Zitting 1971-1972 - 11 9 3 2
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 delinkwenten
samenhangen
KONINKLIJKE BOODSCHAP
Nr. 1
ONTWERP VAN WET
Nr. 2
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van
Wet houdende 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 delinkwenten
samenhangen.
De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Porto Ercole, 19 augustus 1972.
JULIANA.

W Ü J U L I A N A , 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 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 delinkwenten samenhangen te herzien;
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
In het Wetboek van Strafrecht worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A
Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 12a.
Een veroordeelde tot gevangenisstraf die
wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van
zijn geestvermogens daarvoor in aanmerking komt, kan worden
geplaatst in een inrichting voor verpleging van ter beschikking
gestelden; de artikelen 37c, 37d en 37c zijn in dat geval van
overeenkomstige toepassing.
De plaatsing geschiedt op last van de Minister van Justitie,
volgens regels bij algemene maatregel van bestuur te stellen.
Deze regels houden mede in, dat de veroordeelde tegen
de beslissing tot plaatsing beroep kan instellen.
B
Aan artikel 19 wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Artikel 12a is op de tot hechtenis veroordeelde van overeenkomstige toepassing.
C
In artikel 32, tweede lid, wordt achter „artikelen" ingevoegd: 12a,
In plaats van het opschrift van Titel HA van het Eerste
Boek wordt gelezen:
Titel HA
Maatregelen
Eerste afdeling
Onttrekking aan het verkeer

Aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal

E
In plaats van het gestelde tussen de artikelen 36c en 37
wordt gelezen:
11932 1-3 (6 vel)
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Tweede afdeling
Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en
terbeschikkingstelling
F
Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt in plaats van „storing" gelezen:
stoornis
2. Het tweede lid wordt gelezen:
In dat geval kan de rechter gelasten dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis zal worden geplaatst voor een termijn van
een jaar, doch alleen indien hij gevaarlijk is voor zichzelf,
voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of
goederen.
3. Het derde lid vervalt.
G
In plaats van de artikelen 37a-37/' wordt gelezen:
Artikel 37a. De verdachte wiens geestvermogens gebrekkig ontwikkeld of ziekelijk gestoord zijn, kan op last van de
rechter ter beschikking worden gesteld indien:
1°. het door hem begane feit een misdrijf oplevert waarop
naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van een
jaar of meer is gesteld, en
2°. de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, blijkens de ernst van het
begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf, het opleggen van die maatregel eist.
Bij toepassing van het vorige lid kan de rechter afzien van
het opleggen van straf, ook indien hij bevindt dat het feit
wel aan de verdachte kan worden toegerekend.
Het eerste lid van dit artikel en het tweede lid van artikel
37 kunnen tezamen ter zake van hetzelfde misdrijf worden
toegepast.
Artikel 37b. Tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel
38, eerste lid, beveelt de rechter dat de ter beschikking gestelde
van overheidswege zal worden verpleegd.
Artikel 37c. De verpleging van overheidswege geschiedt,
volgens regels bij algemene maatregel van bestuur te stellen,
in een inrichting.
Bij die regels kan, ten aanzien van de beveiliging, de mogelijkheid van bezoek en de vrijheid van beweging binnen de
inrichting en naaste omgeving, worden afgeweken van de
wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op psychiatrische ziekenhuizen.
De Minister van Justitie ziet er op toe, dat de ter beschikking gestelde die van overheidswege wordt verpleegd de nodige
behandeling krijgt. Hij kan met betrekking tot bepaalde
verpleegden aan het hoofd van de inrichting bijzondere aanwijzingen geven in het belang van de veiligheid van anderen
of de algemene veiligheid van personen of goederen.
De ingevolge het eerste lid te stellen regels voorzien in de
mogelijkheid van beroep voor de ter beschikking gestelde tegen
beslissingen waarbij hem bijzondere beperkingen ten aanzien
van bewegingsvrijheid, briefwisseling of bezoek zijn opgelegd.
Artikel 37d. Ter beschikking gestelden kunnen worden verpleegd in van regeringswege aangewezen:
a. particuliere inrichtingen, in beheer bij een in Nederland
gevestigde rechtspersoon;
b. rijksinrichtingen.
De verpleging geschiedt bij voorkeur in een particuliere
inrichting.

Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing op de in het
eerste lid onder b bedoelde rijksinrichtingen.
Artikel 37c. De kosten van de verpleging en behandeling
van ter beschikking gestelden komen, voor zover niet bij of
krachtens enige wet anders is bepaald, ten laste van de Staat.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld
omtrent de vergoeding van kosten van verpleging en behandeling buiten rijksinrichtingen.
Artikel 38. In geval van toepassing van de maatregel van
terbeschikkingstelling ter zake van een misdrijf waarvoor geen
voorlopige hechtenis is toegestaan, beveelt de rechter dat de
ter beschikking gestelde niet van overheidswege zal worden
verpleegd. In andere gevallen kan hij zulks bevelen.
Aan dat bevel verbindt hij voorwaarden die het gedrag van
de ter beschikking gestelde betreffen. De rechter geeft tevens
aan een in de uitspraak aangewezen instelling, die aan bepaalde,
bij algemene maatregel van bestuur te stellen, eisen voldoet,
opdracht de ter beschikking gestelde bij de naleving van die
voorwaarden hulp en steun te verlenen.
Indien bij de uitspraak tevens een vrijheidsstraf wordt opgelegd, kan deze in geval van toepassing van het eerste lid
van dit artikel ten hoogste op een jaar worden bepaald.
Artikel 38a. De in artikel 38, tweede lid, bedoelde voorwaarden mogen de godsdienstige en staatkundige vrijheid niet
beperken.
Een van de voorwaarden kan zijn dat de ter beschikking gestelde de door het strafbare feit veroorzaakte schade geheel of
tot een bepaald gedeelte binnen een bepaalde termijn zal vergoeden. Mede kan de voorwaarde worden gesteld, dat hij zich
in een door de rechter aangewezen inrichting zal laten opnemen, dan wel zich onder behandeling zal stellen van een in
de uitspraak aangewezen deskundige.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden
gesteld omtrent de eisen waaraan een inrichting moet voldoen
om vatbaar te zijn voor aanwijzing overeenkomstig het vorige
lid.
Het openbaar ministerie houdt toezicht op de naleving van
de gestelde voorwaarden.
Artikel 38b. De rechter kan, op vordering van het openbaar
ministerie of op verzoek van de ter beschikking gestelde, met
inachtneming van het bepaalde in de voorgaande artikelen van
deze afdeling:
1°. de voorwaarden aanvullen, wijzigen of opheffen;
2°. aan een andere instelling dan die daarmede tevoren was
belast het verlenen van hulp en steun bij de naleving van de
voorwaarden opdragen.
Artikel 38c. De rechter kan, op vordering van het openbaar ministerie, gelasten 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.
Artikel 39. De terbeschikkingstelling geldt voor de tijd van
twee jaar, te rekenen van de dag waarop de rechterlijke uitspraak waarbij zij is opgelegd onherroepelijk is geworden.
De termijn van de terbeschikkingstelling kan door de rechter, op vordering van het openbaar ministerie, telkens hetzij met
een jaar hetzij met twee jaar worden verlengd. Een tweede
verlenging is niet mogelijk wanneer een bevel als bedoeld in
artikel 38, eerste lid, van kracht is.
De termijn loopt niet gedurende de tijd dat de ter beschikking gestelde uit anderen hoofde rechtens van zijn vrijheid is
beroofd. De termijn loopt nochtans door wanneer hij op grond
van een na de aanvang van de terbeschikkingstelling verleende
rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen.
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Artikel 39a. Het hoofd van een inrichting waarin een ter
beschikking gestelde van overheidswege wordt verpleegd, kan
met machtiging van de Minister van Justitie aan die ter beschikking gestelde proefverlof verlenen.
De ter beschikking gestelde aan wie proefverlof is verleend,
geniet, behoudens de verplichtingen die hem in verband met het
verlof kunnen zijn opgelegd, vrijheid van beweging.
Zowel de Minister van Justitie als het hoofd van de inrichting kan het proefverlof beëindigen:
a. wanneer het belang van de veiligheid van anderen, of van
de algemene veiligheid van personen of goederen, naar zijn
oordeel de beëindiging eist;
b. wanneer de ter beschikking gestelde zich niet gedraagt
overeenkomstig de in het vorige lid bedoelde verplichtingen.
Tijdens het proefverlof duurt de verpleging van overheidswege, in de zin der wet, voort.
Artikel 39b. De verpleging van overheidswege kan te allen
tijde door de Minister van Justitie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden beëindigd.
In geval van voorwaardelijke beëindiging geldt als algemene
voorwaarde dat de ter beschikking gestelde zich niet aan enig
misdrijf zal schuldig maken.
De Minister kan, naast de algemene voorwaarde, bijzondere
voorwaarden, betreffende het gedrag van de ter beschikking
gesteld, opleggen. Deze kunnen mede inhouden dat de ter beschikking gestelde zich onder behandeling van een door de
Minister aangewezen deskundige zal stellen.
De bijzondere voorwaarden mogen de godsdienstige en staatkundige vrijheid niet beperken.
Wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd, kan de
verpleging van overheidswege op last van de Minister worden
hervat.
Artikel 39c. Een terbeschikkingstelling vervalt:
a. bij het onherroepelijk worden van een rechterlijke uitspraak waarbij dezelfde persoon wederom ter beschikking wordt
gesteld;
b. wanneer de Minister van Justitie de verpleging van overheidswege onvoorwaardelijk beëindigt.
H
Tussen de artikelen 39c en 40 wordt ingevoegd:
Titel III
Uitsluiting en verhoging van de strafbaarheid
I
In artikel 776 wordt in plaats van „37, tweede en derde lid,
37a-37f gelezen: 37, tweede lid, 37a-39c
J
Na artikel 90 quater wordt een nieuw artikel ingevoegd dat
als volgt luidt:
Artikel 90 quinquies. Onder psychiatrisch ziekenhuis wordt
verstaan een ziekenhuis, of de afdeling van een ziekenhuis,
bestemd voor en toegerust tot het opnemen van personen voor
het ondergaan van een onderzoek of een behandeling door medische specialisten in verband met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens.
K
In artikel 228, tweede lid, wordt in plaats van „krankzinnigengesticht" gelezen: psychiatrisch ziekenhuis
L
In artikel 249, tweede lid, onder 2°, vervalt het woord
„krankzinnigengesticht".

