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MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Op 1 september 1988 is de Wet van 19 november 1986 tot herziening
van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en enkele andere
wetten omtrent de maatregel van terbeschikkingstelling en enige andere
onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delin–
quenten samenhangen (Stb. 1986, 587) in werking getreden. Hierbij is
de wettelijke regeling inzake de maatregel van terbeschikkingstelling
goeddeels en op onderdelen zelfs ingrijpend gewijzigd. Tijdens de
voorbereiding van de kort geleden uitgebrachte nota «TBS, een
bijzondere maatregel»1 is onder meer onderzocht of zich met betrekking
tot de terbeschikkingstelling knelpunten van legislatieve aard voordoen,
die op korte termijn dienen te worden opgelost. In deze nota zijn die
knelpunten geïnventariseerd en is ten aanzien van sommige knelpunten
wetswijziging toegezegd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt er toe
deze toezegging gestand te doen.

De artikelen 37, tweede lid, 37b, tweede volzin, en 38c, tweede volzin,
WvSr eisen voor de oplegging van de maatregel van plaatsing in een
psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van een jaar alsmede voor de
oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging,
dat de rechter beschikt over een advies van ten minste twee gedragsdes–
kundigen, die de verdachte ten minste een half jaar voor de aanvang van
het onderzoek op de terechtzitting hebben onderzocht. Dit onderzoek kan
onder meer met toepassing van de artikelen 196-198 WvSv in de vorm
van een klinische observatie, bevolen door de rechter-commissaris in het
kader van een gerechtelijk vooronderzoek, worden verricht. De
commissie herijking Wetboek van Strafvordering heeft in haar rapport
over de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek voorstellen
gedaan om deze bepalingen te herzien. De commissie heeft tevens
voorgesteld de artikelen 317 en 509g WvSv dienovereenkomstig te
wijzigen. Omtrent dit rapport zijn adviezen uitgebracht door de Hoge
Raad der Nederlanden, het Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden, de
Vergadering van Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven, de Neder–
landse Vereniging voor Rechtspraak, het Coördinerend Politieberaad en
de Recherche Adviescommissie. Deze instanties staan positief tegenover
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1 Het commentaar van de Centrale Raad
voor Strafrechtstoepassing is ter inzage
gelegd op de afdeling Parlementaire
Documentatie

de door de commissie voorgestelde wetswijziging. Aangezien hierdoor
tevens een legislatief knelpunt met betrekking tot de maatregel van
terbeschikkingstelling kan worden opgelost, is de door de commissie
voorgestelde wetswijziging in het onderhavige wetsvoorstel verwerkt.

Een concept van de nota TBS is ter advisering voorgelegd aan de
Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, de Vergadering van Procu–
reurs-Generaal bij de Gerechtshoven, de Nederlandse Federatie van
Reclasseringsinstellingen en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur. De Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, de
Vergadering van Procureurs-Generaal bij de Gerechtshoven en de
Studiekring Strafrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Recht–
spraak zijn nadien nog eens in de gelegenheid gesteld het onderhavige
wetsvoorstel te becommentariëren.1

2. Artikelsgewijze toelichting

2.1 Artikel I

2.1:1 Onderdeel A

Ik acht het gewenst dat het tweede lid van artikel 13 voor wat betreft
de aanwijzing van de met de advisering over de plaatsing en
overplaatsing van een tot gevangenisstraf veroordeelde naar een justi–
tiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden belaste
deskundigen in overeenstemming wordt gebracht met het bepaalde in
artikel 121, tweede lid, Gevangenismaatregel. In eerstgenoemd artikel
wordt het advies van een psychiater vereist, terwijl in het tweede artikel
gesproken wordt over het advies van twee gedragsdeskundigen, onder
wie een psychiater. Deze regeling spoort dan tevens met die welke in de
artikelen 37, tweede lid, 37b en 38c WvWvSr is neergelegd. In
onderdeel D van artikel II stel ik voor artikel 509o, vierde lid, WvSv in
dezelfde zin te wijzigen.

2.1.2 Onderdeel B

Indien de rechter aan geen van de in artikel 509g, eerste lid,
genoemde bepalingen toepassing geeft, heeft het voorschrift,
neergelegd in het vierde lid, inhoudende dat het verblijf in een psychi–
atrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische observatie bestemd, dan
wel een inrichting als bedoeld in artikel 198, derde lid, WvSv geldt als
verpleging van overheidswege, geen betekenis meer. Er is immers in dat
geval geen bevel tot verpleging gegeven. Dit zou ertoe leiden dat anders
dan in geval van toepassing van artikel 196 of 317, waarbij artikel 27,
eerste lid, WvSr toepassing vindt, het verblijf ter observatie niet voor
aftrek in aanmerking zou komen. Ik stel voor deze ongelijkheid op te
heffen door laatstgenoemde wetsbepaling te wijzigen.

2.1.3 Onderdeel C

Artikel 37b WvSr eist voor de oplegging van de maatregel van terbe–
schikkingstelling met verpleging dat de rechter beschikt over een advies
van ten minste twee gedragsdeskundigen, die de verdachte ten hoogste
een half jaar voor de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting
hebben onderzocht. Deze termijn van een half jaar levert in de praktijk
problemen op in gevallen waarin de beslissing omtrent de terbeschik–
kingstelling met verpleging niet binnen die termijn door de rechter, die
over de feiten oordeelt, kan worden genomen. Hierbij dient in het
bijzonder te worden gedacht aan het geval waarin het onderzoek op de
terechtzitting opnieuw moet worden aangevangen alsmede aan het geval
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dat tegen de einduitspraak hoger beroep is ingesteld. Alsdan is een
hernieuwd althans aanvullend onderzoek noodzakelijk, waartoe de
verdachte niet altijd bereid wordt gevonden.

De Hoge Raad heeft inmiddels een deel van deze problemen langs
interpretatieve weg ondervangen door artikel 37, tweede lid, WvSr als
volgt uit te leggen: «Redelijke wetstoepassing vereist aan artikel 37b een
uitleg te geven die enerzijds recht doet aan de strekking van die
bepaling, te weten aan de verdachte een waarborg te bieden dat tot de
mgnjpende maatregel van gedwongen verpleging slechts zal worden
besloten op grond van actuele deskundige advisering, anderzijds aan de
belangen van een efficiënte rechtspleging en aan het belang van de
verdachte om niet meer dan nodig is te worden onderworpen aan door
hem zelf niet gewenst onderzoek. Aan die eis wordt voldaan door artikel
37b aldus te lezen dat:

a. als aanvang van de daarin genoemde termijn van een half jaar geldt
de dagtekening van het daarbedoelde advies, resp.van het eerst uitge–
brachte van de daar bedoelde adviezen;

b. als eindpunt van de meergenoemde termijn geldt de dag waarop
het onderzoek ter terechtzitting dat tot oplegging van de maatregel heeft
geleid, overeenkomstig het bepaalde in artikel 278 Sv is aangevangen,
met dien verstande dat

c. in geval die termijn reeds is verlopen op de dag waarop het
onderzoek na een eventuele schorsing opnieuw wordt aangevangen
wegens gewijzigde samenstelling van de rechtbank, resp. bij de aanvang
van de behandeling in hoger beroep, met overeenkomstige toepassing
van het beginsel dat ten grondslag ligt aan artikel 322 Sv, het in artikel
37b bedoelde advies alleen dan wordt geacht binnen de gestelde termijn
te zijn opgemaakt indien zowel de OvJ c.q. de P-G als de verdachte en
diens raadsman verklaren daarmee in te stemmen, terwijl in het geval
hetzij de OvJ c.q. P-G hetzij de verdachte of diens raadsman daarmee
niet instemmen overlegging van een nader overeenkomstig het bepaalde
in artikel 37b opgemaakt advies is vereist.»1

Uit voormelde jurisprudentie blijkt dat in gevallen waarin de termijn
van een half jaar is verstreken, overlegging van een nader overeen–
komstig het bepaalde in artikel 37b opgemaakt advies vereist is, indien
de verdachte en diens raadsman niet hebben verklaard in te stemmen
met het oorspronkelijke in artikel 37b bedoelde advies.

