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De vaste Commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend
onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer van haar voorlopige bevin–
dingen als volgt verslag uit te brengen.

1. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie hadden het onderhavige wetsvoorstel,
dat al was aangekondigd in de TBS-nota, met instemming begroet. Na
kennisneming ervan hadden zij nog slechts een enkele opmerking en een
vraag.

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij konden zich vinden in de
nieuwe eis van een multidisciplinair onderzoek bij de plaatsing van tot
vrijheidsstraf veroordeelde, doch niet-TBS-gestelde gedetineerden in een
inrichting voor TBS-gestelden, in het nieuwe artikel 13, tweede lid,
Wetboek van Strafrecht. Deze leden achtten dat in overeenstemming
met de procedure bij terbeschikkingstelling, waarvan een multidisciplinair
onderzoek immers ook deel uitmaakt. Wel vroegen deze leden of de
beschikbare capaciteit aan gedragsdeskundigen voldoende is om aan
deze bepaling uitvoering te kunnen geven. Verder vroegen de leden van
de VVD-fractie waarom niet in elk geval een gezamenlijk, dan wel in elk
geval afzonderlijke adviezen worden voorgeschreven in de voorgestelde
bepaling.

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling van het
wetsvoorstel kennis genomen. Hen was duidelijk geworden dat de
voorstellen voortvloeien uit de in het kader van de behandeling van de
TBS-nota 1991 naar voren gekomen knelpunten en geënt zijn op de
voorstellen van de commissie-Moons. Tevens hadden zij in de memorie
van toelichting gelezen dat een groot aantal adviserende instanties
positief tegenover de voorstellen staat.

Deze leden toonden zich - opnieuw - onder de indruk van de
complexitieit van de TBS-regeling, die, naar zij vreesden, als gevolg van
dit wetsvoorstel nog zou toenemen. Zonder dat deze leden het met name
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van de TBS-maatregel in twijfel wilden trekken, verklaarden zij desniet–
temin, gegeven ook het justitiële kader, grote betekenis te hechten aan
het veiligheidsaspect. Zij vroegen of en zo ja, in hoeverre, de onder–
havige voorstellen naar het oordeel van de regering een positieve dan
wel een negatieve uitwerking op de veiligheidsrisico's kunnen hebben. Zij
stelden in dit verband ook de vraag of de regering kennis had genomen
van de bijdrage van D. F. J. Hoekstra, ««Eeuwig» proefverlof voor
TBS-gestelden» in het Nederlands Juristenblad van 28 januari 1993 (afl.
4, bladzijde 141-142) en zo ja, wat zijn reactie was op de door deze
auteur gedane suggestie.

De leden van de SGP-fractie onderschreven het standpunt van de
regering dat het onjuist zou zijn indien de door de rechter noodzakelijk
geachte terbeschikkingstelling met verpleging achterwege zou blijven
enkel en alleen vanwege de omstandigheid dat de verdachte weigert
medewerking te verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van het
gevraagde advies moet worden verricht.

De leden van de GPV-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van dit wetsvoorstel, dat moet voorzien in de oplossing van
enkele knelpunten bij oplegging en verlenging van de TBS-maatregel.
Deze leden achtten het een ongewenste situatie dat een rechter geen
maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging kan opleggen
alleen omdat de verdachte weigert mee te werken aan een onderzoek.

Zij konden er daarom ook mee instemmen dat instrumenten worden
aangedragen om de lacunes die er in dit opzicht bestaan op te vullen.
Ten aanzien van de regeling die in dit verband wordt voorgesteld vroegen
zij wel of deze zodanig is vormgegeven dat het probleem helemaal wordt
opgelost. Indien een verdachte weigert zijn medewerking te verlenen
zonder dat daaraan pathologische motieven ten grondslag liggen zal de
rechter zich zoveel mogelijk een ander advies of rapport moeten doen
overleggen. Deze leden vroegen echter of het wel mogelijk is om een
advies op te stellen als de verdachte ook nadat er rapport is uitgebracht
door het PBC, blijft volharden in zijn weigering mee te werken aan
andere onderzoeken. Zal dan toch een soort advies worden uitgebracht,
en zo ja, waarop zal een dergelijk advies dan gebaseerd zijn? Kan een en
ander, namelijk als een verdachte stelselmatig blijft weigeren mee te
werken en er geen duidelijk advies kan worden gegeven, tot gevolg
hebben dat de rechter uiteindelijk geheel op zijn eigen oordeelvorming is
aangewezen? Met als gevolg dat hij er in zo'n geval toe geneigd zal zijn
af te zien van terbeschikkingstelling, met de gedachte dat als deskun–
digen daarover al geen oordeel zouden kunnen vormen, hijzelf dat ook
niet kan?

