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STATEN-GENERAAL

Aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

's-Gravenhage, 6 februari 1992

Uw brief van 3 februari inzake de verdere procedure voor het voorstel
van Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (11 270)
en de op dat voorstel betrekking hebbende novelle (21 239) heb ik ter
fine van advies voorgelegd aan de vaste commissie voor Welzijn en
Volksgezondheid.

De commissie heeft Uw brief besproken in haar vergadering van 4
februari jl. Zij heeft mij haar bevindingen als volgt meegedeeld.

De commissie stelt vast dat het voorlopig verslag dat zij tezamen met
de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel 11 270 uitbracht op
30 november 1984 nog niet werd beantwoord. Wel werd intussen een
wijzigingsvoorstel ingediend en door de Tweede Kamer aanvaard, waarin
aan een aantal van de in het voorlopige verslag genoemde bezwaren is
tegemoet gekomen.

De leden van de commissie zijn er zich volledig van bewust dat een
aantal vragen en opmerkingen uit het voorlopig verslag door het bevor–
deren van de bovenbedoelde novelle impliciet is beantwoord en dat
andere vragen - na een tijdsverloop van 8 jaar - door de ontwikkelingen
kunnen zijn ingehaald.

De commissie ziet daarin geen reden af te zien van de gebruikelijke, in
het Reglement van Orde van de Kamer neergelegde procedure, temeer
niet waar zij de behandeling van wetsvoorstel en novelle in de Eerste
Kamer bijzonder gediend acht door een spoedige, grondige beant–
woording van het voorlopige verslag van 1984, waarin overzichtelijk en
gemotiveerd wordt weergegeven:

- op welke onderdelen en in hoeverre in de novelle (21 239) rekening
gehouden is met de vragen en opmerkingen in het voorlopig verslag;

- of en zo ja welke andere, niet in het voorlopig verslag aangeroerde,
elementen in de novelle zijn meegenomen;

en waarin antwoord gegeven wordt op alle andere vragen en opmer–
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kingen, rekening houdend met de intussen veranderde inzichten en
nieuwe ontwikkelingen.

Daarmee is ook een vlotte behandeling van wetsvoorstel 21 239
gediend. De commissie heeft mij derhalve geadviseerd geen inbrengver–
gadering over wetsvoorstel 21 239 uit te schrijven, voordat de memorie
van antwoord inzake wetsvoorstel 11 270 zal zijn ontvangen. Zij is bereid
de novelle direkt daarna in de verdere voorbereiding van wetsvoorstel
11 270 mee te nemen en tezamen met dat wetsvoorstel met voortva–
rendheid te behandelen.

Ik kan mij met dit advies verenigen.

H. D. Tjeenk Willink
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