Ik stel thans voor de adviestermijn tot één jaar te verlengen en tevens
de aanvang en het einde van deze termijn uitdrukkelijk te bepalen. Ook
wordt de mogelijkheid om bij overschrijding van de termijn met
instemming van de betrokkenen toch gebruik te maken van de
rapportage in de wet opgenomen.

Dit voorstel impliceert dat door mij de door de Hoge Raad geschetste
belangen, te weten het belang van actuele deskundige advisering
enerzijds en het belang van een efficiënte rechtspleging anderzijds
enigszins anders worden afgewogen dan ten tijde van de totstandkoming
van voormelde Wet van 19 november 1986 (Stb. 1986, 587) is geschied.

Voorts ben ik van oordeel dat in dezen niet alleen het belang van een
efficiënte rechtspleging dient te worden geëerbiedigd doch ook rekening
moet worden gehouden met het belang van een behoorlijke rechts–
pleging. Indien de rechter ten aanzien van een bepaalde verdachte de
oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging als
zijnde de meest passende sanctie overweegt, dan moet hij ook kunnen
beschikken over een advies dat hem in staat stelt te beslissen of deze
maatregel ook daadwerkelijk moet worden opgelegd. Ik acht het onjuist
indien de door de rechter noodzakelijk geachte terbeschikkingstelling
met verpleging achterwege zou blijven enkel en alleen vanwege de

1 HR 27 februari 1990, NJ 1990, 517 m.nt. omstandigheid dat de verdachte weigert medewerking te verlenen aan
Corstens het onderzoek dat ten behoeve van het gevraagde advies wordt verricht.
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Immers de terbeschikkingstelling met verpleging strekt er juist toe de
samenleving te beschermen tegen de gevaarlijkheid van de ter
beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan wel de
algemene veiligheid van personen of goederen.

Het is thans algemene praktijk dat bij de berechting in eerste aanleg
voor wat betreft de multidisciplinaire advisering de termijn van een half
jaar door de staande en de zittende magistratuur wordt aangehouden. Er
is geen reden om aan te nemen dat deze praktijk door de verlenging van
de termijn van een half jaar tot een jaar zal veranderen. Het openbaar
ministerie heeft daar ook geen enkel belang bij, omdat anders het gevaar
bestaat dat de termijn van een jaar is verstreken vóórdat de procedure in
hoger beroep is afgerond. Ik vind het daarom niet nodig om de termijn
van een half jaar te beperken tot de behandeling in eerste aanleg, zoals
de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing in zijn advies heeft bepleit.
Een dergelijke beperking heeft bovendien het nadeel dat geen oplossing
wordt gevonden voor het geval dat het onderzoek ter terechtzitting, bij
voorbeeld in verband met de gewijzigde samenstelling van de rechtbank,
opnieuw zou moeten worden aangevangen. Te vrezen valt voorts dat
realisering van dit voorstel de doorzichtigheid en hanteerbaarheid van de
wettelijke regeling niet ten goede zal komen. Ik voel mij gesteund door
de Studiekring Strafrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak die een voorkeur voor het onderhavige voorstel heeft uitge–
sproken.

De verlenging van de adviestermijn maakt het mogelijk dat de
maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging zonder een nader
advies zowel in eerste aanleg als in hoger beroep kan worden opgelegd,
al zal de rechter in voorkomend geval extra prioriteit aan de behandeling
van zaken, waarin de oplegging van een terbeschikkingstelling met
verpleging waarschijnlijk is, moeten blijven geven. Voor de oplegging van
de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging na verwijzing
door de Hoge Raad zal de termijn van een jaar doorgaans te kort zijn. In
dat geval moet het belang van de verdachte bij een actuele deskundige
advisering naar mijn oordeel prevaleren boven het belang van een
efficiënte rechtspleging en zal een nader advies moeten worden
opgesteld, behoudens ingeval zowel het openbaar ministerie als de
verdachte of diens raadsman.

Het komt in de praktijk steeds vaker voor dat verdachten medewerking
weigeren aan het onderzoek dat ten behoeve van een - nader - advies
moet worden verricht. Gelet op het bepaalde in artikel 37b, tweede
volzin, WvSr is het gevolg hiervan dat de maatregel van terbeschikking–
stelling met verpleging in het geheel niet kan worden opgelegd. Hiervoor
heb ik reeds aangegeven waarom ik een dergelijke situatie niet
aanvaardbaar acht. Naar aanleiding van het advies van de Raad van
State is bij de districts-psychiatrische diensten (DPD's) en het Pieter
Baan-Centrum (PBC) een recent onderzoek verrïcht naar de omvang van
het verschijnsel van de «weigerende observandus». Uit de reacties van
tien (van de zeventien) DPD's bleek dat over 5% van de hiervoor in
aanmerking komende verdachten geen advies kon worden uitgebracht,
aangezien zij medewerking weigerden. Het PBC werd in 1990 met 18 en
tot medio september 1991 reeds met 17 «weigerende observandi»
geconfronteerd. Het gaat hierbij vrijwel uitsluitend om personen die
verdacht worden van ernstige geweldsdelikten en sexuele misdrijven. Bij
de beoordeling van deze gegevens dient ermee rekening te worden
gehouden dat het aantal weigeraars dat door de rechter-commissaris
niet wordt voorgedragen voor klinisch onderzoek niet wordt geregi–
streerd en slechts ten dele is begrepen in voornoemd percentage. Het
probleem is derhalve groeiend in omvang en zwaarte.
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De weigering van de verdachte om medewerking te verlenen aan het
onderzoek dat ten behoeve van het advies wordt verricht, mag er niet toe
leiden dat door de rechter geen terbeschikkingstelling met verpleging
meer kan worden opgelegd. Het staat de rechter in dat geval weliswaar
vrij om een (lange) gevangenisstraf op te leggen, doch deze sanctiemo–
daliteit is alleen beschikbaar indien hij bevindt dat het feit aan de
verdachte kan worden toegerekend. De oplegging van een (lange) gevan–
genisstraf kan voorts in de executiefase tot problemen aanleiding geven,
niet alleen omdat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de tenuit–
voerlegging van de gevangenisstraf de uitvoering van de behandeling van
betrokkene kunnen belemmeren (men denke bijvoorbeeld aan het
ontbreken van de wettelijke mogelijkheden om een verantwoord
(proef)verlofbeleid te voeren), maar ook omdat niet onder alle omstan–
digheden een spoedige overplaatsing naar een inrichting voor verpleging
van ter beschikking gestelden kan worden gerealiseerd. Om die reden
stel ik voor in de wet op te nemen dat de advisering achterwege kan
blijven als de verdachte weigert medewerking te verlenen aan het
onderzoek dat ten behoeve van het (nader) advies wordt verricht.

Het voorstel voorziet ook in het geval dat de verdachte weliswaar
bereid is om medewerking te verlenen aan een nader ambulant multidis–
ciplinair onderzoek doch weigert medewerking te verlenen aan een voort–
zetting van de klinische observatie. Als de rechter een voortzetting van
de klinische observatie geïndiceerd acht, dan mag een weigering van de
verdachte om daaraan medewerking te verlenen niet ertoe leiden dat de
rechter genoegen moet nemen met een nader ambulant onderzoek. De
rechter kan dan zowel het resultaat van de klinische observatie als het
resultaat van het ambulante onderzoek aan zijn beslissing ten grondslag
leggen.

In geval van een weigering dienen de gedragskundigen voor zover
mogelijk gezamenlijk dan wel ieder van hen afzonderlijk over de reden
van de weigering rapport op maken. Aldus verkrijgt de rechter inzicht in
de achtergronden van de weigering. De weigering kan immers het gevolg
zijn van een bepaalde, bij de betrokkene geconstateerde, psychische
stoornis. Als de gedragsdeskundigen zulks, bij voorbeeld na een - korte -
klinische observatie, kunnen vaststellen, dient deze informatie ook aan de
rechter ter beschikking te worden gesteld (zie hierover nader paragraaf
2.2.2. onderdeel B). Ik stel voor de rechter te verplichten zich zoveel
mogelijk een ander advies of rapport, dat hem over de wenselijkheid of
noodzakelijkheid van een bevel tot verpleging kan voorlichten en aan de
totstandkoming waarvan de betrokkene wel bereid is om medewerking te
verlenen, te doen overleggen. Dit kan bij voorbeeld een advies of rapport
omtrent een ambulant onderzoek, bij voorbeeld van de districtspsy–
chiater, zijn. Een dergelijk onderzoek is immers vaak al beschikbaar.
Onder «rapport» versta ik een verslag van een onderzoek zonder advies
over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een bevel tot terbeschik–
kingstelling met verpleging.