2. Artikelsgewijze toelichting

2.1. Artikell

Onderdeel C
De leden van de CDA-fractie hadden bij artikel 37, tweede lid, slechts

twee volzinnen geteld in plaats van drie zoals de regering aangeeft. Zij
vroegen de regering meer concreet aan te geven in hoeverre de regering
middels dit artikel tot een andere afweging komt dan bij de wet van 19
november 1986 is geschied. De leden van de CDA-fractie hadden
alvorens een definitief standpunt te kunnen betrekken over de noodzaak
c.q. wenselijkheid om de termijn van een half jaar te verlengen tot een
jaar behoefte aan enige duiding van de kant van de regering in de mate
waarin de half-jaar-termijn wordt overschreden en in de mate waarin een
verdachte weigert mee te werken aan onderzoek. Wat zijn de motieven
die de verdachte bij een weigering naar voren brengt?

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 909, nr. 5



De leden van de CDA-fractie merkten op dat zij met de regering van
mening waren dat het vanuit een oogpunt van beveiliging van de
maatschappij nlet logisch is dat een rechter geen TBS zou kunnen
opleggen als een verdachte medewerking aan het daarvoor benodigde
onderzoek weigert. Voorts wezen zij er op dat zij tijdens de behandeling
van de Nota TBS hadden gesteld dat het niet erg zinvol is om iemand die
ernstig ziek is en (dwang-)verpleging nodig heeft eerst een gevangenis–
straf te doen ondergaan. Dit gevoegd bij het feit dat de aan het woord
zijnde leden tijdens eerdergenoemde behandeling van de nota TBS als
wens hadden uitgesproken dat de rechter meer verantwoordelijkheid zou
dienen te krijgen bij het al dan niet opleggen van TBS bracht de leden
van de CDA-fractie ertoe een voorzichtig positieve grondhouding in te
nemen ten opzichte van de regeringsvoorstellen. Deze leden vroegen wel
of, gegeven het feit dat er vrijwel altijd al een rapportage van de
districtspsychiater beschikbaar is, het nog wel wenselijk is om in artikel
37, derde lid de zinsnede «zoveel mogelijk» te handhaven.

In het voorgestelde artikel 37, en daarmee in de artikelen 37b en 38c,
wordt de mogelijkheid geschapen dat de rechter, met instemming van
het Openbaar Ministerie en de verdachte, gebruik kan maken van een
advies, dat eerder dan één jaar vóór de aanvang van het onderzoek in de
raadkamer is gedagtekend. De leden van de PvdA-fractie constateerden
dat de formulering van de gestelde artikelen de mogelijkheid openlaat,
dat er sprake zou zijn van een stilzwijgende toestemming. Gegeven het
feit, dat niet altijd met zekerheid te bepalen is of er inderdaad
stilzwijgend toestemming is verleend en het in deze gevallen toch om
een ingrijpende beslissing gaat, is het de vraag of de rechtszekerheid
met deze formulering voldoende is gewaarborgd. De leden van de
PvdA-fractie waren de mening toegedaan, dat het aanbeveling zou
verdienen, teneinde misverstanden te voorkomen, met betrekking tot de
instemming van het Openbaar Ministerie en de verdachte het begrip
«uitdrukkelijk» in de desbetreffende bepalingen op te nemen. Op die
wijze worden meningsverschillen voorkomen, doordat objectief komt vast
te staan of er wel of geen toestemming is verleend. Gaarne vernamen de
aan het woord zijnde leden hierover de opvatting van de regering.

