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21239 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen

NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE
VOOR WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID1

Vastgesteld 1 september 1992

De memorie van antwoord gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

Artikel 29 spreekt over «de behandeling van de zaak». Dit slaat, naar
de opvatting van de leden van de CDA-fractie, niet op het in het
voorgaande artikel, artikel 28, genoemde verzoek om schadevergoeding,
maar op de in het daarvoor geplaatste artikel, artikel 27, genoemde
vordering machtiging voortzetting bewaring.

Deze volgorde wekt verwarring. Willen de bewindslieden zich op dit
punt duidelijk uitspreken?

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de CDA-fractie is in de
memorie van antwoord uitvoerig aandacht besteed aan de gevolgen van
het Winterwerp-arrest. Volgens de memorie van antwoord is artikel 32
Krankzinnigenwet materieelrechtelijk gezien onverbindend, behoudens in
die gevallen dat het verlies van het beheer van de goederen in een
gerechtelijke procedure aan de orde is geweest, d.w.z. in die gevallen dat
met toepassing van artikel 33 Krankzinnigenwet een bewindvoerder is
benoemd. De aan het woord zijnde leden waren het met deze opvatting
eens.

' Samenstelling: Boorsma (CDA), Eversdijk
(CDA), Michiels van Kessenich-Hoogendam
(CDA), mw Ermen (PvdA), (voorzitter), mw.
M. A van der Meer (PvdA), Soetenhorst-de
Savornin Lohman (D66), Wessel-Tuinstra
(D66), Heijmans (VVD), Van Leeuwen-Schut
(WD), mw. Van Wijngaarden (Groen Links),
Holdijk (SGP), Schuurman (RPF) en Veling
(GPV).

Wat is het standpunt van de minister met betrekking tot de soms
verkondigde opvatting dat een verzoek tot benoeming van een provi–
sioneel bewindvoerder op grond van artikel 33 Krankzinnigenwet moet
worden afgewezen omdat sinds het Winterwerp-arrest artikel 32 en de
artikelen 33 t/m 35 Krankzinnigenwet onverbindend zijn?

Ware het niet verstandig geweest de bepaling van overgangsrecht, die
in artikel 71, 4°lid van het hoofdwetsvoorstel (11 270) is neergelegd,
genuanceerder te formuleren teneinde misverstanden over de verbin–
dendheid van artikel 32 Krankzinnigenwet te voorkomen?

In de memorie van antwoord aan deze Kamer (wetsvoorstel 21 239),
blz. 3. wordt onder verwijzing naar de memorie van toelichting gesteld
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dat de huidige werklast van de rechterlijke macht in totaal 5600 beslis–
singen per jaar is.

In de bijlagen bij de Planningsbrief 1993 Rechterlijke organisatie van
het Ministerie van Justitie d.d. 1 juni 1992, wordt uitgegaan van een
huidige werklast van ca. 4500 machtigingen per jaar. Moet het verschil
in aantallen verklaard worden doordat de term «beslissingen» ruimer is
dan de term «machtigingen»?

Eveneens op blz. 3 wordt gesteld dat de werklastvermeerdering die
naar schatting het gevolg zal zijn van de nieuwe regeling ongeveer 4300
rechterlijke beslissingen per jaar bedraagt. In genoemde Bijlagen wordt
echter gesteld dat de werklastvermeerdering ca. 4500 machtigingen per
jaar zal zijn.

Hoe is het verschil in deze schattingen te verklaren, gelet op het feit
dat het begrip «rechterlijke beslissingen» meer omvat dan alleen de
rechterlijke machtigingen, omdat onder rechterlijke beslissingen ook
vallen o.a. de beslissingen in klachtprocedures en omtrent schadever–
goeding?

Welk van beide schattingen moet als de meest waarschijnlijke worden
aangemerkt?

Waarom wordt in de Planningsbrief slechts het aantal rechterlijke
machtigingen, en niet het totale aantal rechterlijke beslissingen vermeld,
dat door de nieuwe regeling nodig zal zijn?

In verband met de uitvoering van de Krankzinnigenwet beschikken de
arrondissementsrechtbanken over gegevens omtrent de in hun arrondis–
sement aanwezige krankzinnigeninrichtingen en de aantallen bewoners
daarvan.