M
Artikel 369 wordt gewijzigd als volgt:
1. In plaats van „krankzinnigengesticht" wordt gelezen: psychiatrisch ziekenhuis
2. De zinsnede „die in het gesticht is opgenomen" wordt gelezen: die in het gesticht of psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen
N
In artikel 437bis, eerste lid, onder 2°, wordt in plaats van
„krankzinnigengesticht" gelezen: psychiatrisch ziekenhuis
O
In artikel 445 wordt in plaats van „krankzinnigengesticht"
gelezen: psychiatrisch ziekenhuis
P
Artikel 464 wordt als volgt gewijzigd:
1. In plaats van „krankzinnigengesticht" wordt gelezen: psychiatrisch ziekenhuis
2. In plaats van „die iemand in het gesticht opneemt" wordt
gelezen: die iemand in het gesticht of ziekenhuis opneemt
Artikel II
In het Wetboek van Strafvordering worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A'
Artikel 16, eerste lid, wordt gelezen:
Indien de verdachte na het begaan van het strafbare feit is
gaan lijden aan een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens,
kan de rechter de vervolging, in welke stand zij zich ook bevindt, schorsen.
B
In artikel 216, tweede lid, wordt in plaats van „storing" gelezen: stoornis
C
Het eerste lid van artikel 249 wordt gelezen:
Indien de officier van justitie een maatregel als voorzien in
artikel 37, tweede lid, of 37a van het Wetboek van Strafrecht
nodig acht, wordt daarvan melding gemaakt in de kennisgeving
van verdere vervolging.
D
In plaats van de tweede volzin van het vijfde lid van artikel
250 wordt gelezen:
In het geval, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, kan tevens een bevel worden gegeven
strekkende tot toepassing van een maatregel als voorzien in
artikel 37, tweede lid, of 37a van dat wetboek, indien de wettelijke voorwaarden voor oplegging daarvan zijn vervuld.
E
In artikel 251 wordt in plaats van „gegeven de last, genoemd
in het tweede, of het bevel, genoemd in het derde lid van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht" gelezen: een bevel
als bedoeld in artikel 250, vijfde lid, gegeven
F
In plaats van de laatste twee volzinnen van artikel 352, tweede lid, wordt gelezen:
In het geval, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, kan zij tevens een maatregel opleggen als
voorzien in artikel 37, tweede lid, 37a of 77/ van het Wetboek
van Strafrecht, indien de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn
vervuld.
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G
Artikel 366, derde lid, wordt gewijzigd als volgt.
1. De woorden „of artikel 37d" vervallen.
2. In plaats van de woorden „een dier artikelen" wordt gelezen: dat artikel
H
Aan artikel 376, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd,
luidende:
Dit geschiedt in elk geval naar het oordeel van de politierechter de toepassing van artikel 37a, eerste lid, van het Wetboek
van Strafrecht in overweging behoort te worden genomen.
I
In artikel 500, tweede lid, wordt - achter de woorden „dient
te worden opgelegd" - ingevoegd:
, dan wel de toepassing van artikel 37a, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht in overweging behoort te worden genomen
J
Het opschrift van Titel ïla
lezen:
Berechting van verdachten bij
of ziekelijke stoornis
wordt

