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1. Algemeen

Ik ben de in het Voorlopig Verslag aan het woord zijnde leden van de
fracties erkentelijk voor de overwegend positieve reacties op het
wetsvoorstel; in het navolgende ga ik graag op de gestelde vragen in.

De leden van de fractie van de VVD vroegen naar de beschikbare
capaciteit aan gedragsdeskundigen, die in staat moeten zijn deel te
nemen aan een multidisciplinair onderzoek voor de plaatsing van een tot
vrijheidsstraf veroordeelde, maar niet ter beschikking gestelde gedeti–
neerde, in een inrichting voor TBS-gestelden. Het antwoord daarop is dat
door de voorgestelde bepalmg de bestaande praktijk wordt bevestigd;
deze is reeds neergelegd in art. 121, tweede lid, Gevangenismaatregel.
Bovendien is in het aantal deskundigen dat kan worden geraadpleegd
geen verandering gekomen noch in het aantal personen dat voor een
dergelijke plaatsing in aanmerking komt.

Deze leden wilden voorts weten waarom was voorgesteld dat de
desbetreffende deskundigen al dan niet gezamenlijk konden rapporteren.
Deze bepaling is zo ingericht omdat het weliswaar voor de hand ligt dat
de deskundigen, indien dat mogelijk is gezamenlijk rapporteren, maar zij
kunnen daartoe niet worden verplicht. Ik wijs erop dat de veroordeelde
ook een suggestie kan doen voor het aantrekken van een bepaalde
deskundige. Het hangt van de concrete omstandigheden - veelal van
louter praktische aard - af of de deskundigen aanleiding zien om van het
uitbrengen van een gezamenlijk advies af te wijken.

De leden van de SGP-fractie vroegen tegen de achtergrond van hun
zorg voor de veiligheid van de samenleving naar de effecten van de
nieuwe regeling op de veiligheidsrisico's. Ik verwacht dat de voorge–
stelde regeling een positieve uitwerking zal hebben; het doel van het
wetsvoorstel is immers een verbetering van de besluitvorming bij het
opleggen van de terbeschikkingstelling en een verduidelijking van de
gevallen waarin een terbeschikkingstelling van onbepaalde duur kan
worden opgelegd. De rechter die de maatregel oplegt bepaalt tevens
tegelijkertijd of deze van al dan niet beperkte duur zal zijn. De rechter die
moet beoordelen of de maatregel moet worden verlengd behoeft die
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keuze niet meer te maken. Ten tweede voorziet het wetsvoorstel erin dat
degene die hetzij reeds meteen medewerking weigert aan een onderzoek
naar de aanwezigheid van een geestelijke stoornis hetzij nieuwe
medewerking in het verdere verloop van de procedure afwijst, daarmee
niet kan bereiken dat er derhalve geen terbeschikkingstelling kan worden
opgelegd. In de derde plaats merk ik op dat het aantal gevallen, waarin
de beperking van de maximale duur van de terbeschikkingstelling kan
worden opgeheven, wordt verruimd, namelijk door een vervanging van
het bestaande begrip «geweldsmisdrijf dat gericht is tegen of gevaar
veroorzaakt voor een of meer personen» te vervangen door de
omschrijving «misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen». Hiermee
komt een einde aan de onzekerheid welke seksuele delicten als zo'n
geweldsmisdrijf kunnen worden aangemerkt. Deze leden hadden kennis
genomen van het artikel van D.J.F. Hoekstra «Eeuwig» proefverlof voor
tbs-gestelden (Nederlands Juristenblad 1993, blz. 141-142) en infor–
meerden naar mijn reactie daarop.

Ik stel voorop dat de door de heer Hoekstra aan de orde gestelde
problematiek niet ten gronde in dit wetsvoorstel aan de orde komt; dat
zal wel het geval zijn in de Beginselenwet verpleging ter beschikking
gestelden en overige verpleegden strafrechtstoepassing, die voor advies
aan de Raad van State is toegezonden.

