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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID1

Vastgesteld 9 juni 1992

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende vragen en opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie merkten op dat in de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer (nr. 6), blz. 20, wordt gerefereerd aan
een vraag, luidende hoe de regering staat tegenover het verkrijgen van
een grotere rechtszekerheid ten aanzien van de testeerbevoegdheid van
in psychiatrische ziekenhuizen verblijvende patiënten. De bewindslieden
antwoordden dat de bepalingen in de huidige Krankzinnigenwet betref–
fende handelingsonbekwaamheid (artikel 32 e.v.) niet terugkeren in de
Wet BOPZ. De testeerbevoegdheid van met een machtiging opgenomen
patiënten wordt dus - aldus het antwoord - beheerst door het in artikel
71 van wetsvoorstel 11270 vervatte overgangsrecht en de algemene
regels op dit punt.

Dit antwoord laat vragen open.
a. Zijn de bewindslieden van oordeel dat artikel 32 Krankzinnigenwet,

waaruit eertijds algemeen de handelingsonbekwaamheid en de testeer–
onbekwaamheid (liever dan testeeronbevoegdheid) werd afgeleid, thans
nog verbindende kracht heeft?

b. Welk effect heeft volgens de bewindslieden het Winterwerp-arrest,
EHRM 24 oktober 1979, NJ 1980, 114, op de verbindendheid van artikel
32 Krankzinnigenwet?

c. Indien de bewindslieden, anders dan o.a. de annotator van het arrest
in de NJ maar met enige andere rechtsgeleerde auteurs, van oordeel zijn
dat het Winterwerp-arrest meebrengt dat artikel 32 Krankzinnigenwet
niet verbindend is, heeft dit arrest dan terugwerkende kracht? En zo ja,
tot welk moment?

d. Welk oordeel hebben de bewindslieden in het algemeen over de
terugwerkende kracht van arresten, waarin een nieuwe opvatting als
geldend recht wordt neergelegd (te denken valt o.a. aan het Stierkalf–
arrest) en waarin de rechter zich niet uitlaat over de eventuele terugwer–
kende kracht van zijn uitspraak?
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e. Willen de bewindslieden gedetailleerd uiteenzetten wat het
overgangsrecht, waarnaar in de weergegeven passage wordt verwezen,
met betrekking tot de handelingsonbekwaamheid en de testeeronbe–
kwaamheid inhoudt?

Willen de bewindslieden daarbij onderscheid maken tussen oude
gevallen, mensen die ten tijde van de inwerkingtreding van de BOPZ
reeds zijn opgenomen en nieuwe gevallen, mensen die na dat tijdstip
worden opgenomen?

Willen de bewindslieden tevens onderscheid maken tussen degenen
die vrijwillig en degenen die onvrijwillig zijn opgenomen en in het nieuwe
recht - de gevallen van artikel 58a (zwakzinnigen en psychogeriatrische
patiënten die met machtiging van de commissie zijn opgenomen)?

Kan uiteengezet worden hoe de beperkingen, die gelden of kunnen
gelden voor degenen die zonder hun toestemming met toepassing van
artikel 58a zijn opgenomen, in overeenstemming zijn te achten met de
artikelen 5 en 6 EVRM?

In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer wordt meermalen
opgemerkt dat de novelle tot gevolg zal hebben, dat de aanzienlijke
toename van de werklast van de rechterlijke macht, die uit de toepassing
van het hoofdwetsvoorstel (11 270) voortvloeit, in belangrijke mate is
teruggebracht.

Is dit ook de verwachting van de rechterlijke macht?
Hebben de bewindslieden de novelle, met name in verband met de

werklast van de rechterlijke macht, ter advisering voorgelegd aan de
NVvR? Zo nee, waarom niet? De leden van de SGP-fractie en van de
D66 fractie sloten zich aan bij deze vraag.

Is de geldigheidstermijn van twee weken van de rechterlijke
machtiging niet te kort en vrezen de bewindslieden geen moeilijkheden in
de praktijk, wanneer het gaat om zwakzinnigen en psychogeriatrische
patiënten voor welke categorieën personen lange wachtlijsten voor
plaatsing bestaan?

Brengt deze zeer korte termijn in die gevallen geen nodeloze moeilijk–
heden mee in het op elkaar afstemmen van het verkrijgen van de rechter–
lijke machtiging en het effectueren van de plaatsing?

Brengt deze zeer korte termijn niet tevens een verhoging van de
werkdruk van de griffie van de gerechten met zich mee?

De leden van de fractie van de WD merkten op dat in de memorie van
toelichting op het voorliggende wetsvoorstel uitvoerig aandacht wordt
besteed aan de wijze waarop in dit voorstel tegemoet wordt gekomen
aan de destijds - inmiddels ruim zeven en een half jaar geleden - op het
voorstel van wet BOPZ uitgeoefende kritiek, doch dat niet ingegaan
wordt op de vraag of het verder in procedure brengen van bedoeld
voorstel - wat toch geacht mag worden het doel van het voorliggende
voorstel te zijn - thans nog opportuun is. Ook in de vervolgstukken
hadden zij bespreking van deze vraag niet aangetroffen. Niettemin is de
situatie inmiddels door de ontwikkeling van de jurisprudentie op de oude
Krankzinnigenwet niet onaanzienlijk veranderd. Deze leden zouden het op
prijs stellen alsnog een motivering als bedoeld te ontvangen.

