogelijk gemaakt ter zake van een beslissing
dat de patiënt niet in staat is zijn wil met betrekking tot de voorgestelde
behandeling te bepalen. Deze beroepsmogelijkheid kwam aan de orde bij
de bespreking van artikel 38, tweede lid, in de memorie van antwoord.

Onderdeel V

Dit onderdeel strekt er toe een voortvarende behandeling van het
ontslagverzoek te bevorderen. Verwezen zij ook naar paragraaf 5 van het
algemeen deel van de memorie van antwoord.

Onderdeel VI

In het bij onderdeel VI ingevoegde nieuwe onderdeel Ka wordt artikel
50 gewijzigd.

Het tweede lid heeft betrekking op personen die op grond van een last
van de strafrechter als bedoeld in artikel 37 van het Wetboek van Straf–
recht (Sr) in een psychiatrisch ziekenhuis zijn gepiaatst en op personen
ten aanzien van wie, nadat de termijn voor welke die plaatsing gold, was
verstreken, ingevolge de van-toepassingverklaring van de artikelen 15 en
18 in het eerste lid, een machtiging tot voortgezet verblijf door de
burgerlijke rechter is verleend, voor zover die personen tevens door de
strafrechter ter beschikking zijn gesteld met bevel tot verpleging van
overheidswege. (Aangezien de maatregel van voorwaardelijke terbeschik–
kingstelling sedert de inwerkingtreding van de Wet van 19 november
1986 (Stb. 1986, 587) niet meer bestaat. is het woord «onvoorwaar–
delijk» in het tweede lid geschrapt).

De regeling van het verlenen van verlof is enigszins aangescherpt. De
verplichting van de geneesheer-directeur tot overleg met de Minister van
Justitie is vervangen door de voorwaarde van overeenstemming met de
Minister van Justitie. Deze voorwaarde vloeit voort uit de verantwoorde–
lijkheid van de Minister van Justltie voor de tenuitvoerlegging van de
terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege die
aansluit op het hier aan de orde zijnde verblijf in het psychiatrisch
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ziekenhuis. Het beleid van de Minister van Justitie is er op gericht te
voorkomen dat de betrokkene zich in deze voorafgaande fase door
ongeoorloofde afwezigheid aan die tenuitvoerlegging onttrekt.

De regeling inzake voorwaardelijk ontslag en ontslag, vervat in de
artikelen 46, 47 en 48, is bij nader inzien niet verenigbaar met de
bepalingen inzake terbeschikkingstelling in het Wetboek van Strafrecht.
Immers na beëindiging van de door de strafrechter gelaste plaatsing,
eventueel na ommekomst van de termijn van voortgezet verblijf van de
aldus geplaatste, neemt de tenuitvoerlegging van het bevel tot
verpleging van overheidswege een aanvang. Dit bevel berust op het
oordeel van de strafrechter dat de veiligheid van anderen dan wel de
algemene veiligheid van personen of goederen die verpleging eist (artikel
37b Sr). Door ontslag, verleend door de geneesheer-directeur of, naar
aanleiding van een verzoek om ontslag, bevolen door de burgerlijke
rechter op de grond dat de gevaarlijkheid van de betrokkene in
voldoende mate is verminderd, zou tevens de grond komen te ontvallen
aan de tenuitvoerlegging van het bevel van de strafrechter tot verpleging
van overheidswege. De bevoegdheid om de verpleging van
overheidswege tussentijds te beëindigen berust echter uitsluitend bij de
Minister van Justitie. Deze kan ingevolge de artikelen 38h en 38i Sr
onderscheidenlijk de verpleging van overheidswege voorwaardelijk
beëindigen of de terbeschikkingstelling beëindigen. Op grond van het
vorenstaande dienen de artikelen 46, 47 en 48 niet van toepassing te zijn
ten aanzien van de hier aan de orde zijnde personen. Wèl wordt voorzien
in de bevoegdheid van de geneesheer-directeur om na overleg met de
Minister van Justitie het verblijf van de betrokkene dat berust op een last
tot plaatsing van de strafrechter of op een machtiging tot voortgezet
verblijf, tussentijds te beëindigen. Daartoe kan aanleiding bestaan, indien
een zodanige verbetering in de geestestoestand van de betrokkene is
ingetreden dat het zinvol wordt geacht een aanvang te maken met de
tenuitvoerlegging van het bevel tot verpleging van overheidswege,
hoewel de termijn van de plaatsing door de strafrechter of de termijn van
de machtiging tot voortgezet verblijf van de burgerlijke rechter nog niet
is verstreken.

In het nieuwe derde lid van artikel 50 wordt de regeling van de interne
rechtspositie van met een machtiging van de burgerlijke rechter
opgenomen patiënten van overeenkomstige toepassing verklaard op
personen die door de strafrechter met toepassing van artikel 37b of
artikel 38c Sr ter beschikking zijn gesteld met bevel tot verpleging van
overheidswege, voor zover die verpleging van overheidswege plaatsvindt
in een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een justitiële inrichting voor
verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 90
quinquies, tweede lid, Sr.