van het Vierde Boek wordt gewie een gebrekkige ontwikkeling
van de geestvermogens
vermoed
K

In artikel 509a, eerste lid, wordt in plaats van „indien er vermoeden bestaat dat bij den verdachte tijdens het begaan van het
feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond" gelezen:
indien vermoed wordt dat de geestvermogens van de verdachte gebrekkig ontwikkeld of ziekelijk gestoord zijn
L
In artikel 509e wordt in plaats van „tijdens het begaan van
het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond" gelezen:
een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestvermogens bestaat
M
Na artikel 509e wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende:
Titel 116
Rechtsplegingen in verband met de terbeschikkingstelling
Eerste afdeling
Inleidende bepalingen
Artikel 509f. In deze titel wordt onder reclasseringsmedewerker verstaan: degene die door een instelling, aangewezen
overeenkomstig de artikelen 38 en 386 van het Wetboek van
Strafrecht, is belast met het onderhouden van contact met de ter
beschikking gestelde.
Artikel 509g. Een ter beschikking gestelde kan, indien zijn
proefverlof is beëindigd, dan wel hervatting van zijn verpleging
van overheidswege is gelast, op bevel van de officier van
justitie of een hulpofficier in het arrondissement waarin hij
feitelijk verblijft, worden aangehouden.
Na de aanhouding wordt de ter beschikking gestelde onverwijld overgebracht naar de door de Minister van Justitie aangewezen inrichting.
Wanneer ernstige redenen bestaan voor het vermoeden, dat
een ter beschikking gestelde aan wie proefverlof is verleend of

