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NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 18 september 1992

Naar aanleiding van de vragen gesteld bij het nader voorlopig verslag
merken wij het volgende op.

De leden van de CDA-fractie stelden een vraag naar de volgorde van
de artikelen 27, 28 en 29. Artikel 29 handelt, zoals de leden terecht
opmerkten, over de behandeling door de rechter van de in artikel 27
genoemde vordering tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting
van de inbewaringstelling en niet over het in artikel 28 genoemde
verzoek om schadevergoeding. Hoewel de volgorde van de artikelen bij
eerste lezing enige verwarring kan wekken, bestaat er naar onze mening
geen gevaar voor een foutieve interpretatie. De behandeling van het
verzoek om schadevergoeding wordt immers in artikel 28, tweede lid,
nader uitgewerkt. In het tweede lid wordt aangegeven op welke wijze het
verzoek om schadevergoeding behandeld dient te worden. Verwezen
wordt naar artikel 429f, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. De behandeling door de rechter van de in artikel 27
genoemde vordering wordt vervolgens uitgewerkt in artikel 29.

De leden van de CDA-fractie konden zich verenigen met de in de
memorie van antwoord gegeven uiteenzetting omtrent de gevolgen van
het door het Europese Hof voor de Rechten van de mens gewezen arrest
Winterwerp (arrest van 24 oktober 1979, NJ 1980, 114). Zij infor–
meerden naar het standpunt van tweede ondergetekende omtrent de
opvatting dat de artikelen 32 en 33 tot en met 35 van de Wet van 27
april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen
(Krankzinnigenwet) onverbindend zijn. Zoals in de memorie van antwoord
al is opgemerkt leiden wij uit voormeld arrest af dat het verlies van het
beheer van goederen als bedoeld in artikel 32 van de Krankzinnigenwet
in een rechterlijke procedure aan de orde moet zijn geweest. Indien zulks
niet het geval is komt artikel 32 in strijd met artikel 6 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele
vrijheden (EVRM). Formeel gezien zijn de artikelen 32 tot en met 35 na
het wijzen van het Winterwerparrest blijven gelden. Toepasbaarheid van
voornoemde artikelen lijkt derhalve mogelijk, mits het verlies van het
beheer van goederen en een daarop volgende benoeming van een
bewindvoerder in een rechterlijke procedure, welke zal moeten voldoen
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aan de eisen van artikel 6 EVRM, aan de orde wordt gesteld. In de
praktijk wordt in Krankzinnigenwetprocedures de vermogensrechtelijke
handelingsonbekwaamheid niet uitdrukkelijk aan de orde gesteld, naar
men mag aannemen omdat indien nodig de ondercuratelestelling of een
bewind als bedoeld in titel 19 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek een
betere weg is. Hiermee wordt tevens geanticipeerd op het onderhavige
wetsvoorstel, waarin bepalingen als neergelegd in de artikelen 32 tot en
met 35 van de Krankzinnigenwet niet meer zijn opgenomen.

De leden van deze fractie stelden voorts de vraag aan de orde of het
niet verstandig was geweest de in artikel 71, vierde lid, neergelegde
overgangsbepaling genuanceerder te formuleren. Opgemerkt zij dat deze
overgangsbepaling is opgenomen, omdat in het huidige wetsvoorstel
bepalingen zoals neergelegd in de artikelen 32 tot en met 35 niet meer
zijn opgenomen. Na het wijzen van het Winterwerparrest zijn er misver–
standen gerezen omtrent de verbindendheid van artikel 32. Toen is
overwogen om bij afzonderlijke wet de artikelen 32 tot en met 35 van de
Krankzinnigenwet vervallen te verklaren, gelet op de omstandigheid dat
het onderhavige wetsvoorstel waarin deze bepalingen vervallen werden
verklaard al aanhangig was, is hier van afgezien. Wij wijzen nog op de
omstandigheid dat de artikelen 69, eerste lid, en 71 mgevolge het
bepaalde in artikel 75, de eerste dag na uitgifte in het Staatsblad waarin
deze wet wordt geplaatst in werking zullen treden.