Het bepaalde in artikel 37a, derde lid, waarborgt ten slotte dat de
rechter bij de oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling
(met en zonder verpleging) de inhoud van de adviezen en rapporten, die
over de persoonlijkheid van de verdachte zijn uitgebracht, waaronder
begrepen de adviezen aan de totstandkoming waarvan de verdachte wél
heeft meegewerkt, in aanmerking moet nemen.

Ik stel voor de artikelen 37 en 38c WvSr in dezelfde zin te wijzigen.
Ten aanzien van artikel 37 kunnen zich dezelfde problemen voordoen als
ten aanzien van artikel 37b. Ook in de procedure met als inzet de
omzetting van terbeschikkingstelling zonder in één met verpleging kan de
huidige termijn problemen opleveren, met name indien tegen de
uitspraak beroep wordt ingesteld ingevolge artikel 509v, eerste lid WvSv.
Om redenen van wetgevingstechniek stel ik voor aan artikel 37 een
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nieuw derde lid toe te voegen en dit artikellid in de artikelen 37b WvSr.
van over eenkomstige toepassing te verklaren.

Aan artikel 38c is een vergelijkbare bepaling toegevoegd.

2.1.4 Onderdeel D

In onderdeel D wordt een misslag hersteld.1 Het derde lid van artikel
37a suggereert ten onrechte dat voor oplegging van de maatregel van
terbeschikkingstelling als voorwaarde geldt, dat van recidive moet zijn
gebleken en dat dus de «first-offenders» daarvoor niet in aanmerking
komen.

2.1.5 Onderdeel E

In de praktijk zijn bij de verlenging van de maatregel van terbeschik–
kingstelling problemen gerezen rondom de uitleg van het begrip
«gewelds-misdrijf» als bedoeld in artikel 38, onder 1, WvSr. Dit begrip is
immers noch in de betekenistitel van het Wetboek van Strafrecht noch in
de betekenistitel van het Wetboek van Strafvordering omschreven. Ook
de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling biedt niet
altijd voldoende aanknopingspunten om met betrekking tot die
misdrijven, die niet als expliciet delictsbestanddeel «geweld» bevatten,
steeds te voorzien of voldaan kan worden aan de in artikel 38, onder 1,
WvSr voor de verlenging van de terbeschikkingstelling gestelde
voorwaarde.

Artikel 38e WvSr is bij nota van wijzigingen opgenomen in het
wetsvoorstel 11 932 . De voorgestelde maximumduur van zes jaar is
nadien bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer bij
amendement teruggebracht tot vier jaar.

Uitgaande van de verdeling van ter beschikking gestelden, met een
looptijd van de maatregel langer dan zes jaar, naar delict is in de
memorie van antwoord een opsomming gegeven van de delicten
waarvoor in de toekomst de maximumduur niet van toepassing zou zijn.
Daaronder vielen de volgende misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht:

- brandstichting indien daaraan levensgevaar voor een ander te
duchten is (art. 157, onder 2);

- brandstichting met dood tot gevolg (art. 157, onder 3);
- mishandeling met zwaar lichamelijk ietsel tot gevolg (art. 300,

tweede lid);
- zware mishandeling (art. 302);
- doodslag (art. 287);
- moord (art. 289);
- diefstal met geweld (art. 312);
- aanranding der eerbaarheid (art. 246);
- verkrachting (art. 242).
Onder de misdrijven in het Wetboek van Strafrecht waarvoor de

maximumduur van toepassing zou zijn, werden gerekend:
- brandstichting met gevaar voor goederen (art. 157, onder 1);
- eenvoudige en gekwalificeerde diefstal (artt. 310, 311);
- ontucht met persoon beneden de zestien jaar (art. 247)
- vleselijke gemeenschap met meisje beneden de twaalf jaar (art.

244).
In de nota naar aanleiding van het eindverslag stelden de toenmalige

bewindslieden het navolgende:
«Voorts verzochten de leden om een nadere omschrijving van het

begrip geweldsmisdrijf en vroegen zij waarom het delict van artikel 244
WvSr (vleselijke gemeenschap met een meisje beneden de leeftijd van
12 jaar) in de tabel op blz. 11 van de memorie van antwoord niet was

' Zie HR 27 februari 1990 NJ 1990 517 ingedeeld bij de categorie geweldsmisdrijven. Het begrip geweldsmisdrijf
m.nt. Corstens heeft betrekking op een misdrijf waardoor gevaar voor een of meer
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personen wordt veroorzaakt. Dit gevaar kan ontstaan ten gevolge van
misdrijven die worden omschreven in de titels V (misdrijven tegen de
openbare orde, VII (gemeengevaarlijke misdrijven), VIII (misdrijven tegen
het openbaar gezag) en XIV (zedenmisdrijven) van het Tweede Boek van
het Wetboek van Strafrecht. Voorts behoren tot de geweldsmisdrijven de
delicten omschreven in titel XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke
vrijheid), XIX (misdrijven tegen het leven gericht) en XX (mishandeling)
van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht. Het delict vervat
in artikel 244 WvSr is in de memorie van antwoord ten onrechte niet bij
de geweldsmisdrijven ingedeeld».

De opvattingen omtrent de reikwijdte van het begrip «geweld» wijzigen
zich. Te wijzen valt op de Regeringsnota met betrekking tot het beleid ter
bestrijding van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Sexueel
geweld wordt in de nota in verschillende uitingsvormen beschreven.
Uitgangspunt is de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en de
vrijheid tot sexuele zelfbeschikking. Op blz. 18 van deze nota wordt
onder meer gesteld: «In het Wetboek van Strafrecht worden onder
sexuele geweldsmisdrijven verstaan aanranding en verkrachting, sexueel
verkeer met minderjarigen en/of afhankelijke of bewusteloze personen».
Ook misdrijven die geen toepassing van fysiek geweld veronderstellen,
zoals het plegen van ontucht, worden als sexuele geweldsmisdrijven
gekenschetst. In de voortgangsrapportage sexueel geweld en het
WVC-beleid (blz. 3) wordt als sexueel geweld aangemerkt «iedere
situatie waarin iemand er onder dwang toe wordt gebracht sexuele
handelingen te ondergaan». Volgens de voortgangsrapportage wordt
hierbij de «fysieke en/of psychische integriteit van het slachtoffer
geschonden en wel op een wijze die betrekking heeft op haar of zijn
geslachtskenmerken».

In het nader gewijzigd voorstel van wet tot wijziging van de artikelen
242 tot en met 249 van het Wetboek van Strafrecht wordt voorgesteld
deze strafbepalingen aan te scherpen ten einde betere bescherming te
bieden tegen bepaalde vormen van sexueel geweld. Blijkens de memorie
van toelichting wordt aangesloten bij de omschrijving van het begrip
«sexueel geweld» in voormelde Regeringsnota «Bestrijding seksueel
geweld tegen vrouwen en meisjes». Op 1 december 1991 zijn de gewij–
zigde artikelen 242 tot en met 249 WvSr in werking getreden.