wiens verpleging van overheidswege voorwaardelijk is beeindigd, zich zodanig heeft gedragen, dat het proefverlof zal
worden beëindigd, dan wel hervatting van de verpleging zal
worden gelast, kan zijn voorlopige aanhouding worden bevolen
door de officier van justitie of een hulpofficier in het arrondissement waarin hij zijn feitelijk verblijf heeft.
Van de voorlopige aanhouding wordt onverwijld kennis gegeven aan de Minister van Justitie, die daarna zo spoedig
mogelijk beslist omtrent de vrijlating, dan wel de beëindiging
van het proefverlof of de hervatting van de verpleging van
overheidswege.
Artikel 509h. Indien de rechter heeft bevolen dat geen verpleging van overheidswege zal plaatsvinden, doet het openbaar
ministerie de uitspraak, zodra deze onherroepelijk is geworden,
met alle op dat bevel betrekking hebbende beslissingen aan de
ter beschikking gestelde betekenen. De betekening geschiedt aan
hem in persoon.
Tweede afdeling
Toepassing van de artikelen 38b en 38c van het Wetboek
van Strafrecht
Artikel 509i. Wanneer het openbaar ministerie van oordeel
is dat toepassing behoort te worden gegeven aan een der bepalingen van de artikelen 38b en 38c van het Wetboek van
Strafrecht, dient het een daartoe strekkende, met redenen omklede, vordering in. Heeft de ter beschikking gestelde een
verzoek als bedoeld in artikel 386 van het Wetboek van Strafrecht gedaan, dan wordt dat verzoek door de griffier ter kennis
gebracht van het openbaar ministerie, dat daarop zo spoedig
mogelijk een conclusie neemt.
Tot kennisneming van de vordering of het verzoek is bij
uitsluiting bevoegd de rechtbank van het arrondissement waarin
de ter beschikking gestelde ten tijde van het indienen van de
vordering of het verzoek woonplaats heeft dan wel zijn laatst
bekende woonplaats heeft gehad.
Acht de rechtbank zich onbevoegd dan verwijst zij de zaak
naar de rechtbank die haar behoort te berechten. De vordering
wordt in dat geval geacht te zijn ingediend door de officier
van justitie van die laatste rechtbank.
Onmiddellijk na de indiening van de vordering of conclusie
bepaalt de voorzitter een dag voor het onderzoek van de zaak,
tenzij de summiere kennisneming van de stukken de rechtbank
aanleiding geeft de vordering of het verzoek buiten verdere
behandeling te laten.
Het openbaar ministerie doet vervolgens zo spoedig mogelijk de ter beschikking gestelde en de reclasseringsmedewerker
tijdig tot het bijwonen van het onderzoek oproepen, onder betekening van de vordering of conclusie.
Artikel 509j. Strekt de vordering van het openbaar ministerie tot toepassing van artikel 38c van het Wetboek van
Strafrecht, dan wordt aan de ter beschikking gestelde, zo hij
geen raadsman heeft, op zijn verzoek door de voorzitter een
raadsman toegevoegd. Bij de betekening van de vordering wordt
hij op dit voorschrift opmerkzaam gemaakt. In dat geval kan
de voorzitter hem, wanneer hij geen raadsman heeft, ook ambtshalve een raadsman toevoegen.
De raadsman is bevoegd bij het onderzoek tegenwoordig
te zijn en van alle daarop betrekking hebbende stukken kennis
te nemen.
De artikelen 38, 39, 45-49 en 50, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 509k. Zowel het openbaar ministerie als de ter
beschikking gestelde en diens raadsman zijn bevoegd getuigen
en deskundigen te doen dagvaarden. De voorzitter kan voorts
de dagvaarding van getuigen en deskundigen vanwege het openbaar ministerie bevelen. Andere personen kunnen op zijn last
door de griffier worden uitgenodigd om bij het onderzoek
tegenwoordig te zijn.
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De ter beschikking gestelde en de reclasseringsmedewerker
kunnen, voor de aanvang van het onderzoek, ter griffie kennis
nemen van de stukken.

De vordering wordt onverwijld vanwege het openbaar ministerie aan de ter beschikking gestelde en de reclasseringsmedewerker betekend.

Artikel 5091. Het onderzoek van de zaak geschiedt in raadkamer met gesloten deuren. Niettemin kan de rechtbank op
verzoek van de ter beschikking gestelde beslissen dat het onderzoek geheel of ten dele in het openbaar zal plaats hebben.
Zowel het openbaar ministerie als de ter beschikking gestelde wordt in de gelegenheid gesteld tot het maken van ter
zake dienende opmerkingen omtrent de beslissing die op de
vordering of het verzoek ware te nemen; gelijke bevoegdheid
komt toe aan de raadsman en de reclasseringsmedewerker.
Het onderzoek geschiedt met overeenkomstige toepassing
van de artikelen 269, 272, eerste lid, 274, 275, 277, 278,
280-294, 296-311, 315, 318-322, 324, 328-331, 345, eerste
en derde lid, en 346.
Het openbaar ministerie en de ter beschikking gestelde zijn
bevoegd, hangende het onderzoek, wijziging te brengen in de
vordering of de conclusie, onderscheidenlijk het verzoek.

Artikel 509p. Tot kennisneming van de vordering is bij uitsluiting bevoegd de rechtbank van het arrondissement waarin
de ter beschikking gestelde ten tijde van het indienen van de
vordering van overheidswege wordt verpleegd.
Wordt de ter beschikking gestelde niet van overheidswege
verpleegd, dan is bij uitsluiting bevoegd de rechtbank van het
arrondissement waarin hij ten tijde van het indienen van de
vordering woonplaats heeft dan wel zijn laatst bekende woonplaats heeft gehad. Artikel 509/, derde lid, is van toepassing.