Voorts hadden de leden van de PvdA-fractie nog een redactionele
opmerking. In artikel I, onderdeel C, onder 1, sub b, wordt gesproken
over «Na de derde volzin». Naar de mening van deze leden was hier
sprake van een vergissing. Het tweede lid kent immers maar twee
volzinnen.

In verband met de in artikel 37, tweede lid, Wetboek van Strafrecht
voorgestelde verlenging van de maximale termijn van een half jaar tot
een jaar die ten hoogste mag verstrijken tussen de dagtekening van het
advies en de aanvang van de terechtzitting, maakten de leden van de
VVD-fractie de volgende opmerking. Onder verwijzing naar het terzake in
de memorie van toelichting gestelde, gaven zij blijk van hun bezorgdheid
over de waarboigen voor de onderzochte verdachte in het strafproces.
Zij vroegen daarom met klem of en zo ja in hoeverre capaciteitstekort bij
de zittende magistratuur invloed heeft op het in de praktijk gebleken
langere verloop tussen het gedragsdeskundigenadvies en de aanvang
van de terechtzitting. In verband daarmee vroegen zij ook in hoeverre de
voorgestelde verlenging van de termijn tot een jaar wellicht toch een
stimulans voor de zittende magistratuur om de strafprocedure in een
bepaald geval vlot te laten verlopen zal wegnemen.

De voorgestelde artikelen 37, derde lid, 37b, tweede lid, en 38c, derde
lid, Wetboek van Strafrecht, achtten de leden van de VVD-fractie zeer
ingrijpend voor de waarborgen van de verdachte in het strafproces.
Immers deze bepalingen, aldus de leden van de VVD-fractie, maken het
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mogelijk dat de verdachte veroordeeld wordt tot terbeschikkingstelling
zonder of met verpleging, terwijl daar geen of een summier gedragsdes–
kundigenadvies aan ten grondslag ligt. Deze leden stonden in beginsel
niet afwijzend tegenover de gedachte dat éèn van de doelstellingen van
TBS, te weten de veiligheid van de maatschappij, een andere weging kan
rechtvaardigen van de belangen van de verdachte tegenover het publieke
belang, dan bij een strafrechtelijke procedure waarbij vaststaat dat het
feit aan de verdachte kan worden toegerekend. Deze leden waren er
echter niet van overtuigd dat deze belangenafweging in zijn
algemeenheid dient te leiden tot inbreuk op de thans bestaande rechts–
waarborgen voor de mogelijk niet-toerekenbare verdachte bij weigerach–
tigheid. Zij zouden daar bij de verdere behandeling van dit wetsvoorstel
nog op terugkomen.

De leden van de GPV-fractie constateerden vervolgens dat de termijn
van de geldigheidsduur van de gedragsrapportage verlengd wordt tot
èén jaar, omdat de termijn van een half jaar in de praktijk problemen
oplevert in gevallen waarin de beslissing omtrent de terbeschikking–
stelling met verpleging niet binnen die termijn kan worden genomen. Het
probleem zit dan met name in het feit dat in dergelijke gevallen een
hernieuwd onderzoek noodzakelijk is waartoe de verdachte niet altijd
bereid wordt gevonden. De leden van de GPV-fractie vroegen of de
verlenging van de termijn met het oog daarop wel noodzakelijk is.
Voorziet de regeling die wordt voorgesteld ingeval een verdachte weigert
mee te werken aan een onderzoek hier al niet in belangrijke mate in de
behoefte?

Onderdeel D
Het kwam de leden van de CDA-fractie voor dat beter kan worden

overgegaan tot invoeging van de woorden «en/of» in artikel 37a, derde
lid.

