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22909 Enkele wijzigingen van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Beginselenwet gevangeniswezen omtrent de
terbeschikkingstelling en de observatie

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING, ZOALS VOORGELEGD
AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN
GEWIJZIGD

VOORSTEL VAN WET

In onderdeel C van artikel I:

1. Oorspronkelijk was voorgesteld
artikel 37 als volgt te wijzigen:

a. In de eerste volzm van het
tweede lid komt het woord «half» te
vervallen.

b. Een nieuw derde lid wordt
toegevoegd, dat luidt:

3. Het tweede lid blijft buiten
toepassing indien de betrokkene
weigert medewerking te verlenen
aan het onderzoek dat ten behoeve
van het advies moet worden verricht.
Voor zover mogelijk maken de
gedragsdeskundigen gezamenlijk
dan wel ieder van hen afzonderiijk
over de reden van de weigering
rapport op. De rechter doet zich
zoveel mogelijk een ander advies of
rapport, dat hem over de wense–
lijkheid of noodzakelijkheid van een
last als bedoeld in het eerste lid kan
voorlichten en aan de totstand–
koming waarvan de betrokkene wel
bereid is om medewerking te
verlenen, overleggen.

2. Oorspronkelijk was voorgesteld
artikel 37b als volgt te wijzigen:

a. In de tweede volzin komt het
woord «half» te vervallen.

b. Na de derde volzin wordt een
nieuwe vierde volzin toegevoegd, die
luidt:

Artikel 37, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

3. Oorspronkelijk was voorgesteld
artikel 38c als volgt te wijzigen:

a. In de tweede volzin komt het
woord «half» te vervallen.

b. Na de derde volzin wordt een
nieuwe vierde volzin toegevoegd, die
luidt:

Artikel 37, derde lid, is van
overeenkomstige toepassmg

MEMORIE VAN TOELICHTING

paragraaf 2.1.3. Onderdeel C

In de plaats van de huidige vierde
alinea luidde de tekst:

Ik stel thans voor de adviestermijn
tot éèn jaar te verlengen.

De huidige vijfde alinea luidde na
de eerste volzin als volgt

Het eveneens door de Hoge Raad
aangeduide belang van de verdachte
om niet meer dan nodig is te worden

onderworpen aan door hemzelf niet
gewenst onderzoek wordt naar mijn
oordeel voldoende beschermd door
de in de jurisprudentie geopende
mogelijkheid voor de verdachte om
te verklaren ermee in te stemmen
dat het voorliggende advies geacht
wordt binnen de gestelde termijn te
zijn uitgebracht.

In de huidige achtste alinea
luidden de vijfde en zesde volzin als
volgt:

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 ermee
instemmen dat het advies geacht
wordt binnen de gestelde termijn van
een jaar te zijn opgemaakt. Ik stel mij
op het standpunt dat bovenge–
noemde rechtspraak van de Hoge
Raad in zoverre haar gelding dient te
behouden

In de huidige negende alinea
luidde de eerste volzin als volgt:

Het komt in de praktijk in gevallen,
waarin de in artikel 37b WvSr
gestelde termijn is overschreden,
voor dat de verdachte niet alleen er
tegen bezwaar maakt dat door de

215904F
ISSN0921 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraai
's Gravenhage 1992 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 909, A



rechter gebruik gemaakt wordt van
het voorliggende advies doch tevens
weigert medewerking te verlenen
aan het onderzoek dat ten behoeve
van het nader advies moet worden
verricht.

Aan de huidige negende alinea zijn
de vierde tot en met negende volzin
toegevoegd.

Aan het slot van de elfde alinea is
een verwijzing opgenomen naar
paragraaf 2.2.2. onderdeel B.

De laatste alinea van dit onderdeel
luidde:

Ik stel voor de artikelen 37 en 38c
WvSr in dezelfde zin te wijzigen. Om
redenen van wetgevingstechniek stel
ik voor aan artikel 37 een nieuw
derde lid toe te voegen en dit
artikellid in de artikelen 37b
WvWvSr. van over eenkomstige
toepassing te verklaren.

paragraaf 2.1.5 Onderdeel E

Aan de zesde alinea is de volzin
toegevoegd:

Op 1 december 1991 zijn de
gewijzigde artikelen 242 tot en met
249 WvSr in werking getreden.

paragraaf 2.2.2 Onderdeel B

Het laatse deel van de vijfde alinea
luidde oorspronkelijk:

Het Pieter Baan Centrum voldoet
bij uitstek aan de eisen met
betrekking tot beveiliging en deskun–
digheid, die aan observaties van
voorlopig gehechte verdachten
moeten worden gesteld Uit
medisch-technisch oogpunt bezien is
een onderzoek van een weigerende
observandus in het Pieter Baan
Centrum mogelijk, tenzij de obser–
vandus zich stelselmatig aan elke
mogelijkheid tot observatie onttrekt.
Behalve bij enkele (ernstige) ziekte–
toestanden die primair in het
manifeste gedrag naar voren komen,
is ook gesprekscontact met
psychiater en/of psycholoog noodza–
kelijk. De vermelding van de
inrichting voor klinische observatie
bestemd in het te wijzigen eerste lid
van artikel 196 WvSv verschaft een
duidelijke wettelijke legitimatie voor
een onderzoek naar de geestver–
mogens van een weigerende obser–
vandus. Deze wijziging stelt een
dergelijke inrichting - thans het
Pieter Baan Centrum - in de
gelegenheid om een weigerende

observandus enige tijd te obser–
veren, een onderzoek in te stellen
naar de reden van de weigering en
een poging te ondernemen de
verdachte te motiveren als nog aan
het onderzoek mee te werken.
Daargelaten de betekenis van artikel
15, vierde lid, van de Grondwet met
het oog op de klmische observatie
van voorlopig gehechte personen,
verplichten de artikelen 10, eerste
lid, en 11 van de Grondwet ook tot
een deugdelijke wettelijke regeling.

De eerste volzin van de zesde
alinea luidde oorspronkelijk:

Ten einde een observatie 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
alsmede in het eerste lid van artikel
196 in te voegen «een inrichting tot
klinische observatie bestemd». 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.

paragraaf 3

In de slotzin van de eerste alinea is
de verwijzing naar artikel 11 van de
Grondwet vervallen.
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