Artikel 509m. Indien de rechtbank, alvorens te beslissen
op een vordering tot toepassing van artikel 38c van het Wetboek van Strafrecht, een onderzoek naar de geestvermogens
van de ter beschikking gestelde noodzakelijk acht en dit onderzoek niet voldoende op andere wijze kan plaatsvinden, kan zij
bij een met redenen omklede beslissing bevel geven dat de
ter beschikking gestelde ter observatie zal worden overgebracht
naar een in het bevel aan te wijzen psychiatrisch ziekenhuis
of inrichting als bedoeld in artikel 198, derde lid.
Het bevel wordt niet gegeven dan nadat het oordeel van
een of meer deskundigen is ingewonnen en de officier van
justitie, de ter beschikking gestelde en zijn raadsman zijn gehoord.
Het verblijf in de inrichting geldt als verpleging van overheidswege. Het mag de duur van zes weken niet te boven gaan.
De rechtbank kan te allen tijde bevelen dat het verblijf in de
inrichting op een vroeger tijdstip zal worden beëindigd.
Artikel 509n. De beslissing van de rechtbank op de vordering of het verzoek is met redenen omkleed en niet aan enig
gewoon rechtsmiddel onderworpen.
In geval van toepassing van artikel 38c van het Wetboek
van Strafrecht wordt zij in het openbaar uitgesproken.
De beslissing wordt onverwijld betekend aan de ter beschikking gestelde en de instelling.
Derde afdeling
Verlenging van de terbeschikkingstelling
Artikel 509o. Niet eerder dan twee maanden en niet later
dan één maand vóór het tijdstip waarop de terbeschikkingstelling door tijdsverloop zal eindigen, kan het openbaar ministerie een vordering indienen tot verlenging van de terbeschikkingstelling.
Indien de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt
verpleegd, worden bij die vordering overgelegd:
1°. een niet eerder dan één maand voor het indienen van
de vordering opgemaakt, met redenen omkleed en ondertekend,
advies afkomstig van het hoofd van de inrichting;
2°. een afschrift van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de ter beschikking gestelde.
Indien de ter beschikking gestelde niet van overheidswege
wordt verpleegd, wordt bij de vordering overgelegd een niet
eerder dan één maand voor het indienen van de vordering opgemaakt, met redenen omkleed en ondertekend, advies van een
zenuwarts, bevoegd tot de uitoefening van de geneeskunst in
Nederland, die zelf de ter beschikking gestelde heeft onderzocht.