Zijn, ter voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe regeling, aan
de arrondissementsrechtbanken reeds gegevens verstrekt omtrent de in
hun arrondissement aanwezige zwakzinnigeninrichtingen en verpleegin–
richtingen en de aantallen bewoners daarvan?

Zo nee, waarom niet?

Welke plannen heeft de minister om de leden van de staande respec–
tievelijk de zittende magistratuur zo goed mogelijk voor te bereiden op
de nieuwe regeling? Is aan deze plannen reeds uitvoering gegeven?

De artikelen 28 en 35 van de novelle handelen over een recht op
schadevergoeding. Het valt op dat artikel 28, handelend over de last van
de burgemeester, eist dat de door de burgemeester gegeven last
onrechtmatig is, terwijl artikel 35, handelend over de vordering van de
officier van justitie en de machtiging van de rechter, het heeft over het
niet in acht nemen van een der bepalingen, vervat in hoofdstuk II of in
artikel 48 en niet spreekt over onrechtmatigheid, zo spraken de leden van
de CDA-fractie. Gaarne ontvingen zij een uitvoerige toelichting op dit
verschil in vereisten.

Zij stelden de navolgende vragen.
Is voor aansprakelijkheid op grond van artikel 28 vereist dat er schuld

aanwezig is? Zo ja, hoe moet het schuldvereiste dan worden opgevat?
De terminologie van artikel 35 wekt de indruk dat in dat geval geen

schuldvereiste geldt. Is dit juist?

Anders dan artikel 35 vermeldt artikel 28 niet te wiens last de toe te
kennen schadevergoeding komt. Komt deze ten laste van de gemeente?
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Derogeert de regeling van artikel 28 BOPZ aan artikel 6:162 e.v. BW?
Dit is o.a. van belang in verband met de korte termijn (30 dagen).

Dezelfde vraag stelden deze leden met betrekking tot de regeling van
artikel 35 BOPZ. Ook hier een korte termijn (drie maanden).

Vervolgens zouden de aan het woord zijnde leden nog enige tekstuele
opmerkingen willen maken:

Het zou juister en duidelijker zijn om in paragraaf 3, opschrift en artikel
27 te spreken van: machtiging tot voortzetting van de bewaring in plaats
van voortzetting van de inbewaringstelling.

Artikel 20: Welke zin heeft het gebruik van het woord «nodig» in de
term «nodige bereidheid zich in psychiatrische ziekenhuizen te doen
opnemen»? Is het woord «nodig» hier niet overbodig?

Memorie van antwoord, blz. 2: De eerste hele zin, helemaal bovenaan,
loopt niet. Er is kennelijk iets weggevallen. Wat dient hier gelezen te
worden?

De leden van de fractie van D66 hadden een nadere vraag over artikel
58b.

Zij zagen nl. in artikel 58b een ondergraving van de onderhavige
novelie. Het belangrijke onderscheid immers tussen degenen die
ingevolge artikel 2 zijn opgenomen en zij die ingevolge artikel 58a zijn
opgenomen, wordt nl. door de mogelijkheden die 58b biedt, zeer
verkleind. Deze belangrijke beperking van het zelfbeschikkingsrecht van
deze laatste groep, wordt volgens de mening van de aan het woord
zijnde leden onvoldoende gemotiveerd. Kan de regering hier alsnog een
consistente onderbouwing geven?

Voorts stelden zij nog de volgende vragen:
Kunnen de bewindslieden nog eens systematisch uiteenzetten welke

voordelen het onderhavige wetsvoorstel biedt voor de opgenomen
verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische patiënten, mede
gezien de toekomstige wet op de geneeskundige behandelingsovereen–
komst?

Kunnen de bewindslieden aangeven welke, na eventuele aanvaarding
van het onderhavige wetsvoorstel, de rechtspositie is van de volgende
categorieën patiënten die in een gezinsvervangend tehuis verblijven:

a. psychiatrische patiënten (vrijwillige en onvrijwillige opname),
b. verstandelijk gehandicapten,
c. demente bejaarden,
d. psychiatrisch/geriatrische patiënten?