Voor een goed begrip van de hier aan de orde zijnde regeling wordt
het volgende opgemerkt. De tenuitvoerlegging van de maatregel van
terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege vindt
in overwegende mate plaats in justitiële inrichtingen voor verpleging van
ter beschikking gestelden. De maatregel kan echter ook ten uitvoer
worden gelegd in een overeenkomstig artikel 37d Sr door de Minister
van Justitie aangewezen psychiatrisch ziekenhuis op het terrein van de
algemene geestelijke volksgezondheid. De interne rechtspositie van
personen die verblijven in een justitiële inrichting voor verpleging van ter
beschikking gestelden, is geregeld in de Tijdelijke regeling van de rechts–
positie van ter beschikking gestelden (Stb. 1987, 55). Deze regeling zal
te zijner tijd worden vervangen door een in voorbereiding zijnde meer
omvattende regeling bij wet. Aangezien het gelden van verschillende
regelingen betreffende de interne rechtspositie binnen één inrichting
dient te worden vermeden, wordt voorgesteld ten aanzien van ter
beschikking gestelden die van overheidswege worden verpleegd in een
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psychiatrisch ziekenhuis dat niet is een justitiële inrichting voor
verpleging van ter beschikking gestelden, dezelfde interne rechtspositie–
regeling te laten gelden als voor de met een rechterlijke machtiging in
dat ziekenhuis opgenomen patiënten. Voor de reikwijdte van de in het
hier aan de orde zijnde derde lid van artikel 50 opgenomen bepaling is
van belang dat het verblijf van personen die met toepassing van artikel
509g van het Wetboek van Strafvordering ter observatie naar een
psychiatrisch ziekenhuis zijn overgebracht, ingevolge het vierde lid van
voornoemd artikel gelijk wordt gesteld met verpleging van
overheidswege.

Het proefverlof, de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van
overheidswege en de beëindiging van de terbeschikkingstelling zijn voor
alle ter beschikking gestelden die van overheidswege worden verpleegd,
gelijkelijk geregeld in de artikelen 38g, 38h en 38i Sr, terwijl hoofdstuk
IV van het Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling (Stb.
1988, 282) nadere desbetreffende voorschriften bevat. In dit hoofdstuk
zijn tevens voorschriften inzake verlof gedurende een korte periode
opgenomen. Deze wet– en regelgeving geldt dus ook ten aanzien van ter
beschikking gestelden die van overheidswege worden verpleegd in
psychiatrische ziekenhuizen op het terrein van de algemene geestelijke
volksgezondheid. De hier genoemde onderwerpen raken aan de externe
rechtspositie van ter beschikking gestelden die van overheidswege
worden verpleegd. Bij de in voorbereiding zijnde wet die hierboven ter
sprake kwam, zal onder meer worden voorzien in de mogelijkheid voor
alle ter beschikking gestelden om beroep in te stellen tegen bepaalde
beslissingen op dit terrein

Onderdeel VII

De wijziging van artikel 53 strekt er toe de in die bepaling vervatte
administratieve voorschriften aan te passen aan het bij novelle voorge–
stelde artikel 3.

Onderdeel VIII

Voor de toelichting op de invoeging van een nieuw onderdeel Na kan
allereerst worden verwezen naar de toelichting op onderdeel II onder 1.
De redactie van de regeling is om systematische redenen enigszins
gewijzigd. Voorts zijn in het nieuwe artikel 58a, twee afzonderlijke
delegatiebepalingen opgenomen met betrekking tot onderscheidenlijk de
regeling van de behandeling van een aanvraag tot opneming in een
zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting in de gevallen dat de
betrokkene noch van bereidheid noch van bezwaar blijk geeft en twaalf
jaar of ouder is, en de regeling van de aanwijzing of instelling van
commissies die moeten oordelen over de noodzaak van een zodanige
opneming. Bij nader inzien wordt uitsluitend met betrekking tot de
regeling van de procedure de mogelijkheid van subdelegatie wenselijk
geacht. Instelling of aanwijzing van de commissies die over de noodzaak
van opneming en verblijf moeten oordelen, dient bij algemene maatregel
van bestuur te geschieden. Voor zwakzinnigeninrichtingen zullen nieuwe
commissies moeten worden ingesteld. Voor verpleeginrichtingen zullen
de reeds op grond van het Besluit indicatie-advisering bejaardenoorden
en verpleeginrichtingen (Stb. 1988, 456) functionerende commissies
kunnen worden aangewezen.

Het nieuwe artikel 58b, eerste lid, strekt er in hoofdzaak toe de
regeling van de rechtspositie van met een machtiging opgenomen
patiënten ook van toepassing te doen zijn op personen die met
toepassing van de in artikel 58a geregelde procedure in een zwakzinni–
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geninrichting of een verpleeginrichting zijn opgenomen. In het tweede lid
is de aansluiting op artikel 2, vierde lid, geëxpliciteerd.

Het nieuwe artikel 58c biedt de grondslag voor administratieve
voorschriften.

De wijziging, vervat in het ingevoegde onderdeel Nb, bevat een
aanpassing van artikel 60 aan het bij novelle voorgestelde artikel 3.

Onderdeel IX

Deze wijziging bevat een aanpassing van artikel 68 aan de invoeging
van de artikelen 58a en 58c.

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

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