Het voorgaande is ook voor de uitleg van het begrip «geweldsmisdrijf»
als bedoeld in artikel 38e, onder 1, WvSr niet zonder betekenis. Indien
de executieve en de rechtspraak zich uitsluitend zouden laten leiden door
de wetshistorische interpretatie, dan staat alleen vast dat het de
bedoeling van de wetgever is geweest het misdrijf van artikel 247 WvSr
niet en de misdrijven omschreven in de artikelen 242, 244 en 246 WvSr
wél als geweldsmisdrijf aan te merken. Met betrekking tot het misdrijf
omschreven in artikel 244 WvSr is uitdrukkelijk in de nota naar
aanleiding van het eindverslag gesteld dat dit misdrijf ten onrechte niet
bij de geweldsmisdrijven is ingedeeld. Dit standpunt is bij de verdere
behandeling van wetsvoorstel 11 932 onweersproken gebleven. Met
betrekking tot het misdrijf omschreven in artikel 247 WvSr hebben de
toenmalige bewindslieden in de memorie van antwoord gesteld dat het
geen geweldsmisdrijf betreft. Met betrekking tot de misdrijven
omschreven in de artikelen 242 en 246 WvSr is in de memorie van
antwoord gesteld dat zij als geweldsmisdrijven aangemerkt dienen te
worden. Dit standpunt is eveneens onweersproken gebleven. De
misdrijven omschreven in de artikelen 242 en 244 bevatten als delictsbe–
standdeel «geweld of bedreiging met geweld». Het misdrijf omschreven
in artikel 247 WvSr bevat dit delictsbestanddeel niet. De wetsgeschie–
denis biedt geen aanknopingspunten bij de beantwoording van de vraag
of de misdrijven omschreven in de bestaande artikelen 243, 245, 249 en
250ter WvSr onder het toepassingsbereik van artikel 38e, onder 1, WvSr
vallen.
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Het valt niet te verwachten dat in de rechtspraak spoedig een
algemene definitie omtrent dit begrip zal worden gegeven, evenmin als
dat het geval was met betrekking tot het begrip «geweldsmisdrijf». De
rechter beperkt zich in de regel tot de beoordeling van het concrete
geval zoals hem dat is voorgelegd. Met betrekking tot dat concrete geval
zal hij zich afvragen of er al dan niet sprake was van een geweldsmisdrijf.
Voor de ontwikkeling van jurisprudentie omtrent de rubricering van
verschillende delicten als geweldsmisdrijven is voorts de medewerking
van het openbaar ministerie nodig. Als het openbaar ministerie zou
besluiten om ter zake van bepaalde delicten na vier jaar geen verlenging
te vorderen, omdat het desbetreffende delict door het openbaar minis–
terie niet als geweldsmisdrijf wordt aangemerkt, zal hieromtrent nooit
het rechterlijk oordeel kunnen worden gevraagd. Voorts bestaat
onzekerheid over de vraag of de voldoening van de in artikel 38e, onder
1, WvSr gestelde voorwaarde moet worden beoordeeld aan de hand van
de bewezenverklaring en de kwalificatie of dat ook de bewijsmiddelen bij
de oordeelsvorming betrokken mogen worden. Kortom verwacht moet
worden dat de onzekerheid over de uitleg van het begrip «geweldsmis–
drijf» niet onmiddellijk en voor altijd kan worden opgelost.

De onzekerheid over de uitleg van het begrip «geweldsmisdrijf» in
artikel 38e, onder 1, WvSr is niet alleen merkbaar bij de behandeling van
ter beschikking gestelden. Ook de rechter die met de oplegging van de
straf of maatregel is belast, kan hier problemen door ondervinden. Juist
vanwege de onduidelijkheid omtrent de uitleg van dit begrip en dienten–
gevolge ook omtrent de maximering van de op te leggen terbeschik–
kingstelling kan de rechter er om die reden toe overgaan over te stappen
naar de (lange) gevangenisstraf.

Het lijkt mij thans gewenst dat aan de onzekerheid omtrent de vraag
welke sexuele misdrijven als geweldsmisdrijven moeten worden
beschouwd een einde wordt gemaakt en dat voorts het dubieuze onder–
scheid tussen het misdrijf omschreven in artikel 244 enerzijds en het
misdrijf omschreven in artikel 247 anderzijds eveneens tot het verleden
gaat behoren. Hieraan bestaat te meer behoefte, nu de wettelijke
regeling inzake de zedendelicten ingrijpend wordt gewijzigd en het door
de toenmalige bewindslieden gemaakte onderscheid tussen de zedende–
licten, die wel en niet als geweldsmisdrijven moeten worden aangemerkt,
zijn betekenis goeddeels heeft verloren. Voorts wijs ik er op dat ongeveer
een derde van de terbeschikkingstellingen (mede) wordt opgelegd ter
zake van het begaan van een sexueel delict. De behandeling van
sommige sexuele delinkwenten kan langdurig van aard zijn en de periode
van vier jaar te boven gaan.

Ik stel daarom voor het begrip «geweldsmisdrijf dat gericht is tegen of
gevaar veroorzaakt voor een of meer personen» te vervangen door het
begrip: misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaan–
tastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Deze
omschrijving sluit aan bij het bepaalde in artikel 11 van de Grondwet.
Voor een verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging na vier
jaar komen behalve de sexuele delicten, waarin het bestanddeel
«geweld» is opgenomen zoals de misdrijven omschreven in de artikelen
242 en 246 WvSr, ook de misdrijven omschreven in de artikelen 243,
244, 245, 247, 248ter, 249, 250, eerste lid, aanhef en onder 1, of 250,
eerste lid, aanhef en onder 2, en tweede lid, WvSr in aan merking.
Voorts vallen onder het bereik van de nieuwe omschrijving ook de reeds
hiervoor genoemde misdrijven die blijkens de memorie van antwoord
behorende bij het wetsvoorstel 11 932 thans als geweldsmisdrijven
moeten worden aangemerkt.

De in artikel 38e, onder 1, WvSr gestelde voorwaarde, zowel in de
huidige tekst als in de door mij voorgestelde tekst, betreft een
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additionele voorwaarde voor de verlenging van de terbeschikkingstelling
met verpleging. Voor alle verlengingen geldt immers de voorwaarde dat
de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen
die verlenging moet eisen. Zie de huidige artikelen 38d, tweede lid, en
38e, onder 2, WvSr. Laatstgenoemde voorwaarde vraagt om een
prognostisch oordeel van de rechter op het moment dat over de
verlenging van de terbeschikkingstelling beslist moet worden. Eerstge–
noemde voorwaarde daarentegen betreft de vaststelling van een feit dat
zich in het verleden heeft afgespeeld, namelijk of de ter beschikking–
stelling is toegepast ter zake van een (gewelds)misdrijf dat gericht is
tegen of gevaar veroorzaakt voor (de onaantastbaarheid van het lichaam
van) een of meer personen. De uitkomst van de beraadslaging door de
rechter over de voldoening aan deze voorwaarde op het moment van de
oplegging van de terbeschikkingstelling of op het moment van de
verlenging van de terbeschikkingstelling behoort in principe dezelfde te
zijn. Het gaat hier om een zuivere rechtsvraag waarvoor geen nader
feitenonderzoek noodzakelijk is. Van de verlengingsrechter wordt niet
geëist dat hij nagaat in hoeverre de ernstige inbreuk op de rechtsorde
ten gevolge van het desbetreffende misdrijf is verbleekt en voorts retro–
spectief onderzoekt of dat misdrijf thans nog een terbeschikkingstelling
rechtvaardigt.

Gelet op het voorgaande stel ik voor de rechter die de maatregel van
terbeschikkingstelling met verpleging oplegt, te laten beslissen of de
terbeschikkingstelling met verpleging al of niet gemaximeerd is. Hij kent
het procesdossier goed en kan zich het beste een beeld vormen over het
daad-dadercomplex. Vanaf het begin van de tenuitvoerlegging van de
terbeschikkingstelling staat dan vast of deze al dan niet gemaximeerd is.
Voorts lijkt het zowel vanuit het behandelingsperspectief als vanuit de
rechtspositie van de ter beschikking gestelde bezien gewenst dat op het
moment dat de terbeschikkingstelling wordt opgelegd, te voorzien is of
het een gemaximeerde dan wel een niet-gemaximeerde terbeschikking–
stelling betreft. Het behandelingsplan kan daarop afgestemd worden. De
ter beschikking gestelde weet immers in geval van een gemaximeerde
terbeschikkingstelling hoe lang deze maximaal kan duren. In het voorge–
stelde eerste lid van artikel 38e WvSr is daarom het woord «toegepast»
vervangen door het woord: opgelegd. Of vervolgens ook voldaan is aan
de voorwaarde dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene
veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling met
verpleging eist, blijft ter beoordeling van de verlengingsrechter. Zie
hiertoe het voorgestelde tweede lid van artikel 38e WvSr.