Voor zover de heer Hoekstra ingaat op de mogelijke discrepantie
tussen het strafrechtelijke proportionaliteitsbeginsel (straf naar de -
begrensde - mate van schuld) en de lange of soms onbegrensde duur
van de tbs-maatregel, verwijs ik andermaal naar de verduidelijking van
het hiervoor weergegeven criterium in artikel 38e Sr.: de rechter die de
maatregel oplegt bepaalt tevens of het delict van die aard was dat een
ongemaximeerde terbeschikkingstelling is aangewezen. Bovendien is
zoals hiervoor uiteengezet ook verduidelijkt in welke gevallen een
tbs-maatregel van onbepaalde duur kan worden opgelegd, zodat beter
rekening kan worden gehouden met de noodzaak om een aangevangen
behandeling te voltooien. Ik wijs voorts op het rapport van de z.g.
commissie Fokkens Sancties op maat, dat op 28 juni 1993 aan mij is
aangeboden1, en waarin aan deze problematiek aandacht wordt besteed.
Zij stelt voor de mogelijkheid tot voorwaardelijke beëindiging van
verpleging door de rechter in te voeren, waarbij bijzondere voorwaarden
kunnen worden gesteld, als opname in een algemeen psychiatrisch
ziekenhuis, een beschermde woonvorm, het volgen van bepaalde thera–
pieën of het nemen van medicatie.

De leden van de GPV-fractie wilden weten of het mogelijk is een nader
advies op te stellen als een verdachte volhardt in zijn weigering mee te
werken aan andere onderzoeken, ook nadat het Pieter Baan-centrum
rapport heeft uitgebracht, zonder dat aan die weigering pathologische
motieven ten grondslag liggen. Het ligt voor de hand dat tijdens de
klinische observatie in het Pieter Baan Centrum gepoogd zal worden
inzicht te verkrijgen in de achtergronden van de weigering om mee te
werken en zo mogelijk de verdachte te motiveren om wel mee te werken
aan de rapportage. Als de verdachte weigert medewerking te verlenen
aan een ander onderzoek dat ten behoeve van het nader advies kan
worden verricht, kan dat achterwege blijven. Toch is het van belang dat
wordt nagegaan of bij de verdachte bereidheid tot het meewerken aan
een ander onderzoek bestaat.

Voor het opleggen van de terbeschikkingstelling is immers noodza–
kelijk dat de rechter over gegevens beschikt waaruit kan worden afgeleid
dat de betrokkene aan een zodanige psychische stoornis lijdt dat behan–
deling is aangewezen. Een dergelijke indicatie kan niettemin blijken uit de
rapportage over de opstelling van de verdachte tijdens de observatie,
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ook uit andere gegevens die zijn verzameld b.v. over de wijze waarop het
delict is gepleegd, het gedrag dat daaraan vooraf ging, de achtergrond
van de verdachte zoals weergegeven in de desbetreffende voorlichtings–
rapportage en de tijdens het reguliere politie-onderzoek door de
verdachte afgelegde verklaringen.

De leden van de fractie van het CDA vroegen of niet vrijwel altijd een
rapportage van een districtspsychiater beschikbaar is, zodat de voorge–
stelde beperking in artikel 37, derde lid, «voor zoveel mogelijk»
overbodig zou zijn. Mij is gebleken dat een uitgebreide vorm van
rapportage niet altijd aanwezig is; zij is veelal beperkt tot een voorlopige
diagnose of indicatiestelling, waaraan de aanbeveling is verbonden dat
nader onderzoek naar de psychische gesteldheid van de verdachte
gewenst is. Een rapport bestaat immers uit een verslag van een
onderzoek zonder advies over de wenselijkheid van een bevel tot terbe–
schikkingstelling met verpleging.

De beslissing van de rechter over de oplegging van de tbs-maatregel is
evenwel in alle gevallen het resultaat van zijn eigen oordeelsvorming, en
dat geldt eveneens voor de vraag of hij daartoe over toereikende
gegevens beschikt.

2. Artikelsgewijze toelichting

2.1. Artikel I

Onderdeel C

Terecht hebben de leden van de fracties van CDA en PvdA erop
gewezen, dat artikel 37, tweede lid, slechts twee volzinnen telt en niet
drie. Bedoeld is uiteraard invoeging na de tweede volzin.