Door de leden van de CDA-fractie wordt er terecht op gewezen dat in
de memorie van antwoord aan deze Kamer, onder verwijzing naar de
memorie van toelichting bij de novelle, voor wat betreft de huidige
werklast van de rechterlijke macht wordt uitgegaan van een aantal van
5600 rechterlijke beslissingen en de schatting is gemaakt dat de inwer–
kingtreding van het onderhavige wetsvoorstel, zoals gewijzigd bij novelle,
zal leiden tot een werklastvermeerdering van ongeveer 4300 zaken. In de
Planningsbrief 1993 rechterlijke organisatie is sprake van een vergissing
waar wordt gesproken van een huidig aantal beslissingen van 4500 en
een verdubbeling tot ongeveer 9000. Ook hier had een aantal van 5600
als uitgangspunt moeten worden genomen en had moeten worden
gerekend met een uitbreiding van ongeveer 4300 beslissingen. Van
nieuwe schattingen kan derhalve niet worden gesproken. Overigens
lopen de schattingen over de verwachte stijging van het zaaksaanbod,
4300 respectievelijk 4500 niet ver uiteen. Zoals in de Planningsbrief was
aangekondigd is het de bedoeling de rechterlijke macht binnenkort
nadere informatie te verstrekken over het moment van terbeschikking–
stelling van aanvullende middelen en de wijze van verdeling daarvan. De
gegevens omtrent verpleeginrichtingen en zwakzinnigeninrichtingen en
aantallen bewoners in de verschillende arrondissementen waren bij het
schrijven van de Planningsbrief nog niet voorhanden. Het ligt in het
voornemen deze gegevens binnenkort aan de arrondissementen toe te
zenden zodat de arrondissementen bij het opstellen van hun plannen
voor 1993, hetgeen plaatsvindt binnen de zogenaamde planning en
control cyclus, daarmee rekening kunnen houden. Tegelijkertijd zal de
gesignaleerde vergissing worden hersteld.

De leden van deze fractie stelden een vraag naar de plannen van de
minister om de rechterlijke macht zo goed mogelijk voor te bereiden op
de nieuwe regeling. De betrokken ministeries bereiden gezamenlijk een
aantal voorlichtingsactiviteiten voor. Naast een voorlichtingsbrochure,
toegesneden op de behoefte aan informatie van de verschillende
doelgroepen van deze wet, waaronder de rechterlijke macht, worden een
aantal themadagen voor deze doelgroepen georganiseerd. De voorlich–
tingscampagne zal in beginsel in de maanden december, januari en
februari plaatshebben; de definitieve tijdsplanning is uiteraard afhankelijk
van de stand van zaken ten aanzien van het onderhavige wetsvoorstel.
De daarop volgende periode van een aantal maanden kan door de

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 21 239, nr. 4a



verschillende sectoren, waarvoor de wet zal gaan gelden, benut worden
zich nader voor te bereiden op de invoering van de wet. In overleg met
de koepelorganisaties zullen daartoe nadere voorlichtingsactiviteiten
worden ontwikkeld.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar het verschil in de schade–
vergoedingsbepalingen neergelegd in artikel 28 onderscheidenlijk artikel
35 van de novelle. De strekking van artikel 28 is geweest voor de
betrokkene een simpele weg tot het snel verkrijgen van «een schadever–
goeding» te openen. Deze strekking brengt mee dat de desbetreffende
rechtsgang, evenmin als die tot het verkrijgen van een «billijke schade–
vergoeding» als bedoeld in artikel 35, niet bedoelt uit te sluiten dat de
betrokkene de weg van een vordering uit artikel 6: 162 van het Burgerlijk
Wetboek bewandelt ten einde zijn zaak op een grondiger wijze door de
gewone rechter te laten beoordelen, eventueel in combinatie met een
vordering ter zake van schadeposten die niet of niet zonder meer onder
de artikelen 28 en 35 zijn te brengen (HR 7 april 1989 NJ 1989, 532 en
HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 793). De leden van deze fractie gaan er
naar onze mening terecht van uit dat de in artikel 28 bedoelde schade–
vergoeding ten laste van de gemeente zal komen.