De rechter die de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging
oplegt zal gemotiveerd moeten beslissen of er sprake is van een misdrijf
dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van
het lichaam van een of meer personen. Zie hiertoe onderdeel C van
artikel II. Bij de gekozen oplossing zal op de koop toe genomen moeten
worden dat in een aantal gevallen de niet-maximering inzet van proce–
dures in hoger beroep en cassatie wordt. Ik verwacht evenwel dat dit
aantal beperkt zal zijn. Bovendien zal het bezwaar van de verdachte
zich veelal ook tegen de oplegging van de maatregel van terbeschikking–
stelling richten. Als een voordeel van de voorgestelde regeling beschouw
ik dat uiteindelijk de uitleg van het begrip «misdrijf dat gericht is tegen of
gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een
of meer personen» aan het oordeel van de cassatierechter kan worden
onderworpen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 909, nr. 3 9



2.2 Artikel II

2.2.1 Onderdeel A

Naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van artikel 27, eerste lid,
WvSr dient de mogelijkheid voor de gewezen verdachte tot schadever–
goeding ook te worden uitgebreid tot de ondergane observatie op de
voet van het bepaalde in artikel 509g, eerste lid, WvSv. Gedwongen
klinische observatie dient immers ook als vrijheidsbeneming te worden
aangemerkt.

2.2.2 Onderdeel B

Artikel 196 WvSv voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid van klinische
observatie op bevel van de rechter-commissaris ten behoeve van een
onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte tegen wie
voorlopige hechtenis is bevolen. De verdachte kan tegen het bevel van
de rechter-commissaris houdende last tot overbrenging ter observatie
ingevolge artikel 197, derde lid, WvSv hoger beroep instellen bij de
rechtbank. De klinische observatie vindt plaats in een inrichting tot
verpleging of genezing bestemd.

Daargelaten de betekenis van artikel 15, vierde lid, van de Grondwet,
met het oog op de klinische observatie van voorlopig gehechte personen,
verplicht artikel 10, eerste lid van de Grondwet en het hiermee corres–
ponderende artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ook tot een deugde–
lijke wettelijke regeling. Een dergelijke observatie wordt doorgaans zowel
met het oog op een onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid van de
verdachte als ter beantwoording van daarmee verband houdende vragen
naar de straftoemeting uitgevoerd. Het voornoemde verdragsartikel
maakt het mogelijk een dergelijk onderzoek te verrichten ook al vormt dit
een inbreuk op het recht op respect voor iemands privé-leven, zijn
familie– en gezinsleven en zijn correspondentie. Een dergelijk onderzoek
kan namelijk worden gerubriceerd onder diverse van de in artike! 8
voorziene beperkingsclausules, met name het voorkomen van strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden en de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Naast toepassing van artikelen 196-198 WvSv worden nog twee
andere wegen bewandeld om klinische observaties te bewerkstelligen.
Allereerst worden klinische observaties verricht in het Pieter Baan
Centrum te Utrecht. Voorts worden voorlopig gehechte verdachten op
grond van artikel 47 Gevangenismaatregel vrijwillig of met rechterlijke
machtiging overgeplaatst naar een psychiatrisch ziekenhuis. Aldaar vindt
deskundigenonderzoek plaats en wordt «pro justitia» gerapporteerd.

De meeste klinische observaties worden verricht door het Pieter Baan
Centrum (PBC) te Utrecht. Deze inrichting behoort evenwel niet tot de in
artikel 196 juncto artikel 198, derde lid, WvSv bedoelde inrichtingen tot
verpleging of genezing bestemd. Het PBC heeft de status van huis van
bewaring. De observandus wordt daar als voorlopig gehechte geplaatst
met als gevolg dat de in artikel 198, eerste lid, WvSv gestelde
maximumtermijn niet geldt.

Het een en ander houdt verband met het feit dat het PBC zijn
rapportage niet binnen een termijn van zes weken kan voltooien. In
tweeërlei opzicht acht ik deze situatie ongewenst. In de eerste plaats
blijft de verdachte op die manier verstoken van het recht om tegen een
observatie in het PBC op de voet van artikel 197, derde lid, WvSv hoger
beroep in te stellen. Voorts behoeft op deze wijze de in artikel 197,
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eerste lid, opgenomen verplichting dat een bevel tot klinische observatie
pas mag worden gegeven nadat het oordeel van een of meer deskun–
digen is ingewonnen, niet te worden nagekomen. Ten slotte bieden
andere wettelijke bepalingen dan de artikelen 196 tot en met 198 WvSv
onvoldoende basis voor een klinische observatie van verdachten die
weigeren zich aan een dergelijke observatie te onderwerpen.

Het ontbreken van voornoemde beroepsmogelijkheid knelt het meest
ten aanzien van de verdachte die geen medewerking verleent aan het
klinische onderzoek naar zijn geestvermogens, de «weigerende obser–
vandus». (Gegevens over de omvang en de aard van het verschijnsel zijn
vermeld in paragraaf 2.1.3. onderdeel C). Het is evenwel niet noodza–
kelijk om dergelijke weigeraars gedurende de standaard-termijn van
zeven weken in het PBC laten verblijven. Bij een korter verblijf kan reeds
thans, d.w.z. zonder wetswijziging, de rechtsgang van de artikelen
196-198 WvS worden gevolgd. Ik heb juist met het oog op deze
categorie verdachten het voornemen om het Pieter Baan-Centrum reeds
thans als inrichting als bedoeld in artikel 196 WvSv aan te wijzen.
Vooralsnog geschiedt deze aanwijzing als een «inrichting tot verpleging
bestemd». De voorgestelde aanvullling van artikel 196 met het begrip
«een inrichting to klinische observatie bestemd» vormt evenwel een
uitdrukkelijke erkenning van de specifieke functie van het PBC.

Het Pieter Baan Centrum voldoet bij uitstek aan de eisen met
betrekking tot beveiliging en deskundigheid, die aan observaties van
voorlopig gehechte verdachten moeten worden gesteld. Uit
medisch-technisch oogpunt bezien is ookthans reeds een onderzoek van
een weigerende observandus in het PBC mogelijk, tenzij de observandus
zich stelselmatig aan elke mogelijkheid tot observatie onttrekt. Behalve
bij enkele (ernstige) ziektetoestanden die primair in het manifeste gedrag
naar voren komen, is ook gesprekscontact met psychiater en/of
psycholoog noodzakelijk. Sommigen weigeren op grond van een stoornis
in hun oordeelsvorming, waardoor zij de intenties en consequenties van
een dergelijk onderzoek niet kunnen overzien. Bij deze kan men stellen
dat zij op pathologische motieven weigeren en derhalve niet in staat zijn
vrijelijk te beslissen over medewerking aan het onderzoek. Bij deze
«pathologische weigeraars» vindt het gebruikelijke onderzoek plaats. Ten
aanzien van een niet pathologische weigeraar is de praktijk in het PBC
dat gedurende enige tijd - meestal een week - het gedrag van de
betrokkene wordt geobserveerd en hiervan een rapport word opgemaakt.
Zoveel mogelijk wordt onderzocht om welke reden de verdachte zijn
medewerking weigert en bij herhaling worden pogingen ondernomen
hem te motiveren als nog aan het onderzoek mee te werken. Pas indien
hij volhardt in zijn weigering meldt het Pieter Baan-Centrum dit aan de
plaatsende instantie en vindt doorgaans beëindiging van de observatie
plaats. Ik acht het van belang dat door alle betrokkenen de grootst
mogelijke inspanningen worden geleverd om tot een integrale rapportage
en advisering op grond van klinische observatie te kunnen komen. Dit
betekent niet dat observatie tegen elke prijs dient plaats te vinden.
Enerzijds dient de observandus gerespecteerd te worden in zijn
weigering tot actieve deelname aan het onderzoek naar zijn geestver–
mogens. Anderzijds is het rendement van een voortgezet verblijf in het
PBC van een volhardende weigeraar voor de advisering aan de rechter
gering. Ook weegt een en ander niet op tegen de kosten dle aan het
multidisciplinaire onderzoek zijn verbonden. Ik acht het juist indien het
PBC ten aanzien van de volhardende weigeraar tot het beëindigen van
het onderzoek besluit en overigens volstaat met het opmaken van een
rapport over het verblijf. Het is aan de deskundigen om te bepalen of aan
de rechterlijke macht een rapport houdende slechts een verslag van het
verblijf dan wel een rapport houdende een dergelijk verslag vergezeld
van een advies kan worden uitgebracht (zie hieromtrent nader paragraaf
2.1.3. onderdeel C).
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Ten einde ook de observatie van de meewerkende observandus in het
Pieter Baan Centrum onder het bereik van de regeling in de artikelen
196-198 te brengen stel ik voor de maximale observatietermijn van zes
tot zeven weken te verlengen. De tekst van deze bepaling is voorts
aangepast aan het bepaalde in artikel 509g, eerste lid, WvSv. Het is
overigens niet mijn bedoeling om, nadat de voorgestelde wijziging van
de artikelen 196-198 WvSv kracht van wet heeft gekregen, aan het
Pieter Baan Centrum de status van huis van bewaring te ontnemen. Dit
ware onwenselijk zowel vanwege de waarborgen voor de beveiliging, als
voor de rechtspositie van observandi.