In welk opzicht verschilt de afweging van de regering in het huidige
wetsvoorstel van die bij de Wet van 19 november 1986, Stb. 587,
vroegen de leden van de CDA-fractie. Zoals in de memorie van
toelichting is geschetst gaat het om de afweging van het belang van een
zo recent mogelijke deskundige rapportage tegenover het belang van een
efficiënte rechtspleging en aan het belang van de verdachte om niet
meer dan nodig is te worden onderworpen aan door hem niet gewenst
onderzoek. De Hoge Raad heeft daarvoor in zijn arrest van 27 februari
1990, NJ 1990, 517, nadere criteria gesteld. Dat heeft ertoe geleid dat
in de gevallen waarin de verdachte en zijn raadsman verklaren geen
bezwaar te hebben tegen gebruikmaking van het langer dan een half jaar
geleden opgestelde advies, geen nieuwe advisering behoeft plaats te
vinden. Als zij daartoe geen toestemming geven, dient een nieuw advies
te worden opgemaakt. Aan mijn voorstel de termijn van de bruikbaarheid
van de eerste rapportage te verlengen ligt inderdaad een andere appre–
ciatie van het gewicht van een behoorlijke rechtspleging ten grondslag.

Die afweging geldt ten aanzien van alle gevallen waarin het opleggen
en de verlenging van terbeschikkingstelling aan de orde is (en niet alleen
de gevallen, waarin de verdachte zijn medewerking aan klinische obser–
vatie weigert).

Indien de rechter de oplegging van een terbeschikkingstelling
overweegt, moet hij kunnen beschikken over een advies dat hem in staat
stelt die beslissing op een verantwoorde wijze te nemen. De huidige
regeling houdt in dat van een verantwoord advies sprake is, als dit is
opgesteld en afkomstig is van bepaalde deskundigen en actueel is d.w.z.
niet ouder dan een half jaar voor de aanvang van de terechtzitting.

In de praktijk is gebleken dat een belangrijk knelpunt is gelegen in de
tijd die noodzakelijkerwijs verstrijkt tussen de behandeling in eerste
aanleg en die in hoger beroep; deze periode duurt, ondanks de voorrang
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die aan het uitwerken van deze zaken wordt gegeven, reeds omstreeks
een half jaar. De vraag is dan of voor de appelbehandeling andermaal
een advies moet worden uitgebracht of dat met het eerder uitgebrachte
advies kan worden volstaan. Indien men zich op het eerstgenoemde
standpunt stelt omdat de behandeling in appel in beginsel een geheel
nieuw onderzoek in de zaak impliceert, brengt dit mee dat de rechter na
het verstrijken van een half jaar voor de aanvang van de zitting in hoger
beroep inderdaad over een nieuw advies moet beschikken. De
verplichting tot het uitbrengen van een nieuw advies brengt mee dat een
nieuwe gelegenheid ontstaat, bij welke de medewerking van de
verdachte aan een psychiatrisch onderzoek moet worden verzocht. Deze
gelegenheid kan voor de verdachte aanleiding zijn medewerking te
weigeren en zo te pogen de mogelijkheid van het opleggen van de
tbs-maatregel door de rechter oordelend in hoger beroep te frustreren.

In de tweede plaats heb ik geen reden om aan te nemen dat het risico
van verlenging van de bestaande termijn van zes maanden tot een jaar zo
groot is, dat de advisering reeds door het enkele tijdsverloop per definitie
aan kwaliteit inboet en daarom niet meer verantwoord kan worden
gebezigd In dit stadium kan men ervan uitgaan dat redelijke grond
bestond voor het overwegen van het opleggen van de tbs-maatregel in
eerste aanleg. Het moet ervoor worden gehouden dat de aard van de
psychische stoornissen veelal zodanig is dat die stoornissen niet
plotseling geheel verdwijnen of binnen zeer korte termijn zijn te genezen.

Een laatste argument tegen het handhaven van de korte termijn van
een half jaar is dat de verdachte, ook in de gevallen waarin de uitkomst
van het uitgebrachte advies niet wordt betwist, zonder dringende
noodzaak aan een nieuw intensief onderzoek zou moeten worden onder–
worpen.

Ik ben dan ook van mening dat de ruimte voor de bruikbaarheid van de
desbetreffende rapportage van een half tot een heel jaar moet worden
verlengd.

Deze leden vroegen voorts naar de redenen die door verdachten
worden opgegeven bij het weigeren van hun medewerking. Voor zover
deze al kenbaar worden gemaakt, zijn dat: de angst voor stigmatisering
als psychiatrisch patiënt of ter beschikking gestelde, de niet altijd
tevoren bekende duur van de terbeschikkingstelling en wantrouwen in
het nut (en de mogelijkheden) van een psychiatrische behandeling, al
dan niet in een tbs-kliniek.