Onderdeel E
De leden van de CDA-fractie waren het met de regering eens dat het

eigenlijk niet past om artikel 247 Wetboek van Strafrecht (ontucht met
personen onder de 16 jaar) niet als geweldsmisdrijf in de zin van artikel
38e te beschouwen en artikel 244 (vleselijke gemeenschap met meisjes
beneden de 12 jaar) wel. Beide delicten behoren in de visie van deze
leden te kunnen vallen onder de categorieën waarvoor TBS-verlenging
mogelijk is. De door de regering gekozen formulering van onaantast–
baarheid van het menselijk lichaam sluit, zo meenden de leden van de
CDA-fractie, niet alleen goed aan bij de Grondwet maar is ook inhou–
delijk aanzienlijk accurater en beter toepasbaar dan het oude begrip
«gevaar voor een of meer personen». Voorts vroegen de leden van de
CDA-fractie de regering aan te geven waarom het criterium van artikel
38e, eerste lid, niet ook een rol speelt bij het tweede lid. Ook hier vonden
deze leden het op zichzelf juist (zij verwezen naar hun inbreng bij de
Nota TBS) dat het aan de rechter wordt overgelaten om te beslissen of
de TBS met verpleging gemaximeerd is of niet. Op deze wijze krijgt de
rechter ook meer verantwoordelijkheid toebedeeld die hem in staat stelt
een zo afgewogen mogelijk oordeel te vellen. Wel vroegen zij de regering
aan de hand van de oude tekst aan te geven waarom een rechter toen al
niet kon besluiten tot al dan niet maximering.

In verband met het voorgestelde artikel 38e, eerste lid, Wetboek van
Strafrecht stemden de leden van de VVD-fractie graag In met het streven
het begrip «geweldsmisdrijf» te vervangen door een duidelijker
omschrijving van het strafbare feit waarbij de terbeschikkingstelling de
duur van vier jaren te boven mag gaan. Overigens wezen deze leden erop
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dat ervoor moet worden gewaakt de wetsinterpretatie te zeer over te
laten aan de rechter. Dat klemt temeer, waar het de waarborgen voor de
verdachte en afgestrafte betreft, zoals in dit geval. Juist in het strafrecht
dient de overheid als wetgever zorg te dragen voor de waarborgen voor
de justitiabele, aldus de leden van de VVD-fractie.

De leden van de SGP-fractie beoordeelden ook positief het feit in het
wetsvoorstel dat een poging wordt gedaan om aan de onzekerheid
omtrent de vraag welke seksuele misdrijven als geweldsmisdrijven
moeten worden beschouwd een einde te maken, zulks in aansluiting op
de recentelijk totstandgekomen wetgeving ten aanzien van de artikelen
242 en verder Wetboek van Strafrecht. Wat dit aspect betreft citeerden
deze leden een passage uit de memorie van toelichting (bladzijde 9): «Bij
de gekozen oplossing zal op de koop toe genomen moeten worden dat in
een aantal gevallen de niet-maximering inzet van procedures in hoger
beroep en cassatie wordt. Ik verwacht evenwel dat dit aantal beperkt zal
zijn». Deze leden vroegen om een toelichting op deze passage; met
name vroegen zij om de argumentatie waarop de verwachting van de
regering berust.

De leden van de GPV-fractie constateerden vervolgens dat de zich
wijzigende opvatting over wat onder geweldsmisdrijf moet worden
verstaan voor de regering aanleiding is om gevallen die de verlenging van
de termijn van TBS van vier jaren te boven gaan uit te breiden tot alle
seksuele misdrijven. Daartoe wordt, zo constateerden de leden van de
GPV-fractie, in de bepaling die de verlenging van de terbeschikking–
stelling regelt het begrip «geweldsmisdrijven dat gericht is tegen of
gevaar veroorzaakt voor een of meerdere personen» vervangen door het
begrip «misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen». Hoewel
de leden van de GPV-fractie zich konden voorstellen dat het wenselijk is
de verlenging van terbeschikkingstelling voor seksuele misdrijven te
verruimen, vroegen zij in hoeverre hier nu sprake is van een dringend
knelpunt. Weliswaar is het zo dat eenderde van de personen die TBS
krijgen opgelegd, zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele delicten,
maar, zo vroegen deze leden, in hoeveel gevallen gaat het daarbij om
seksuele delicten die nu niet onder geweldsmisdrijven vallen. Kan, als het
om een gering aantal gaat, niet volstaan worden met de bestaande
regeling? Het is toch zo dat de TBS in principe altijd weer verlengd kan
worden? De leden van de GPV-fractie merkten in dit verband op dat zij in
dergelijke gevallen niet zozeer tegen een verlenging van de TBS waren,
maar wel dat zij zich onvoldoende een beeld konden vormen van de
consequenties die het begrip «onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam» zal hebben op de verdere ontwikkeling van wat onder gewelds–
misdrijf moet worden volstaan. Is de reikwijdte van dit begrip wel
voldoende duidelijk?