Wil de rechter ter terechtzitting een verdachte klinisch laten obser–
veren dan staan hem twee wegen open: toepassing van artikel 509g en
toepassing van artikel 317 WvSv.

Indien de rechter toepassing van artikel 37, 37b of 38c WvSr
overweegt, kan hij krachtens het bepaalde in artikel 509g, eerste lid,
WvSv bij een met redenen omklede beschikking bevel geven dat de
betrokkenen ter observatie zal worden overgebracht naar een in het
bevel aan te wijzen psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische
observatie bestemd, dan wel een inrichting als bedoeld in artikel 198,
derde lid. Artikel 509g WvSv voorziet in het geval dat er geen klinische
rapportage heeft plaats gevonden en de rechter toepassing overweegt
van de artikelen 37, 37b of 38c WvSr. In dat geval kan hij alsnog bevelen
dat de betrokkene ter observatie naar een in richting wordt overgebracht.

Indien de rechter het noodzakelijk oordeelt dat een onderzoek naar de
geestvermogens van een voorlopig gehechte wordt bevolen en dit niet
voldoende op een andere wijze kan geschieden, kan hij bij een met
redenen omklede beslissing bevelen dat de verdachte ter waarneming zal
worden overgebracht naar een in het bevel aan te duiden inrichting tot
verpleging of genezing bestemd.

De betekenls van artikel 509g WvSv naast artikel 317 WvSv is vooral
daarin gelegen dat ook klinische observaties kunnen plaatsvinden in die
gevallen waarin geen grond voor toepassing van voorlopige hechtenis
bestaat. Artikel 317 daarentegen vergroot het toepassingsgebied van
klinische observaties van voorlopig gehechte verdachten, doordat daarin
niet de eis gesteld wordt dat de rechter toepassing van artikel 37 of 37b
WvSr overweegt. Artikel 509g WvSv kan ook dienst doen bij klinische
observaties van ter beschikking gestelden ten aanzien van wie alsnog een
bevel tot verpleging wordt overwogen.

Ch. Haffmans betoogt terecht dat uit het feit dat een dergelijke obser–
vatie ook kan plaatsvinden in een in het bevel aan te wijzen psychiatrisch
ziekenhuis, de wetgever het niet meer noodzakelijk vond dat de in
richtingen tot verpleging of genezing bestemd «zich hebben onder–
worpen» aan de voorwaarden zoals die te vinden zijn in het Koninklijk
Besluit van 4 december 1925 (Stb. 461) en dit onderscheid dus
gevoeglijk kan vervallen. Observatie in andere inrichtingen dan de justi–
tiële zal slechts aangewezen zijn in bijzondere gevallen, wanneer een
specialistische deskundigheid nodig is, die in de justitiële observatiekli–
nieken ontbreekt. De begrippen «psychiatrisch ziekenhuis» en «inrichting
tot verpleging of genezing bestemd» staan tot elkaar in een genus–
speciesverhouding. ledere inrichting tot verpleging of genezing bestemd
is een psychiatrisch ziekenhuis. Het begrip «inrichting tot verpleging of
genezing bestemd» kan derhalve beter uit de wet verdwijnen. Niet ieder
psychiatrisch ziekenhuis is geschikt om klinische observaties te laten
plaatsvinden, omdat deze aan bepaalde veiligheidseisen dienen te
voldoen. Derhalve is in het gewijzigde derde lid voorgesteld deze psychi–
atrische ziekenhuizen door de Minister van Justitie te laten aanwijzen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 909, nr. 3 12



Aan een dergelijke aanwijzing kunnen door de Minister van Justitie dan
de nodige voorwaarden worden verbonden.

Het vorenstaande brengt mede dat artikel 47 Gevangenismaatregel
niet meer ten behoeve van een deskundigenonderzoek mag worden
toegepast. Alsdan dient de procedure neergelegd in de artikelen
196-198 WvSv te worden gevolgd. Wordt een behandelingsdoel
nagestreefd, dan kan artikel 47 Gevangenismaatregel uiteraard nog wel
worden gehanteerd. De voorgestelde verruiming van het geldingsbereik
van de artikelen 196-198 WvSv strekt er mede toe de toepassing van
artikel 47 Gevangenismaatregel voor observatiedoeleinden in te perken.

Ik stel voor de artikelen 317 en 509g WvSv in dezelfde zin als ten
aanzien van de artikelen 196 en 198 is voorgesteld aan te passen. Artikel
317 zal, als de nieuwe regeling van kracht zal zijn geworden, in het
bijzonder toepassing vinden in geval van aanvullende observatie vanwege
het verstrijken van de termijn als bedoeld in de artikelen 37, 37b en 38c
WvSr.

De eerste volzin van het vierde lid van artikel 509g WvSv kan
aanleiding geven tot misverstand. Indien de rechter na afloop van de
observatie toepassing geeft aan het bepaalde in artikel 37 WvSr kan het
verblijf niet meer gelden als verpleging van overheidswege. De rechter
heeft dan immers plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de
termijn van een jaar gelast. Het verblijf ter observatie dient dan te gelden
als plaatsing in het psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 37,
eerste lid. Indien de rechter toepassing geeft aan het bepaalde in artikel
37b of 38c dient het verblijf ter observatie te gelden als verpleging van
overheidswege.

Ik stel voor in het eerste lid van artikel 509g het woord «beschikking»
te vervangen door het woord: beslissmg, omdat een bevel tot observatie
krachtens deze bepalmg ook door de rechter ter terechtzitting moet
kunnen worden gegeven, indien hij toepassing van artikel 37 of 37b
WvSr overweegt.

2.2.3 Onderdeel C

De voorgestelde wijziging van artikel 359 kan als een pendant van de
voorgestelde wijziging van artikel 38e WvSr worden beschouwd. De
rechter, die de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging
oplegt, dient in zijn vonnis of arrest onder opgave van redenen aan te
geven of hij van oordeel is dat er in casu sprake is van een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het
lichaam van een of meer personen. Aldus is van het begin af aan
duidelijk of de terbeschikkingstelling al dan niet gemaximeerd is. In de
regel zal hij bij zijn motivering ermee kunnen volstaan met te wijzen op
de aard van het misdrijf, zoals dat is bewezenverklaard en gekwalifi–
ceerd. Aan de voorgeschreven motivering zullen dus normaliter niet zulke
strenge eisen behoeven te worden gesteld. Onder omstandigheden zal
de rechter evenwel in zijn motivering moeten wijzen op de concrete
feiten of omstandigheden.

2.2.4 Onderdeel D

In het vierde lid van artikel 509o WvSv wordt gesproken over een
advies van een psychiater en een psycholoog gezamenlijk, dan wel
zodanige adviezen van ieder van hen afzonderlijk. Uit de wetsgeschie–
denis kan worden afgeleid dat door de wetgever is verzuimd artikel
509o, vierde lid, WvSv in overeenstemming te brengen met het bepaalde
in de artikelen 37, tweede lid, 37b en 38c WvSr. Dit verzuim wordt
hierbij hersteld.
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Voor wat betreft de toevoeging van een nieuwe derde tot en met vijfde
volzin aan het vierde lid wijs ik op de toelichting op onderdeel B van
artikel II.