Daarnaast stelden zij nog de volgende vragen.
In de algemene paragraaf van de nota naar aanleiding van het
eindverslag worden opmerkingen gemaakt over de positie van patiënten
die zich verzetten. Met deze opmerkingen konden de aan het woord
zijnde leden zich in het algemeen verenigen.

Daarnaast echter blijft het probleem bestaan van de patiënten die zich
niet actief verzetten, doch evenmin uitdrukkelijk toestemming voor
behandeling geven, en daartoe in veel gevallen ook niet in staat zijn. Dit
is een categorie voor welke het regime ook door de volgens het voorlig–
gende voorstel aangepaste Wet BOPZ ingrijpend gewijzigd wordt, zodat
een rechterlijke machtiging voor behandeling nodig zal zijn. In deze
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categorie valt ook een groot aantal gewone psychiatrische patiënten,
voor wie de machtiging slechts op grond van het gevaarscriterium zal
kunnen worden gegeven.

Hoe groot zal het aantal dergenen zijn die door dit effect onder het
beoogde regime geen behandeling meer zullen kunnen krijgen? Is dit
effect in verband met de verschillende mensenrechtenverdragen
werkelijk onontkoombaar? Zo ja, waarom?

De bereidheid om de benodigde uitbreiding van de rechterlijke macht
(geraamd op 8 rechters en 2 officieren van Justitie) toe te staan is in het
nader rapport buiten discussie gesteld Laat het aantal dergenen die
thans voor een functie bij de rechterlijke macht in opleiding zijn, gegeven
de duur daarvan, deze uitbreiding ook op de vereiste termijn toe?

De leden van de SGP-fractie hadden in overwegende mate met
instemming kennis genomen zowel van de memorie van antwoord betref–
fende wetsvoorstel 11 270 als van het nader gewijzigd voorstel van wet
(21 239). Zij hadden er evenwel behoefte aan om op een aantal onder–
delen enige vragen voor te leggen.

1. Soms zal uit het verzet tegen vrijheidsbeperking door artikel
58a-patiënten moeten worden afgeleid dat de patiënt het verblijf in de
inrichting wenst te beëindigen, in welk geval alsnog rechterlijke
machtiging nodig is. Valt door de regering aan te geven wanneer een
dergelijke conclusie getrokken moet worden?

2. In de memorie van antwoord (blz. 7) met betrekking tot
wetsvoorstel 11 270 hadden deze leden gelezen, dat in de voorlichtings–
campagne, die aan de inwerkingtreding van de BOPZ vooraf zal gaan,
veel aandacht zal worden besteed aan de uitleg van het gevaarscriterium.
Deze leden vroegen in het verlengde van deze mededeling of het niet
wenselijk geoordeeld moet worden dat aan de verpleeghuizen bijzondere
voorlichting wordt gegeven wat betreft de interpretatieruimte bij het
criterium «blijk van bezwaar tegen opneming/verblijf». Bij deze leden
bestond de stellige indruk dat, gegeven het feit dat hier geen praktijker–
varing is opgedaan met de Krankzinnigenwet, de inwerkingtreding van de
to wet verheven voorstellen veel vragen zal doen rijzen.

3. Deze leden hadden begrepen dat onder het BOPZ-regime in de
toekomst vooreerst zal moeten worden onderscheiden naar het soort
inrichting waarin de betrokkene wordt opgenomen. Zij vroegen of deze
benadering er niet in kan resulteren dat min of meer gelijke gevallen
ongelijk zullen worden behandeld. Zij dachten hierbij aan het feit dat men
bijvoorbeeld zwakzinnigen en psycho-geriatrische patiënten zowel in
psychiatrische ziekenhuizen, als in verpleeghuizen en zwakzinnigeninrich–
tingen aantreft.

4. Wie de patiënt kunnen vertegenwoordigen wordt geregeld in artikel
38, tweede lid.

Deze leden vroegen hoe de aldaar genoemde categorieën vertegen–
woordigers zich verhouden tot die genoemd in het wetsvoorstel genees–
kundige behandelingsovereenkomst en die in het wetsvoorstel mentor–
schap meerderjarigen. Zij toonden zich vooral geïnteresseerd in de vraag
of geconcludeerd mag worden dat in de in onderlinge samenhang te
beschouwen wetsvoorstellen van een beredeneerde afstemming sprake
is.

Zij stelden in dit verband in het bijzonder de vraag of het logisch te
verklaren valt dat de mentor wel de bevoegdheid wordt toegekend om
bijvoorbeeld te beslissen over sterilisatie van de betrokkene, terwijl hem
geen bevoegdheid zou toekomen terzake van de (over-)plaatsing in een
voorziening.

5. Naar aanleiding van artikel 38, tweede lid, stelden deze leden de
vraag of het inderdaad de bedoeling is om te bepalen dat de behandeling
van onbekwamen, die zich feitelijk verzetten, als regel niet meer zal zijn
toegestaan, ook al is naar de mening van de behandelaar èn de wettelijk
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vertegenwoordiger die behandeling nodig. Is het de bedoeling dat men
moet blijven wachten tot er ernstig gevaar is?

De voorzitter van de commissie,
Mevrouw Ermen

De tijdelijk griffier van de commissie,
Hommes
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