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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele

bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvor–
dering en de Beginselenwet gevangeniswezen omtrent de terbeschik–
kingstelling en de observatie te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd.

Het tweede lid van artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
a. De woorden «een psychiater» worden vervangen door: ten minste

twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines - waaronder een
psychiater - die de betrokkene hebben onderzocht.

b. Een nieuwe volzin wordt toegevoegd, die luidt:
Zodanig advies dient door de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel

door ieder van hen afzonderlijk te zijn uitgebracht.

B

In het eerste lid van artikel 27 wordt na het woord «voorlopige
hechtenis» een komma geplaatst en worden daarna ingevoegd de
woorden: in een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting voor klinische
observatie bestemd ingevolge een bevel tot observatie.
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1. Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:
a. In de eerste volzin van het tweede lid vervallen de woorden «ten

hoogste een half jaar voor de aanvang van de terechtzitting».
b. Na de derde volzin van het tweede lid wordt toegevoegd:
Indien dit advies eerder dan een jaar voor de aanvang van de terecht–

zitting is gedagtekend kan de rechter hiervan slechts gebruik maken met
instemming van het openbaar ministerie en de verdachte.

c. 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 gedragsdes–
kundigen gezamenlijk dan wel ieder van hen afzonderlijk over de reden
van de weigering rapport op. De rechter doet zich zoveel mogelijk een
ander advies of rapport, dat hem over de wenselijkheid of noodzake–
lijkheid van een last als bedoeld in het eerste lid kan voorlichten en aan
de totstandkoming waarvan de betrokkene wel bereid is om
medewerking te verlenen, overleggen.

2. Artikel 37b komt als volgt te luiden:
1. De rechter kan bevelen dat de ter beschikking gestelde van

overheidswege zal worden verpleegd, indien de veiligheid van anderen
dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verpleging
eist.

2. Het tweede en derde lid van artikel 37 zijn van overeenkomstige
toepassing.

3. Artikel 38c komt als volgt te luiden:
1. De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie, bevelen

dat de ter beschikking gestelde alsnog van overheidswege zal worden
verpleegd, indien, blijkens feiten of omstandigheden die zich na het
onderzoek op de terechtzitting hebben voorgedaan, de veiligheid van
anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de
verpleging eist.

2. Hij geeft een zodanig bevel slechts nadat hij zich een met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend advies heeft doen overleggen van
ten minste twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines -
waaronder een psychiater - die de betrokkene voor de aanvang van het
onderzoek in raadkamer hebben onderzocht. Zodanig advies dient door
de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel door ieder van hen afzon–
derlijk te zijn uitgebracht. Indien dit advies eerder dan een jaar voor de
aanvang van het onderzoek in raadkamer is gedagtekend kan de rechter
hiervan slechts gebruik maken met instemming van het openbaar minis–
terie en de verdachte.

3. Artikel 37, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

In het derde lid van artikel 37a wordt het tussen de woorden «feit» en
«de» geplaatste woord «en» vervangen door: of.

Artikel 38e komt als volgt te luiden:
1. De totale duur van de maatregel van terbeschikkingstelling gaat een

periode van vier jaar niet te boven, tenzij de terbeschikkingstelling is
opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroor–
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zaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer
personen.

2. Indien de totale duur van de terbeschikkingstelling niet in tijd is
beperkt, kan de termijn van de terbeschikkingstelling telkens worden
verlengd, wanneer de veiligheid van anderen, dan wel de algemene
veiligheid van personen die verlenging eist.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd.

In het eerste lid van artikel 89 wordt na het woord «verzekering» een
komma geplaatst en worden voor de daarop volgende woorden «of
voorlopige hechtenis» ingevoegd de woorden: klinische observatie.

B

1. Artikel 196 komt aldus te luiden:
Indien het noodzakelijk is dat een onderzoek naar de geestvermogens

van de verdachte tegen wie voorlopige hechtenis is bevolen, zal worden
ingesteld en dit niet voldoende op een andere wijze kan plaatsvinden,
beveelt de rechter-commissaris hetzij ambtshalve, hetzij op vordering
van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte of diens
raadsman, dat de verdachte ter observatie zal worden overgebracht naar
een in het bevei aan te duiden psychiatrisch ziekenhuis, bedoeld in artikel
509f, of een inrichting tot klinische observatie bestemd.