2.2. Artikel II

Onderdeel B
De leden van de CDA-fractie vroegen de regering aan te geven wat nu

de hoofdreden is geweest om het Pieter Baan Centrum expliciet in artikel
196 op te nemen als inrichting tot klinische observatie bestemd. Is die
reden gelegen in het feit dat hierdoor de weigerende verdachte een
beroepsmogelijkheid ex artikel 197 krijgt of is de reden dat de rechter–
commissaris zich voortaan uitdrukkelijk kan baseren op 196 als het gaat
om een weigerende verdachte en zo een stevigere positie krijgt.

Voorts vroegen de leden van de CDA-fractie of zij het juist zagen dat
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het Pieter Baan Centrum voorheen geen formele bevoegdheid had om
tegen de wil van de verdachte te rapporteren.

Gelet op de voorgenomen nieuwe bestemming van het huis van
bewaring Pieter Baan Centrum in Utrecht als «inrichting tot klinische
observatie bestemd», volgens het voorgestelde artikel 196 Wetboek van
Strafvordering, vroegen de leden van de VVD-fractie of en zo ja in
hoeverre deze bestemmingswijziging gevolgen heeft voor de
HvB-capaciteit in het arrondissement Utrecht.

De leden van deze fractie vroegen verder, met het oog op de memorie
van toelichting bij het voorgestelde artikel 198, eerste lid van het
Wetboek van Strafvordering, wat de oorzaak is van het feit dat het Pieter
Baan Centrum zijn rapportage niet binnen de termijn van zes weken kan
voltooien. Overigens misten deze leden een toelichting op de voorge–
stelde wijziging van de artikelen 198, eerste lid, 317, derde lid, en 509g,
vierde lid, Wetboek van Strafvordering voor wat betreft de verlenging
van de daar genoemde termijn van zes weken naar zeven weken. Zij
vroegen de regering daar nader op in te gaan.

Met het oog op het door de regering geuite voornemen (memorie van
toelichting, bladzijde 11) om het Pieter Baan Centrum reeds thans als
inrichting als bedoeld in artikel 196 Wetboek van Strafvordering aan te
wijzen, vroegen de leden van de SGP-fractie of realisering van dit
voornemen tot bouwkundige, personele of andere consequenties voor
het genoemde centrum zal leiden.

Onderdeel D
In verband met het voorgestelde artikel 509o, vierde en vijfde lid van

het Wetboek van Strafvordering, verwezen de leden van de VVD-fractie
naar hun opmerkingen bij de voorgestelde artikelen 37, derde lid, 37b,
tweede lid, en 38c, derde lid, Wetboek van Strafrecht.

Onderdeel E
De leden van de CDA-fractie vroegen wat de formele situatie zal zijn

als betrokkene niet (tijdig) terug is gekeerd van zijn ongeoorloofde
afwezigheid.

De leden van de CDA-fractie herinnerden de regering aan haar
toezegging om de Kamer de cijfers van de aantallen ongeoorloofde
afwezigen mee te delen (mondeling overleg Nota TBS) en wezen er tot
slot op dat zij de problematiek van de proefverloven aan de orde zouden
stellen op het moment dat de Commissie-Fokkens haar eindrapport zou
hebben uitgebracht.

2.3. Artikel III

Het in de memorie van de toelichting in verband met het voorgestelde
artikel 50, eerste lid, onder b, Beginselenwet gevangeniswezen
opgemerkte, kon de leden van de VVD-fractie niet overtuigen van de
juistheid van gelijkstelling van onveroordeelden met terbeschikkingge–
stelden. Zij vroegen de regering op dit punt om een nadere toelichting.

De voorzitter van de commissie,
Swildens-Rozendaal

De griffier voor dit verslag,
De Vries
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