De leden van de fractie van de WD hadden kennis genomen van
hetgeen in de memorie van antwoord (21 239) werd opgemerkt naar
aanleiding van hun vraag naar de beschikbaarheid van kandidaten voor
de benodigde uitbreiding van de rechterlijke macht. De bedoelde
passage kan worden samengevat in: «het is in het verleden goed gegaan
dus het zal wel weer goed gaan».

Het ontging de hier aan het woord zijnde leden dat dit een antwoord
op hun vraag is; zij wilden daarom deze vraag herhalen, nader gepreci–
seerd als volgt.
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Aangezien bekend mag worden geacht hoeveel personen op dit
moment de RAIO-opleiding volgen in de diverse stadia daarvan, moet het
mogelijk zijn, mede gelet op normale uitvalsquota en ervaringsgegevens
omtrent de verdeling van betrokkenen over zittende magistratuur en
parket, een prognose te geven van het aantal personen dat op die basis
in de komende zes jaren tot rechter benoemd zal kunnen worden. Evenzo
is het, zij het op kortere termijn, mogelijk een prognose te maken van het
aantal benoembare buitenstaanders, zulks aan de hand van door de
Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht toegelaten kandidaten.
Voorts is het aan de hand van de leeftijdsopbouw van de rechterlijke
macht en ervaringscijfers met betrekking tot voortijdig uittreden en
andere redenen van defungeren, mogelijk een prognose te geven van de
behoefte aan kandidaten voor een benoeming tot rechter ter voorziening
in komende vacatures, daaronder begrepen die welke ontstaan door
benoeming van rechters tot raadsheer.

Op basis van deze en dergelijke overwegingen zouden de hier aan het
woord zijnde leden gaarne een opgave ontvangen waarin ten minste over
de komende vijf jaren wordt aangegeven hoe het aantal thans bij de
rechtbanken tezamen bestaande vacatures zich ontwikkelt, enerzijds door
toename als gevolg zowel van defungeren als van toenemende behoefte
- waaronder de toename door de hier aan de orde zijnde acht formatie–
plaatsen - en anderzijds door afname als gevolg van benoeming van
beschikbaar komende kandidaten.

Ook het antwoord op hun vraag naar de positie van patiënten die zich
niet verzetten, maar evenmin aktief toestemming voor behandeling
geven, gaf deze leden aanleiding tot een nadere vraag.

Hetgeen het bedoelde antwoord opmerkt over de mogelijkheid met
een andere aangewezen persoon over het behandelplan te overleggen,
gaat er van uit dat de patiënt allereerst is opgenomen. Dit zal voor de
hier bedoelde categorie, die niet aktief toestemming geeft (wat voor
opname immers evenzeer zal gelden als voor behandeling in engere zin),
derhalve met een rechterlijke machtiging dienen te geschieden, welke
machtiging echter slechts kan worden gegeven wanneer aan het
gevaarscriterium is voldaan. Betekent dit niet dat deze categorie
patiënten, wanneer aan dat criterium niet is voldaan, van behandeling
verstoken zal blijven? Zo niet, op welke grond kunnen zij dan worden
opgenomen?

Het antwoord op de vraag naar de opportuniteit van het doorzetten van
de behandeling van voorstel 11 270 verwijst naar enkele zaken die alleen
bij wet kunnen worden geregeld, in het bijzonder de interne rechtspositie
van de onvrijwillig opgenomen patiënt.

Zou het niet de voorkeur verdienen regeling van dergelijke onder–
werpen bij specifiek daarop gerichte wetswijziging tot stand te brengen,
zodat de betrokken regelingen afzonderlijk op hun eigen merites kunnen
worden beoordeeld, in plaats van de «koppelverkoop» die een voorstel
als het onderhavige inhoudt? Worden door de betrokken onderdelen van
het voorstel de overige systeemwijzigingen gerechtvaardigd? Kan worden
volgehouden dat het voorstel niet verder gaat dan «de tekst van de wet
in overeenstemming (brengen) met de jurisprudentie»?

De voorzitter van de commissie,
Mw. Ermen

De tijdelijk griffier van de commissie,
Hommes
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