Uit gegevens verstrekt door het Pieter Baan Centrum is gebleken dat in
de eerste helft van het jaar 1993 11 personen, die werden verdacht van
gewelds– en levensdelicten, afpersing en brandstichting (met gevaar voor
personen) hebben geweigerd mee te werken aan het tot stand komen
van een advies.

Van het opnemen van de door de leden van de PvdA-fractie bepleite
aanvulling die ertoe strekt dat moet blijken van v<uitdrukkelijke»
instemming van de verdachte en zijn raadsman met het gebruik van een
advies waarvan de wettelijke termijn is verlopen, ben ik geen
voorstander. Het verlenen van instemming impliceert immers reeds dat
deze is vastgesteld. Deze vaststelling kan slechts plaatsvinden als van de
instemming is gebleken. Voor het aannemen van stilzwijgende
toestemming lijkt mij in de gegeven omstandigheden, waarin de
verdachte vrijwel altijd voorzien is van een raadsman, geen aanleiding.

In antwoord op vragen van de leden van de VVD-fractie kan ik
meedelen dat capaciteitstekort bij de zittende magistratuur geen rol
heeft gespeeld bij het voorstel tot verlenging van de termijn van de
bruikbaarheid van het deskundigenadvies. Het is van oudsher gebruikelijk
dat zaken waarin de verdachte gedetineerd is met grote voorrang worden
behandeld. In het aantal zaken waarin de wenselijkheid van terbeschik–
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kingstelling wordt overwogen komt, als gezegd, geen verandering, terwijl
daaruit evenmin gevolgen voor de werklast van de zittende magistratuur
voortvloeien. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de voorgestelde
versoepeling verandering zal brengen in de gebruikelijke spoed die bij de
afdoening van zaken, waarin de verdachte in voorlopige hechtenis
verblijft, wordt betracht.

De leden van de GPV-fractie vroegen of het voorstel tot verlenging van
de termijn van de bruikbaarheid van de noodzakelijke advisering niet een
voldoende oplossing was voor de problematiek van de weigerende
observandus. Dat is zoals gezegd niet het geval omdat de regeling ook
zal worden toegepast in gevallen waarin de zaak in hoger beroep wordt
behandeld, terwijl de verdachte in eerste aanleg wel medewerking aan
het onderzoek heeft verleend en een hernieuwd onderzoek mogelijk zou
zijn.

Onderdeel D

De leden van de CDA-fractie stelden voor het woord «of» in artikel 37a
Sr. te vervangen door «en/of». In aanwijzing 63 van de Aanwijzingen
voor de regelgeving staat evenwel dat het gebruik van de uitdrukking
«en/of» achterwege blijft. Door het opnemen van het woord «of» is
duidelijk dat de aanwezigheid van een van de voorwaarden voldoende is.
De vaststelling dat aan beide criteria is voldaan, doet daaraan niets af.

Onderdeel E

De leden van de fractie van het CDA vroegen waarom het criterium
van het voorgestelde artikel 38e, eerste lid, niet ook een rol speelt bij het
tweede lid van dat artikel. Het tweede lid geeft een criterium voor de
verlenging van gevallen die als uitzondering zijn genoemd in het eerste
lid: namelijk die gevallen waarin sprake is van een misdrijf dat is gericht
tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam
van een of meer personen.

De regeling voor de verlenging van gevallen die niet onder de uitzon–
dering van artikel 38e vallen, is opgenomen in artikel 38d, tweede lid, en
blijft gehandhaafd. Dit criterium is in zoverre iets ruimer dan dat in het
voorgestelde artikel 38e, tweede lid, waar het aangeeft dat het behalve
de veiligheid van personen, ook kan gaan om de veiligheid van goederen.
De in artikel 38e, onder 2°, Sr. gestelde voorwaarde is in de huidige en
voorgestelde regeling gelijkluidend; zij vormt een aanvullend vereiste bij
de verlenging van de terbeschikkingstelling. De huidige maximeringsre–
geling verschilt van de voorgestelde in het moment waarop wordt
vastgesteld of de duur van de terbeschikkingstelling al dan niet bepaald
zal zijn. De beslissing over de vraag of de terbeschikkingstelling gemaxi–
meerd is, wordt in het voorgestelde art. 38e Sr. genomen bij de
oplegging van de maatregel en is gebaseerd op het oordeel over de aard
van het feit. Bij de behandeling van de vordering tot verlenging van de
maatregel is niet meer aan de orde of het gepleegde delict al dan niet tot
de uitzonderingsgevallen genoemd in art. 38e, eerste lid, behoort; dat
heeft de rechter die de maatregel oplegde reeds bepaald en ingevolge
het aangevulde motiveringsvoorschrift van artikel 359 in de uitspraak
verantwoord. In de huidige regeling is het mogelijk dat de rechter zich bij
zijn beslissing over de verlenging uitlaat over de ernst van het feit
waarvoor de maatregel was opgelegd.