In het voorgaande ligt tevens besloten dat de artikelen 28 en 35 niet
principieel van karakter verschillen, zij dat het in het tweede geval om
een aansprakelijkheid voor fouten door de rechter gaat, een figuur die in
de rechtspraak van de gewone rechter wel binnen bepaalde grenzen is
aanvaard (HR 8 mei 1987, NJ 1988, 1016), maar tot nu toe in de praktijk
niet tot enige toewijzing heeft geleid. Het is derhalve niet aannemelijk
dat een procedure voor de gewone rechter een effectief middel is om in
de artikel 35 bedoelde gevallen schadevergoeding te krijgen. In zoverre
kan deze laatste bepaling als een aanvulling op de aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad op dit terrein gaan fungeren, waarmee tevens is
gewaarborgd dat ook op dit terrein is voldaan aan artikel 5, vijfde lid, van
het EVRM.

De leden van de CDA-fractie maakten vervolgens enige tekstuele
opmerkingen. Zij meenden dat het juister en duidelijker zou zijn om in
artikel 27 te spreken van «machtiging tot voortzetting van de bewaring»
in plaats van «voortzetting van de inbewaringstelling». Wij zijn met de
leden van de CDA-fractie van mening dat er argumenten zijn om te
spreken van een «machtiging tot voortzetting van de bewaring» nu de
inbewaringstelling reeds is geschied door de feitelijke opneming. Zoals
echter in de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1989/1990,
21 239 nr. 3, p.16) is aangegeven is voor de regeling van de inbewa–
ringstelling aangesloten bij de regeling in de Krankzinnigenwet. Deze wet
spreekt eveneens van de voortzetting van de inbewaringstelling. Wij
menen dat de duidelijkheid ermee is gebaat wanneer de ingeburgerde
terminologie wordt gehandhaafd. De leden vroegen zich tevens af welke
zin het gebruik van het woord «nodig» in de term «nodige bereidheid zich
in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen» heeft en of het woord
«nodig» hier niet overbodig is. In de memorie van toelichting op het
oorspronkelijk wetsvoorstel (Kamerstukken II, 1970/1971, 11 270, nr. 3,
p.11) is hierover het volgende gezegd. Het adjectief «nodige» geeft nog
een beoordelingsmarge, zowel aan hen, die hebben te beslissen of zij tot
inschakeling van de rechter moeten overgaan, als aan de medici, die bij
het nemen van die beslissing hebben te adviseren en uiteraard aan de
rechter. Die beoordelingsmarge is genoemd omdat niet elke uiting van
bereidheid voldoende is voor een opname zonder machtiging.

Terecht merkten de leden van deze fractie op dat de memorie van
antwoord, pagina 2, enige misslagen bevat, voor een juiste weergave zij
verwezen naar de hierbij gevoegde nota van verbetering.

De leden van D66 zagen in artikel 58b een ondergraving van de
novelle, aangezien naar de mening van die leden, daarmee een belangrijk
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onderscheid tussen degenen die ingevolge artikel 2 en degenen die
ingevolge artikel 58a zijn opgenomen wordt verkleind. Wij delen dit
standpunt niet. In het oorspronkelijke wetsvoorstel is voor elke opneming
waartoe de patiënt zich niet bereid verklaart een machtiging vereist en is
voor deze patiënt hoofdstuk III van toepassing. Ook in de novelle heeft
de nieuwe procedure voor opneming in een zwakzinnigeninrichting of
verpleeginrichting nooit geleid tot een voorstel op deze patiënten een
andere regeling van hun rechten tijdens hun verblijf van toepassing te
doen zijn. Aanvankelijk was in het voorliggende wetsvoorstel de materie
van artikel 58a geregeld in artikel 3 (opgenomen in hoofdstuk II).