Artikel 509q. Zolang op de vordering niet onherroepelijk is
beslist, blijft de terbeschikkingstelling van kracht. Wanneer de
vordering wordt toegewezen na de dag waarop de terbeschikkingstelling door tijdsverloop zou zijn geëindigd indien geen
vordering tot verlenging was ingediend, gaat de nieuwe termijn
niettemin op die dag in.
Artikel 509r. Aan de ter beschikking gestelde die van overheidswege wordt verpleegd, wordt op diens verzoek door de
voorzitter een raadsman toegevoegd. Bij de betekening van de
vordering wordt hij op dit voorschrift opmerkzaam gemaakt.
Wanneer een ter beschikking gestelde geen raadsman heeft,
kan de voorzitter hem ook ambtshalve een raadsman toevoegen.
Artikel 509/, tweede en derde lid, is van toepassing.
Artikel 509s. De rechtbank bepaalt onverwijld een dag voor
het onderzoek van de zaak. Aan de ter beschikking gestelde
en de reclasseringsmedewerker wordt waarvan tijdig mededeling gedaan. Tenzij de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt verpleegd, kan hij, voor de aanvang van het
onderzoek, ter griffie kennis nemen van de stukken; gelijke
bevoegdheid komt toe aan de reclasseringsmedewerker.
Het onderzoek heeft plaats met overeenkomstige toepassing
van de artikelen 509/:, eerste lid, en 509/.
De rechtbank hoort, alvorens te beslissen, zo enigszins mogelijk, de ter beschikking gestelde. Dit verhoor kan ook aan een
van de leden van de rechtbank worden opgedragen.
Artikel 509t. De rechtbank beslist op de vordering tot verlenging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na de
dag waarop de vordering is ingediend.
De rechtbank kan nochtans de beslissing aanhouden indien
zij afwijzing overweegt, en zij het voor de vorming van haar
eindoordeel noodzakelijk acht zich nader te doen voorlichten
over de wijze waarop de terugkeer van de ter beschikking gestelde in het maatschappelijk leven zou kunnen geschieden. In
dat geval beslist zij uiterlijk drie maanden na het verstrijken
van de in het eerste lid gestelde termijn.
De beslissing is met redenen omkleed; zij wordt in geval van
toewijzing van de vordering in het openbaar uitgesproken.
Artikel 509u. De beslissing wordt onverwijld aan de ter beschikking gestelde en de instelling betekend. Daarbij wordt, in
geval van toewijzing van de vordering, aan de ter beschikking
gestelde kennis gegeven van het rechtsmiddel dat tegen de
beslissing open staat, en van de termijn binnen welk dat rechtsmiddel kan worden aangewend.
Artikel 509v. De rechtbank wijst de vordering tot verlenging
alleen toe indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, de verlenging eist.
Artikel 509w. Tegen de beslissing van de rechtbank kan
zowel het openbaar ministerie als de ter beschikking gestelde
binnen veertien dagen na de dagtekening daarvan beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem.
De artikelen 409, eerste lid, 410, 449, eerste lid, 450-454,
455, eerste lid, en 509r zijn van toepassing.
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Artikel 509x. Op het onderzoek door het gerechtshof is
artikel 509s, tweede en derde lid, van toepassing.
Indien het gerechtshof echter, na kennisneming van de stukken van het geding, van oordeel is, dat het beroep kennelijk niet
ontvankelijk of ongegrond is, kan het, de procureur-generaal en
de raadsman van de ter beschikking gestelde gehoord, zonder
nader onderzoek op het beroep beslissen.
De voorzitter kan, hangende de beslissing, de verpleging van
overheidswege voorlopig beëindigen wanneer de vordering tot
verlenging door de rechtbank is afgewezen.
Artikel 509ij. Het gerechtshof beslist zo spoedig mogelijk.
Het bevestigt de beslissing van de rechtbank of doet, met vernietiging daarvan, wat de rechtbank had behoren te doen.
De beslissing van het gerechtshof is met redenen omkleed en
wordt in het openbaar uitgesproken. Zij is niet aan enig gewoon rechtsmiddel onderworpen.
N
Artikel 562, eerste lid, wordt gelezen als volgt.
Indien vóór de tenuitvoerlegging van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, houdende veroordeling tot vrijheidsstraf of tot de straf van berisping, de veroordeelde is gaan
lijden aan een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens, kan
het gerecht dat het vonnis of arrest heeft uitgesproken, de opschorting der tenuitvoerlegging bevelen.
O
In artikel 563, eerste lid, wordt in plaats van „krankzinnigheid" gelezen: ziekelijke stoornis van de geestvermogens
Artikel III
In de Wet op de rechterlijke organisatie wordt na artikel 72
een artikel ingevoegd dat als volgt luidt:
Artikel 73. Bij het gerechtshof te Arnhem is een bijzondere
kamer die belast is met de behandeling van zaken in beroep als
bedoeld in artikel 509w> van het Wetboek van Strafvordering.
Onze Minister van Justitie vormt en bezet de kamer, overeenkomstig door Ons te stellen regels.
Deze kamer bestaat uit leden van het gerechtshof en twee
niet tot de rechterlijke macht behorende personen als deskundige leden. Een der leden van het gerechtshof treedt als voorzitter op.
Wij benoemen de in het vorige lid bedoelde niet tot de
rechterlijke macht behorende personen en tevens voor ieder
hunner zoveel plaatsvervangers als Wij dienstig oordelen. De
benoeming geschiedt voor de tijd van vijf jaar, behoudens
mogelijkheid van eerder ontslag door Ons op eigen verzoek.
Bij aftreden is opnieuw benoeming mogelijk. Bij het bereiken
van de volle ouderdom van zeventig jaar wordt hun door Ons
ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand.
Op de leden en plaatsvervangende leden van de bijzondere
kamer, die niet tot de rechterlijke macht behoren, zijn de
artikelen 10-14 en 23-29 van deze wet en de artikelen 512524 van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat het onderzoek van de
redenen van wraking en het beslissen over de wraking geschiedt door de bijzondere kamer.
De bijzondere kamer houdt zitting en beslist met drie leden
van het gerechtshof en twee niet tot de rechterlijke macht behorende leden of plaatsvervangende leden.
Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur
nadere regels te stellen met betrekking tot de wijze van eedsaflegging en het costuum van de leden en plaatsvervangende
leden van de bijzondere kamer, alsmede omtrent de afwezigheid, de afwisseling en de orde van inwendige dienst van die
kamer.
De leden en plaatsvervangende leden van de bijzondere
kamer die niet tot de rechterlijke macht behoren, genieten ver-