Het voorgestelde nieuwe vijfde lid verleent de Minister van Justitie de
bevoegdheid de ter beschikking gestelde ter observatie te doen
overbrengen naar een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting tot
klinische observatie bestemd, door de Minister van Justitie overeen–
komstig artikel 198, derde lid, aangewezen. Thans worden ter
beschikking gestelden ten aanzien van wie met het oog op het verstrijken
van de zes jaar-termijn een multidisciplinair advies moet worden uitge–
bracht, met hun instemming, als passant ter observatie opgenomen in
het Pieter Baan Centrum. Zodra het Pieter Baan Centrum als inrichting
voor klinische observatie bestemd zal zijn aangewezen, zal de observatie
van ter beschikking gestelden behoren te geschieden krachtens een last
tot overbrenging van de Minister van Justitie naar het Pieter Baan
Centrum als inrichting voor klinisch observatie bestemd. Deze observatie
geldt in dat geval als verpleging van overheidswege. De last tot
overbrenging wordt niet gegeven dan nadat de ter beschikking gestelde
en zijn raadsman, indien hij er een heeft, zijn gehoord. Gezien het doel
van de observatie, te weten het opstellen van een advies als bedoeld in
artikel 509o, vierde lid, en de ter zake van de indiening van de vordering
tot verlenging voorgeschreven wettelijke termijn alsmede gelet op het
feit dat de ter beschikking gestelde krachtens een rechterlijk bevel van
overheidswege wordt verpleegd, is voor de ter beschikkmg gestelde
tegen de last tot overbrenging geen rechtsmiddel opengesteld.

Indien de ter beschikking gestelde medewerking aan de door de
Minister van Justitie gelaste klinische observatie weigert, vindt het
bepaalde in artikel 509o, vierde lid, derde tot en met vijfde volzin, zoals
door mij voorgesteld, toepassing.

Blijkens een beschikking van de Rechtbank Zwolle van 7 september
1989 kan het voorschrift, neergelegd in artikel 509o, vijfde lid, tot
problemen aanleiding geven. In de eerste plaats kan in het licht van deze
beschikking de vraag worden gesteld of de voorgeschreven betekening
niet beter kan worden vervangen door de toezending van een afschrift
van de vordering aan de ter beschikking gestelde. Het belang dat de
wetgever aanvankelijk bij het betekeningsvoorschrift voor ogen stond,
namelijk het belang dat de ter beschikking gestelde ten aanzien van wie
een bevel tot verpleging van overheidswege als bedoeld in artikel 37b of
38c WvSr opmerkzaam wordt gemaakt op de mogelijkheid om
toevoeging van een raadsman te verzoeken, is met de invoeging van het
huidige artikel 509r, eerste lid, WvSv komen te vervallen. Voorts kan
worden betwijfeld of de verdedigingspositie van de ter beschikkmg
gestelde ten gevolge van de vervanging van een betekening van de
vordering tot verlenging door de toezending van een afschrift daarvan -
gelet op de overige waarborgen waarmee de verlengingsprocedure is
omkleed, zoals de hoorplicht en de verplichting om de dag van behan–
deling tijdig aan de ter beschikking gestelde mede te delen -
verslechtert. Normaliter verblijft de ter beschikking gestelde immers ten
tijde van de toezending van de vordering tot verlenging in de inrichting
waar hij wordt verpleegd en zal hij de vordering, als deze hem via de
gewone post wordt toegezonden, spoediger dan bij een betekening het
geval is ontvangen. Voorts kan volgens de geldende betekeningsvoor–
schriften een uitreiking alleen geschieden door de post, de politie of
enige andere ambtenaar (art. 587 WvSv). Is de ter beschikking gestelde
tijdelijk (geoorloofd of ongeoorloofd) afwezig, dan kunnen in verband
met alle administratieve handelingen, die in dat geval voor een rechts–
geldige betekening vereist zijn, zelfs meerdere weken benodigd zijn. In
het laatste geval kan zich voorts de vraag voordoen of wel voldaan is aan
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het vereiste dat de betekening «onverwijld» dient plaats te vinden. Zie
hiertoe wederom voormelde beschikking van de Rechtbank Zwolle.

Ook met betrekking tot een ter beschikking gestelde, ten aanzien van
wie geen bevel tot verpleging van overheidswege als bedoeld in artikel
37b of 38c WvSr is gegeven, is een betekening van de vordering tot
verlenging, gelet op de overige waarborgen waarmee de verlengingspro–
cedure is omgeven, niet strict noodzakelijk. Ook ten aanzien van deze
categorie van ter beschikking gestelden kunnen problemen ontstaan in
verband met de voorgeschreven «onverwijlde» betekening. Ik wijs in dit
verband ook op het bepaalde in artikel 509j, vijfde lid, waarin is voorge–
schreven dat de ter beschikking gestelde onder betekening van de
vordering van het openbaar ministerie aan hem, tijdig tot het bijwonen
van het onderzoek moet worden opgeroepen.

Gelet op het voorgaande lijkt het mij raadzaam het huidige vijfde lid
van artikel 509o op de door mij voorgestelde wijze aan te passen.

Indien door de ter beschikking gestelde of de officier van justitie hoger
beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank op de
vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging,
duurt de verpleging voort totdat onherroepelijk op de vordering is beslist.
Bij toewijzing van de vordering door de penitentiaire kamer van het
gerechtshof te Arnhem gaat de termijn van de verlengde terbeschik–
kingstelling lopen met ingang van de dag waarop de eerdere termijn
expireerde (art. 509q WvSv). Door de tijd die met de behandeling in
hoger beroep is verstreken, is onder omstandigheden al een substantieel
deel van de nieuwe termijn voorbij gegaan op het moment dat omtrent
de vordering onherroepelijk is beslist. Dit leidt ertoe dat betrekkelijk kort
na die beslissing - indien die tot verlenging met één jaar strekt - al weer
een nieuwe verlengingsprocedure in gang moet worden gezet.

Ten einde aan dit bezwaar enigszins tegemoet te komen stel ik voor
dat in een dergelijke situatie kan worden afgezien van de opstelling van
een nieuw verlengingsadvies door de inrichting en kan worden volstaan
met het overleggen van de aantekeningen als bedoeld in artikel 509o,
tweede lid, onder 2, WvSv. De behandelingscoördinator zal in staat
moeten worden geacht aan de rechtbank tijdens de behandeimg van de
vordering tot verlenging de gewenste inlichtingen te verschaffen.

Ik zie er vanaf voor te stellen dat in een dergelijk geval de nieuwe
termijn van terbeschikkingstelling een aanvang neemt na het onherroe–
pelijk worden van de beslissing tot verlenging. Een dergelijke bepaling
past niet in de met betrekking tot de wettelijke regeling van de terbe–
schikkingstelling gevolgde systematiek. De wettelijke regeling verbindt
op verschillende plaatsen rechtsgevolgen aan een bepaalde duur van de
terbeschikkingstelling. Zie de artikelen 38e WvSr en 509o, vierde lid,
WvSv. Voorts zou de ter beschikking gestelde voor wat betreft de
verlenging van de terbeschikkingstelling tot aan de beslissing van het hof
in hoger beroep verstoken blijven van het hem toekomende recht op een
behandeling van de vordering tot verlenging in twee instanties.

2.2.5 Onderdeel E

In de praktijk doen zich bij de toepassing van artikel 509t WvSv
problemen voor, ingeval een ter beschikking gestelde na de indiening van
de vordering tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling
door de officier van justitie doch vóór de behandeling van de vordering
door de rechter ongeoorloofd afwezig is. Aangezien aannemelijk is dat
zowel de ter beschikking gestelde als diens raadsman niet op de terecht–
zitting zullen verschijnen, rijst dan de vraag of de terbeschikkingstelling
binnen de door de wet gestelde voorgeschreven termijn van twee
maanden na indiening van de vordering tot verlenging wel verlengd kan
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worden, mede gelet op de in artikel 509s, derde lid, WvSv gestelde eis
dat de ter beschikkmg gestelde ter gelegenheid van de behandeling van
de vordering tot verlenging moet worden gehoord.

