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Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN. VOLKSGE–
ZONDHEID EN CULTUUR

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rijswijk, 13 december 1991

Hierbij bied ik u aan de schriftelijke reactie op een vraag gesteld bij de
mondelinge behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (21 239} d.d. 10
december 1991.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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Artikel 41

Naar aanleiding van een tijdens de derde termijn van de behandeling
van bovenvermeld wetsvoorstel door de heer Kohnstamm gemaakte
opmerking het volgende.

De heer Kohnstamm vroeg mij of ik in het door de Nationale Raad voor
de Volksgezondheid uitgebrachte advies Klachtenopvang en Democrati–
sering aanleiding zie de in artikel 41, tweede lid, voorziene klachtencom–
missie voor te schrijven.

Ik heb inmiddels het advies globaal bestudeerd. Het bevat op het
gebied van de klachtenopvang een aantal interessante suggesties die
zeker nadere overweging verdienen. De suggesties leiden echter naar
mijn oordeel niet rechtstreeks tot de conclusie dat binnen elke instelling
een interne klachtencommissies aanwezig zou moeten zijn. Het advies
laat ook nog een aantal andere opties open.

In verband hiermee zou ik op dit moment geen wijziging in het
wetsvoorstel BOPZ willen aanbrengen.

Uiteraard wordt bij de komende algemene klachtwetgeving de regeling
in artikel 41 van de BOPZ betrokken. Indien in de algemene wet interne
klachtencommissies dwingend worden voorgeschreven - ik heb daarover
nog geen standpunt ingenomen - zal dit tot aanpassing van artikel 41
van de BOPZ moeten leiden. Een eventuele wijziging van deze aard zal
alsdan in het wetsvoorstel betreffende de algemene klachtregeling
worden opgenomen.
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