Anders dan de leden van de fractie van de VVD ben ik op grond van
het voorgaande niet beducht dat door de voorgestelde wijziging meer
interpretatieruimte aan de rechter wordt overgelaten dan voorheen.

Op de hiervoor weergegeven stand van zaken is mijn verwachting
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gebaseerd, dat de niet-maximering slechts zeer beperkt aanleiding tot
discussie in appel of cassatie zal zijn, zoals de leden van de SGP-fractie
vroegen.

De leden van de fractie van het GPV wilden weten om hoeveel gevallen
van seksuele misdrijven, waarvoor nu de terbeschikkingstelling niet
langer dan vier jaar mag duren, het gaat. Gebleken is dat het in de
afgelopen drie jaar slechts om enkele gevallen (het aantal 10 niet
overtreffend) is gegaan.

Ik acht het echter niet gewenst dat - ook al betreft het een uiterst
gering aantal - de behandeling zou moeten worden afgebroken omdat de
wettelijke termijn van de maatregel is verstreken. Deze leden zagen over
het hoofd dat onder de huidige regeling de maatregel maximaal vier jaar
kan duren en dan niet verlengd kan worden. Het begrip «onaantast–
baarheid van het lichaam» sluit aan op de in de Grondwet gebezigde
terminologie en moet geacht worden als een van de centrale begrippen
uit het gezondheidsrecht voldoende duidelijk te zijn bepaald.

2.2. Artikel II

Onderdeel B

De aanwijzing van het Pieter Baan Centrum als inrichting bestemd voor
klinische observatie is een formalisering en bevestiging van de bestaande
situatie. Het Pieter Baan Centrum blijft zijn status van Huis van Bewaring
behouden. Van belang is dat kennis en ervaring worden verzameld bij het
rapporteren over verdachten ten aanzien van wie een onderzoek naar hun
geestvermogens wordt bevolen. Voor het uitvoeren van klinische obser–
vatie van een verdachte die daaraan geen medewerking wil verlenen,
behoeft geen afzonderlijke wettelijke basis te worden gecreëerd, omdat
het gaat om de rechtmatigheid van de verblijfstitel, die in artikel 198 en
317 Sv. is omschreven. Het wetsvoorstel voorziet niet in een verplichting
voor de verdachte om aan de rapportage mee te werken; zoals hiervoor
is betoogd behoeft een weigering tot medewerking er niet toe te leiden
dat om die reden geen advies over de persoon van de verdachte kan
worden opgemaakt. Het voorgaande is een antwoord op vragen van de
leden van de CDA-fractie.

Voorts vroegen deze leden waarop de verlenging van de termijn die
het Pieter Baan Centrum nodig heeft voor rapportage is gebaseerd. Deze
is noodzakelijk omdat er een vast basisprogramma is volgens welk de
observatie geschiedt en dat zeven weken duurt. Voor het afwerken van
dat programma is de aanwezigheid van de verdachte vereist; de
rapportage kan op basis van de in dat kader verkregen gegevens
eventueel daarna buiten zijn aanwezigheid worden voltooid. Het is
vooralsnog niet te verwachten dat in de termijn van zeven weken
wijziging wordt gebracht.

