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De ondergetekende stellen de volgende amendementen voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel B, komt artikel 2, derde lid, onderdeel a, te luiden:
a. de betrokkene blijk geeft van bezwaar en twaalf jaar of ouder is.

In Onderdeel B vervalt artikel 3.

In onderdeel L wordt een nieuw punt 1-ingevoegd, luidende:
1. In het eerste lid worden de woorden «ten aanzien van wie in de zin

van hoofdstuk II geen blijk wordt gegeven van de nodige bereidheid tot
opneming of verblijf» vervangen door: ten aanzien van wie in de zin van
hoofdstuk II wordt blijk gegeven van bezwaar tegen opneming en verblijf.

IV

In onderdeel L vervalt punt 2.

Punt 1 van onderdeel M komt te luiden:
1. In artikel 53, eerste lid, worden de woorden «geen blijk geven van

de bereidheid tot voortzetting van het verblijf» vervangen door: wordt
blijk gegeven van bezwaar tegen voortzetting van het verblijf.

1 l.v.m. een aantal technische verbeteringen.
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VI

In onderdeel Na komt het opschrift van hoofdstuk VIII te luiden:
Opneming in een psychiatrisch ziekenhuis zonder rechterlijke
tussenkomst.

VII

In onderdeel Na, komt artikel 58a te luiden:

Artikel 58a

1. Opneming en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis van een
persoon die twaalf jaar of ouder is en geen blijk geeft van bereidheid
daartoe en evenmin van bezwaar daartegen, vindt uitsluitend plaats,
indien een commissie als bedoeld in het derde lid, die opneming noodza–
kelijk oordeelt.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld betreffende de behandeling van een aanvraag voor opneming en
verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis 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 psychi–
atrisch ziekenhuis gebonden commissie 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 psychiatrisch ziekenhuis.

4. De in het derde lid bedoelde noodzaak is met betrekking tot
opneming en verder verblijf in een zwakzinnigeninrichting of verpleegin–
richting aanwezig, indien de betrokkene zich ten gevolge van de stoornis
van de geestvermogens niet buiten de inrichting kan handhaven.

5. De in het derde lid bedoelde noodzaak is met betrekking tot
opneming en verder verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde
een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting aanwezig, indien de
stoornis van de geestvermogens de betrokkene gevaar doet veroorzaken.

6. 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 psychi–
atrisch ziekenhuis.

VIII

In onderdeel Na, artikel 58b, eerste lid, wordt «in een zwakzinnigenin–
richting of verpleeginrichting is opgenomen» vervangen door: in een
psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen.

IX

In onderdeel Na, artikel 58c, wordt «in een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting vervangen door: in een psychiatrisch ziekenhuis.

Onderdeel Nb komt te luiden:
Nb

In artikel 60, eerste lid, worden de woorden «terwijl niet is gebleken
van de nodige bereidheid tot het verblijf in het ziekenhuis» vervangen
door: die blijk geven van bezwaar tegen het verblijf.
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XI

In onderdeel 0 komt punt 1 te luiden:
1. In het eerste lid worden de woorden «geldboete van ten hoogste

tienduizend gulden» vervangen door: geldboete van de derde categorie,
terwijl de woorden «door deze persoon, zonder dat gebleken is van de
nodige bereidheid daartoe» door: door deze persoon, terwijl hij blijk
geeft van bezwaar daartegen. In dit lid vervallen de woorden «of redelij–
kerwijs moest weten».

XII

In onderdeel 0 vervalt punt 3.

Toelichting

Met deze amendementen wordt beoogd voor opneming en verblijf in
een psychiatrisch ziekenhuis op gelijke wijze als nu in het wetsvoorstel
t.a.v. opneming in een zwakzinnigen– of verpleeginrichting wordt gesteld
het bezwaarcriterium van toepassing te verklaren.

Kohnstamm
Van Middelkoop
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