Hoofdstuk III, dat de regeling van de rechtspositie van de opgenomen
patiënt bevat, heeft betrekking op alle patiënten op wie hoofdstuk II
wordt toegepast. Daaronder vielen derhalve ook de patiënten,
opgenomen met toepassing van artikel 3 (thans artikel 58a). Toen bij
nota van wijziging van 12 maart 1991 (Kamerstukken II, 1990/91,
21 239, nr. 7) de materie van artikel 3 werd overgebracht naar artikel
58a was geen sprake meer van patiënten op wie hoofdstuk II wordt
toegepast, zodat de materie van hoofdstuk III van overeenkomstige
toepassing verklaard moest worden teneinde de voorgestelde regeling te
handhaven. Dit leidde tot het voorgestelde artikel 58b. De gedachte dat
de van toepassing verklaring van de interne rechtspositie bij deze nota
van wijziging werd geïntroduceerd, berust derhalve op een misverstand.
Inhoudelijk willen wij nog op het volgende wijzen. Zoals in de memorie
van antwoord al is uiteengezet geldt ook voor de groep van patiënten die
opgenomen zijn ingevolge de in artikel 58a voorgeschreven procedure,
dat in verband met het gevaar dat zij ingevolge de stoornis van de
geestsvermogens veroorzaken het treffen van beperkingen, waaronder
beperkingen welke vrijheidsbeneming met zich meebrengen, noodzakelijk
kunnen zijn. In artikel 58b wordt aan dit handelen de noodzakelijke
wettelijke basis gegeven. Indien de patiënt naar aanleiding van de
toepassing van een zodanige vrijheidsbeperkende maatregel te kennen
geeft bezwaar te hebben tegen de verdere voortzetting van zijn verblijf in
de inrichting, is een inbewaringstelling gevolgd door een rechterlijke
machtiging, dan wel een rechterlijke machtiging vereist.

Bij de opname kan vrijheidsbeneming niet worden uitgesloten, wij
verwijzen naar de in de memorie van antwoord gegeven beantwoording
van de vraag waarom het mentorschap geen oplossing kan bieden. Ook
gedurende het verblijf in de inrichting kan het zowel hiervoor is uiteen–
gezet met het oog op de veiligheid van de patiënt of de veiligheid van
anderen noodzakelijk zijn dat er vrijheidsbenemende maatregelen worden
toegepast. Met het oog op de vrijheidsbeneming, waarvoor in het onder–
havige wetsvoorstel een wettelijke basis is gegeven en de toegang op de
rechter is geregeld, kan het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en enige andere wetten in verband met de opneming van
bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van handelingen
op het gebied van geneeskunst (WGBO) hier geen oplossing bieden.
Overigens wijzen wij er op dat de WGBO in beginsel ook op de patiënten
die op grond van de BOPZ zijn opgenomen van toepassing is.

De leden van de fractie van D66 vroegen ons aan te geven welke de
rechtspositie van verschillende categorieën patiënten in een gezinsver–
vangend tehuis zou zijn na aanvaarding van het wetsvoorstel. Wij nemen
aan dat met gezinsvervangend tehuis wordt gedoeld op psychiatrische
ziekenhuizen als omschreven in artikel 1, eerste lid, onder h. Gezinsver–
vangende tehuizen zoals wij deze kennen voor lichamelijk, verstandelijk
of meervoudig gehandicapten vallen immers niet onder de BOPZ.

a. psychiatrische patiënten
1° Voor de vrijwillig opgenomen patiënten bevat de wet geen regeling,

behoudens de in artikel 71 a opgenomen klachtregeling.
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2° Voor de met een machtiging of inbewaringstelling opgenomen
patiënten geldt de regeling opgenomen in hoofdstuk III.

b. Verstandelijk gehandicapten
1° Voor de verstandelijk gehandicapte die zich bereid verklaart tot

opneming in welke voorziening dan ook bevat de wet geen regeling,
behoudens de klachtregeling opgenomen in artikel 71a.

2° De rechtspositie van de verstandelijk gehandicapte die met een
rechterlijke machtiging is opgenomen in een zwakzinnigeninrichting of
psychiatrische inrichting is gelijk aan die van met een machtiging
opgenomen psychiatrische patiënten.