Desgevraagd kan ik de leden van de VVD-fractie meedelen dat de
aanwijzing van het Pieter Baan Centrum niet ten koste zal gaan van de
capaciteit in de huizen van bewaring te Utrecht, omdat het hier een
landelijke voorziening betreft. Ik merk overigens op dat de capaciteit van
huizen van bewaring ten behoeve van voorlopig gehechten per ressort is
verdeeld. Voor het realiseren van de aanwijzing die per 1 april 1993 in
werking is getreden, zijn gelet op de bestendiging van een reeds feitelijke
gegroeide situatie, - dit in antwoord op een vraag van de leden van de
SGP-fractie - geen bijzondere personele, bouwkundige of andere conse–
quenties te verwachten.
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Onderdeel E

De leden van de fractie van het CDA vroegen wat de formele situatie
zal zijn als de betrokkene niet (tijdig) terugkeert na ongeoorloofde
afwezigheid.

Met de voorgestelde aanvulling wordt in artikel 509t beoogd te regelen
dat de tbs-maatregel op geldige wijze kan worden verlengd, als de
rechtbank ten gevolge van ongeoorloofde afwezigheid van de ter
beschikking gestelde niet in staat is betrokkene binnen de daarvoor
gestelde termijn te horen op de vordering tot verlenging. Zowel het
indienen van de vordering door het openbaar ministerie als de beslissing
van de rechter zijn aan een termijn van twee maanden gebonden (nl. art.
509o, eerste lid, voor de vordering: twee maanden voordat de termijn
van de maatregel afloopt en art. 509t, eerste lid, voor de beslissing op
de vordering: twee maanden na de indiening). Het instellen van de
vordering is op zijn beurt afhankelijk van het tijdig uitbrengen van het
advies van de inrichting over de wenselijkheid van de verlenging.

Indien de ter beschikking gestelde zich aan de tenuitvoerlegging heeft
onttrokken, kan de rechtbank niet meer voldoen aan de hoorplicht die in
artikel 509s, derde lid is voorgeschreven. Ingevolge artikel 38f, eerste
lid, Sr. loopt de termijn van de terbeschikkingstelling niet gedurende de
periode dat de veroordeelde zich aan de tenuitvoerlegging heeft
onttrokken. De opschorting van die termijn gaat in op het moment dat is
vastgesteld dat de betrokkene zich langer dan een week achtereen
ophoudt buiten de inrichting, waar de maatregel ten uitvoer wordt
gelegd, dus ongeoorloofd afwezig is.

Strikt genomen moet dan bij terugkeer van de veroordeelde in de
inrichting een nieuwe procedure tot verlenging aanvangen, omdat de in
art. 509o en 509t genoemde termijnen zijn verstreken. Omdat deze zijn
gebaseerd op een volgens de huidige regeling onvoldoende recent
advies, zou een nieuw deskundigenadvies over de wenselijkheid van de
verlenging moeten worden uitgebracht. Ik stel voor in deze gevallen te
bepalen dat de rechtbank op de vordering kan beslissen binnen twee
maanden nadat het beletsel om aan de hoorplicht te voldoen is wegge–
vallen. In de regel betekent dit dat die termijn begint op het moment dat
de betrokkene in de inrichting is teruggekeerd.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de aantallen ongeoorloofd
afwezige tbs-gestelden. De laatst bekende totaalcijfers hebben
betrekking op de jaren 1989, 1990 en 1991. De gemiddelde aantallen
waren gedifferentieerd naar de verblijfstitel:

- ontvluchting vanuit de kliniek 14,6
- onttrokken aan begeleid verlof 17,9
- niet (tijdig) terug van onbegeleid verlof 56,4
- totaal 89,9

Het aantal ter beschikking gestelden dat in de justitiële tbs-klinieken
verbleef bedroeg in de genoemde periode gemiddeld 387.

De juistheid van de gelijkstelling van onveroordeelden met ter
beschikking gestelden werd door de leden van de fractie van de VVD ter
discussie gesteld.

Ik ben van mening dat het wenselijk is dat de rechtspositie van
degenen die voor hetzelfde doel (te weten klinische observatie) tijdelijk in
een speciaal daarvoor aangewezen inrichting verblijven, niet zonder
noodzaak uiteenloopt. Het verschil in verblijfstitel (voorlopige hechtenis
of terbeschikkingstelling) is voor de reglementering van het tijdelijk
verblijf in de inrichting, dat als gezegd volgens een vast patroon verloopt,
niet relevant. Over de rechtspositie van de ter beschikking gestelde zal ik
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in het kader van de hiervoor genoemde Beginselenwet verpleging ter
beschikking gestelden en overige verpleegden strafrechtstoepassing na
de advisering van de Raad van State graag verder met u van gedachten
wisselen.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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