2. Na nummering van de leden van artikel 198 wordt dit artikel als
volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt het woord «zes» vervangen door het woord:
zeven.

b. Het derde lid komt aldus te luiden:
3. De Minister van Justitie wijst de inrichtingen aan naar welke

verdachten krachtens een bevel bedoeld bij artikel 197 kunnen worden
overgebracht.

3. Na nummering van de leden van artikel 317 wordt dit artikel als
volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid komt aldus te luicien:
1. Indien het noodzakelijk is dat een onderzoek naar de geestver–

mogens van de verdachte tegen wie voorlopige hechtenis is bevolen,
wordt mgesteld en dit niet voldoende op een andere wijze kan plaats–
vinden, beveelt de rechtbank bij een met redenen omklede besiissing dat
de verdachte ter observatie zal worden overgebracht naar een in het
bevel aan te duiden psychiatrisch ziekenhuis, bedoeld in artikel 509f, of
een inrichting tot klinische observatie bestemd.

b. Het derde lid komt aldus te luiden:
3. Artikel 198 is van overeenkomstige toepassing.

4. Artikel 509g wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt het woord «beschikking» vervangen door het

woord: beslissing en worden de woorden «psychiatrisch ziekenhuis of
een inrichting tot klinische observatie bestemd, dan wel een inrichting als
bedoeld in artikel 198, derde lid» vervangen door de woorden: psychi–
atrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische observatie bestemd.
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door de Minister van Justitie overeenkomstig artikel 198, derde lid,
aangewezen.

b. De eerste volzin van het vierde lid wordt vervangen door twee
nieuwe volzinnen, die luiden:

Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 37 van
het Wetboek van Strafrecht geldt het verblijf in het psychiatrisch
ziekenhuis of de inrichting tot klinische observatie bestemd als een
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 37, eerste
lid, van dat wetboek. Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde
in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht geldt het verblijf in
het psychiatrisch ziekenhuis of de inrichting tot klinische observatie
bestemd als verpleging van overheidswege.

c. In de derde volzin van het vierde lid wordt het woord «zes»
vervangen door het woord: zeven.

Onder vernummering van het negende lid van artikel 359 tot het tiende
lid van dat artikel wordt een nieuw negende lid ingevoegd, dat luidt:

9. Als de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging is
opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroor–
zaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer
personen, geeft het vonnis dit onder opgave van redenen aan.

Artikel 509o wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid onder 1°, het derde lid en het vierde lid wordt in
plaats van de zinsnede «niet eerder dan één maand voor het indienen van
de vordering» telkens gelezen: recent.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In de eerste volzin worden de woorden «een psychiater en een

psycholoog» vervangen door de woorden: twee gedragsdeskundigen van
verschillende disciplines - waaronder een psychiater –.

b. In de tweede volzin worden de woorden «De psychiater en de
psycholoog» vervangen door de woorden: Deze gedragsdeskundigen.

c. Na de tweede volzin worden drie nieuwe volzinnen toegevoegd, die
luiden:

Het voorgaande vindt geen toepassing indien de ter beschikking
gestelde 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 afzon–
derlijk over de reden van de weigering rapport op. Het openbaar minis–
terie legt zo mogelijk een ander advies of rapport omtrent de wense–
lijkheid of noodzakelijkheid van een verlenging van de terbeschikking–
stelling, aan de totstandkoming waarvan de betrokkene wel bereid is om
medewerking te verlenen, over.

3. Na vernummering van het vijfde tot het zesde lid komt het vijfde lid
als volgt te luiden:

5. De ter beschikking gestelde kan in het geval, bedoeld in het vierde
lid, op last van de Minister van Justitie, voor een periode van ten hoogste
zeven weken ter observatie worden overgebracht naar een psychiatrisch
ziekenhuis of een inrichting tot klinische observatie bestemd, door de
Minister van Justitie overeenkomstig artikel 198, derde lid, aangewezen.
Het verblijf in de inrichting geldt als verpleging van overheidswege. De
last tot overbrenging wordt niet gegeven dan nadat de ter beschikking
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gestelde en zijn raadsman ter zake zijn gehoord althans daartoe in de
gelegenheid zijn gesteld

4. Het zesde lid komt als volgt te luiden:
6. Het openbaar ministerie brengt een afschrift van de vordering zo

spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de ter beschikking gestelde;
geldt het een vordering als bedoeld in het derde lid, dan zendt het
openbaar ministerie tevens een afschrift daarvan aan de reclasserings–
medewerker.