3° Voor met toepassing van artikel 54a opgenomen patiënten d.w.z.
opgenomen in een zwakzinnigeninrichting geldt artikel 58b.

c. Demente bejaarden en psychiatrisch/geriatrische patiënten
Voor deze categorie patiënten geldt dezelfde regeling als voor de

verstandelijk gehandicapten.

De leden van de fractie van de VVD hadden behoefte aan een
overzicht omtrent het vacaturebestand over de komende vijf jaren bij de
rechtbanken. De rechterlijke macht kent thans (peildatum 1 september
1992) 90 vacatures, verdeeld als volgt: zittende magistratuur (kantonge–
rechten, rechtbanken en hoven) 60 vacatures en openbaar ministerie
(parketten, hoven en arrondissementsparketten) 30 vacatures. Als gevolg
van natuurlijk verloop zullen in de komende vijf jaren naar verwachting
160 plaatsen openvallen, waarvan 120 in de zittende magistratuur en 40
bij de staande magistratuur. Derhalve zal in die periode in 180 vacatures
in de zittende magistratuur en 70 vacatures in het openbaar ministerie
moeten worden voorzien. Jaarlijks voltooien ongeveer 30 rechterlijke
ambtenaren in opleiding (RAIO's) hun opleiding. Op grond van ervarings–
gegevens kan ervan worden uitgegaan dat de RAIO's in gelijke mate
zullen kiezen voor een met rechtspraak belaste functie als voor een
loopbaan binnen het openbaar ministerie. Eveneens op grond van
ervaringsgegevens mag worden aangenomen dat er jaarlijks ongeveer
dertig buitenstaanders voor een benoeming in een functie in de zittende
magistratuur beschikbaar komen. Voor de zittende magistratuur zullen in
de komende vijf jaar derhalve 225 benoembare kandidaten beschikbaar
zijn en voor het openbaar ministerie 75 kandidaten. Op grond van
voorgaande cijfers verwacht ik geen problemen bij de werving van leden
voor de zittende en staande magistratuur.

De leden van de fractie van de VVD stelden vervolgens een nadere
vraag naar de positie van patiënten die zich niet verzetten tegen behan–
deling, maar evenmin actief toestemming voor behandeling geven.

Als het gaat om mensen die niet zijn opgenomen, geldt dat thans op
grond van zaakwaarneming en bij aanvaarding van de WGBO op grond
van de in die wet vervatte regeling (het gaat dat immers om personen die
niet tot een redelijke waardering van hun belangen terzake in staat
kunnen worden geacht), behandeling van betrokkene kan plaatsvinden.
Er is dan sprake van vervangende toestemming. Gaat het om een patiënt
die tengevolge van een stoornis van de geestvermogens gevaar veroor–
zaakt, dan zal opneming en verblijf in een inrichting nodig zijn. Tenzij de
patiënt zich tot opneming bereid verklaart, is daarvoor een rechtelijke
machtiging of een oordeel van de indicatiecommissie als bedoeld in
artikel 58a noodzakelijk.

Vindt opneming plaats met toepassing van artikel 2 of artikel 58a, dan
geldt voor de behandeling de regeling van de artikelen 38 en volgende.
Deze regeling waarborgt dat een noodzakelijke behandeling altijd zal
kunnen plaatsvinden.

De leden van de fractie van de VVD stelden ten slotte de opportuniteit
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van het wetsvoorstel aan de orde. Zoals in de memorie van antwoord al
is vermeld is het wetsvoorstel zeker niet beperkt tot het in overeen–
stemming brengen van de wet met de jurisprudentie, daarbij is gewezen
op de regeling van de interne rechtpositie, de dwangbehandeling en de
mogelijkheid van schadevergoedingsacties.

Deze onderwerpen hangen zo nauw samen met de gedwongen
opneming dat zij in één regeling thuishoren en ook in samenhang met de
regeling van de opneming beoordeeld moeten worden. Ook uit een
oogpunt van overzichtelijkheid hebben wij er de voorkeur aan gegeven
om in één nieuwe wettelijke regeling de externe en interne rechtspositie
te regelen, boven een telkens incidentele wijziging van de uit 1984
daterende Krankzinnigenwet.

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

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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