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Nr. 13 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 4 februari 1992

Het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 11) wordt als volgt gewijzigd:

A. In het tweede lid van artikel 820 vervalt: Nederlandse.

B. Artikel V wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de huidige tekst wordt het cijfer 1 geplaatst.
2. Een tweede en derde lid worden toegevoegd, die luiden:
2. Indien het bij koninklijke boodschap van 7 september 1988

ingediende voorstel van wet houdende wijziging van artikel 902a van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en in verband daarmee van
enige andere artikelen van dit Wetboek (facultatief horen van de raden
voor de kinderbescherming) kracht van wet zal hebben verkregen en in
werking is getreden, vervallen de onderdelen H en I van artikel II, zoals
vastgesteld bij de onderhavige wet.

3. Indien het bij koninklijke boodschap van 20 juli 1989 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Wet bijzondere opnemingen
in psychiatrische ziekenhuizen kracht van wet zal hebben verkregen en in
werking is getreden, komt het derde lid van artikel 817, zoals vastgesteld
bij de onderhavige wet, te luiden:

3. Onder een psychiatrische inrichting wordt verstaan een psychi–
atrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet
bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Stb ).

Toelichting

De wijzigingen zijn van technische aard.
Met de technische wijzigingen onder B wordt een afstemming beoogd

met het eveneens aanhangige wetsvoorstel inzake het facultatief horen
van de raden (Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, nr. 20 695) en
met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen
psychiatrische ziekenhuizen. Indien die wetsvoorstellen eerder wet
worden en in werking treden dan het onderhavige wetsvoorstel, verliezen
respectievelijk de wijzigingen in dit wetsvoorstel van de artikelen 902a en
910 Rv. hun betekenis en moet in artikel 817, derde lid, rekening worden
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gehouden met de nieuwe Wet bijzondere opnemingen psychiatrische
ziekenhuizen.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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