5. Aan het artikel wordt een nieuw zevende lid toegevoegd, dat luidt:
7. Indien de vordering, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend

binnen twee maanden na de beslissing in hoger beroep, waarbij hetzij de
beslissing van de rechtbank tot verlenging van de terbeschikkingstelling
met een jaar is bevestigd, hetzij, met vernietiging van de beslissing van
de rechtbank, de terbeschikkingstelling met een jaar is verlengd, behoeft
bij de vordering geen advies als bedoeld in het tweede lid, onder 1, te
worden overgelegd.

Onder vernummering van het derde tot het vierde lid wordt in artikel
509t een nieuw derde lid ingevoegd, dat luidt:

3. Indien zich na de indiening van de vordering als bedoeld in artikel
509o, eerste lid, een omstandigheid heeft voorgedaan, waaruit voort–
vloeit 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, voorgeschreven
hoorplicht, vindt het eerste lid geen toepassing. 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.

ARTIKEL III

De Beginselenwet gevangeniswezen (Stb. 1951, 596) wordt als volgt
gewijzigd.

Na Titel XII wordt een nieuwe Titel Xlla ingevoegd, die luidt:

Titel Xlla Bijzondere bepalingen betreffen inrichtingen tot
klinische observatie bestemd

Artikel 50

1. Een onveroordeelde die met toepassing van artikel 196, 317 of
509g van het Wetboek van Strafvordering in een inrichting tot klinische
observatie bestemd is opgenomen, wordt voor wat betreft zijn rechtspo–
sitie gelijk gesteld met:

a. een onveroordeelde die in een huis van bewaring verblijft, indien de
inrichting tot klinische observatie bestemd tevens een huis van bewaring
is;

b. een ter beschikking gestelde die in een inrichting voor verpleging
van ter beschikking gestelden verblijft, indien de inrichting tot klinische
observatie bestemd tevens een justitiële inrichting voor verpleging van
ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 90quinquies, tweede lid,
van het Wetboek van Strafrecht is.

2. Een ter beschikking gestelde die met toepassing van artikel 509g of
509o, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering in een inrichting tot
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klinische observatie bestemd is opgenomen, wordt voor wat betreft zijn
rechtspositie gelijk gesteld met een ter beschikking gestelde die in een
huis van bewaring verblijft, indien de inrichting tot klinische observatie
bestemd tevens een huis van bewaring is.

ARTIKEL IV

In gevallen waarin op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet
nog moet worden beslist op een vordering als bedoeld in artikel 38c Sr
vindt artikel I onder C sub 3 geen toepassing.

ARTIKELV

Artikel I onder E heeft geen gevolgen ten aanzien van de ter
beschikking gestelden ten aanzien van wie de rechter vóór het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet heeft bevolen dat zij van
overheidswege zullen worden verpleegd.

ARTIKELVI

Met betrekking tot de te volgen procedure ten aanzien van de eerstko–
mende verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling na het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet worden de op dat tijdstip
vervallen bepalingen toegepast.

ARTIKELVII

Ten aanzien van de bevelen tot observatie ingevolge het bepaalde in
de artikelen 196 tot en met 198, 317 en 509g van het Wetboek van
Strafvordering, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet
worden tenuitvoer gelegd, worden de op dat tijdstip vervallen bepalingen
toegepast.

ARTIKELVIII

De artikelen I onder C sub 1 en 2, II onder B sub 1 tot en met 4, voor
zover betrekking hebbende op verdachten, en II onder C hebben geen
gevolgen voor strafzaken waarin de vervolging vóór het tijdstip van de
inwerkingtreding van deze wet reeds is aangevangen.

ARTIKEL IX

Artikel II onder A heeft geen gevolgen voor strafzaken die vóór het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn geëindigd.

ARTIKEL X

Deze wet treedt in werking op een nader bij koninklijk besluit te
bepalen tijdstip.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Justitie,
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