Evenals de Rechtbank Breda ben ik van oordeel dat een redelijke uitleg
van artikel 509o, eerste lid, WvSv meebrengt dat de tijdigheid van de
vordering van de officier van justitie tot verlengmg van de termijn van
terbeschikkingstelling en de beoordeling van het tijdstip waarop de
terbeschikkingstelling door tijdsverloop zal eindigen, dient te worden
vastgesteld op het moment van indiening van de vordering tot verlenging
van de terbeschikkingstelling. Een wijziging van artikel 509o, eerste lid,
WvSv lijkt mij daarom niet nodig. Een andere dan de door de rechtbank
gegeven uitleg lijkt mij niet goed denkbaar Voor wat betreft de keuze
tussen de verplichtingen neergelegd in artikel 509s, derde lid, en 509t,
eerste lid, WvSv lijkt mij - mede gelet op het bepaalde in artikel 5 EVRM
(«in accordance with a procedure prescribed by law») - de hoorplicht te
prevaleren.

Tijdens de eerste week van de ongeoorloofde afwezigheid loopt de
termijn van de terbeschikkingsteliing nog gewoon door. Als de ter
beschikking gestelde een week voor de behandelmg van de vordering tot
verlenging in raadkamer als ongeoorloofd afwezig moet worden
beschouwd, kan niet aan de hoorplicht, neergelegd in artikel 509s, derde
lid, worden voldaan, terwijl de beschikking wel binnen twee maanden
nadat de vordering is ingediend moet worden genomen. Er dient daarom
naar mijn oordeel een tweede uitzondering op het in artikel 509t, eerste
lid, neergelegde procedurevoorschrift te worden opgenomen. De wet
kent immers reeds een dergelijke uitzondering. Zie daartoe het huidige
tweede lid van artikel 509t WvSv. Voorts blijft in dat geval artikel 509o,
tweede, derde en vierde lid, WvSv van toepassing. Op basis van de in
deze artikelleden genoemde en bij de verlenging gevoegde stukken kan
een verlengingsbeslissing genomen worden. In geval van ongeoorloofde
afwezigheid is het niet reëel te veronderstellen dat meer recente
adviezen beschikbaar komen. De rechtbank kan op de voet van artikel
5091 WvSv deze adviezen actualiseren door de opstellers daarvan op de
nadere terechtzitting als deskundigen te horen. Krachtens artikel 509q,
eerste lid, WvSv blijft de terbeschikkingstelling van kracht zolang op de
vordering niet onherroepelijk is beslist.

Krachtens het voorgestelde derde lid vindt het eerste lid geen
toepassmg, indien zich na de indiening van de vordering als bedoeld in
artikel 509o, eerste lid, een omstandigheid heeft voorgedaan, waaruit
voortvloeit dat de rechtbank, gelet op de in het eerste lid gestelde
termijn waarbinnen zij op de vordering tot verlenging moet beslissen,
niet kan voldoen aan de ingevolge artikel 509s, derde lid, voorge–
schreven hoorplicht. De rechtbank beslist in dat geval op de vordering
tot verlenging binnen twee maanden nadat het beletsel om aan de
hoorplicht te voldoen is weggevallen. In het algemeen zal het beletsel om
aan de hoorplicht te voldoen zijn vervallen als de ter beschikking
gestelde weer in de inrichting is teruggekeerd. Ik zie er vanaf af voor te
stellen dat in dat geval geen termijn in de wet wordt opgenomen
waarbinnen de rechtbank moet beslissen en te bepalen dat de rechtbank
zo spoedig mogelijk beslist. Alsdan wordt immers afbreuk gedaan aan de
waarborg dat de ter beschikking gestelde op korte termijn moet worden
gehoord én op korte termijn omtrent de vordering tot verlenging een
beslissing genomen dient te worden.

2.3 Artikel III

Tot nu toe is de rechtspositie van personen die ter observatie in een
inrichting voor klinische observatie bestemd zijn opgenomen, niet in de
wet geregeld, omdat geen inrichtingen als zodanig zijn aangewezen. Het
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onderhavige wetsvoorstel leidt er in ieder geval toe dat het Pieter Baan
Centrum (PBC) als inrichting voor klinische observatie bestemd zal
worden aangewezen. De rechtspositie van de observandi, die in het PBC
worden opgenomen, dient mitsdien wettelijk te worden geregeld. In het
voorgestelde artikel 50 van de Beginselenwet gevangeniswezen is onder–
scheid gemaakt tussen onveroordeelden en ter beschikking gestelden.
Indien de rechter toepassing van artikel 38c WvSr overweegt, kan hij
krachtens het bepaalde in artikel 509g, eerste lid, bevelen dat de ter
beschikking gestelde ter observatie zal worden overgebracht naar een
inrichting tot klinische observatie bestemd. Aangezien het PBC thans
tevens de bestemming van huis van bewaring heeft, dient voor wat
betreft de rechtspositie van genoemde categorie van observandi te
worden aangesloten bij de rechtspositieregeling van ter beschikking
gestelden die als passant in een huis van bewaring verblijven. Hetzelfde
geldt voor de ter beschikking gestelde die krachtens het door mij voorge–
stelde nieuwe vijfde lid van artikel 509o WvSv ter observatie in het PBC
worden opgenomen. De overige personen die ter observatie in een
inrichting tot klinische observatie bestemd kunnen worden opgenomen,
zijn onveroordeelden. Voor wat betreft de rechtspositie van deze catego–
rieën van observandi dient te worden aangesloten bij de rechtspositiere–
geling van onveroordeelden die in een huis van bewaring verblijven.

Vanwege het feit dat observaties ook kunnen plaatsvinden in psychi–
atrische ziekenhuizen acht ik het thans onwaarschijnlijk dat psychi–
atrische ziekenhuizen als inrichtingen voor klinische observatie bestemd
zullen worden aangewezen. Wel is het denkbaar dat in de toekomst nog
een huis van bewaring als zodanig zal worden aangewezen. Aangezien
voor ter beschikking gestelden een afzonderlijke rechtspositieregeling
geldt, dient in de wet te worden bepaald dat de - onveroordeelde -
observandi voor wat betreft hun rechtspositie gelijk gesteld worden met
de verpleegden in een dergelijke inrichting. Indien een ter beschikking
gestelde met toepassing van het bepaalde in artikel 509g WvSv ter
observatie in het dr F.S. Meijers-instituut wordt opgenomen, zal deze
opname plaatsvinden in het dr F.S. Meijers-instituut als psychiatrisch
ziekenhuis en zal dus de gewone rechtspositie-regeling van ter
beschikking gestelden op de betrokkene van toepassing zijn.

Indien ter beschikking gestelden ter observatie krachtens het bepaalde
in artikel 509g of artikel 509o, vijfde lid, WvSv worden opgenomen in
een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een justitiële inrichting voor
verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel
90quinquies WvSr, zal in de toekomst de rechtspositieregeling,
neergelegd in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische zieken–
huizen, ingevolge artikel 50, derde lid, van die wet van toepassing zijn.

3. Deregulering

Het wetsvoorstel is getoetst aan de Aanwijzingen voor de terughou–
dendheid met regelgeving. De voorgestelde wijzigingen met betrekking
tot de wettelijke regeling omtrent de terbeschikkingstelling en de obser–
vatie heffen een aantal in de praktijk naar voren gekomen knelpunten op.
De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de wettelijke regeling
omtrent de klinische observatie strekken er mede toe deze regeling in
overeenstemming te brengen met het bepaalde in artikel 10, eerste lid,
van de Grondwet.

Verwezenlijking van de voorstellen zal niet leiden tot werklastver–
zwaring of nopen tot uitbreiding van personeel. De vergroting van het
toepassingsbereik van artikel 89, eerste lid, WvSv door ook in geval van
ondergane observatie schadevergoeding mogelijk te maken, zal nauwe–
lijks gevolgen hebben voor het aantal schadevergoedingsprocedures.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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