goeding voor reis- en verblijfkosten en verdere vergoeding volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.
Artikel IV
In de Beginselenwet gevangeniswezen worden de volgende
wijzigingen aangebracht.
A
In de artikelen 1, 6, 7, eerste lid, 13,
30, eerste lid, 32, eerste lid, 50, alsmede
de artikelen 47 en 48, wordt telkens in
voor psychopathen" gelezen:
rijksinrichtingen voor ter beschikking

14, eerste lid, 22, 25,
in het gestelde tussen
plaats van „rijksasyls
gestelden

B
Artikel 2 wordt als volgt gelezen:
Er is een Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering, gevestigd te
's-Gravenhage. Deze wordt hierna aangeduid als de Centrale
Raad.
C
In de artikelen 3, 5, eerste lid, en 48 wordt telkens in plaats
van „Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen,
de Psychopatenzorg en de Reclassering" gelezen:
Centrale Raad
D
In de artikelen 7, eerste lid, en 23 wordt telkens in plaats
van „rijksasyl voor psychopathen" gelezen:
rijksinrichting voor ter beschikking gestelden
E
In de artikelen 13 en 49 wordt telkens in plaats van „rijksasyl" gelezen:
rijksinrichting
F
In de artikelen 14, tweede lid, en 48 wordt telkens in plaats
van „rijksasyls" gelezen:
rijksinrichtingen
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd.
1. In het gestelde onder a wordt in plaats van „de artikelen 37 en 37c, onder b" gelezen: de artikelen 37a en 31d,
eerste lid, onder b
2. Het gestelde onder c wordt gelezen:
c. de gedetineerden die tot vrijheidsstraf veroordeeld zijn,
maar wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van hun geestvermogens voor verblijf in een rijksinrichting
voor ter beschikking gestelden in aanmerking komen.
Artikel V
In de Wet op de economische delicten vervalt artikel 9,
tweede lid. Voorts vervalt het cijfer voor het eerste lid van
dat artikel.
^
Artikel VI
In de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A
Het tweede lid van artikel 4 wordt gelezen:
Met een veroordeling wordt gelijkgesteld een rechterlijke
beslissing waarbij de maatregel is opgelegd, voorzien in artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht.
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B
Artikel 5, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Het gestelde onder 5° wordt gelezen: een beslissing tot
verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling.
2. Het gestelde onder 6° vervalt.

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd.
1. Het tweede lid wordt gelezen:
De termijn wordt mede verlengd met de duur van de verlenging van de proeftijd van een voorwaardelijke veroordeling
en van de termijn van terbeschikkingstelling.
2. In het derde lid wordt in plaats van „en tevens het in
artikel 37, derde lid, van dit Wetboek bedoelde bevel is gegeven" gelezen: en tevens de in artikel 37a, eerste lid, van dit
Wetboek bedoelde last is gegeven.

de bepalingen van deze wet. Indien bij de uitspraak bevel is
gegeven dat de terbeschikkingstelling van de regering niet ten
uitvoer zal worden gelegd tenzij de rechter later anders mocht
gelasten, wordt die beslissing gelijkgesteld aan een bevel als
bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zoals dat artikel ingevolge deze wet komt te luiden.
2. In gevallen waarin, op het tijdstip waarop deze wet in
werking treedt, nog moet worden beslist op een vordering of
verzoek, gegrond op een der bepalingen van de oude artikelen
37a", tweede lid, en 37/ van het Wetboek van Strafrecht, blijven de op dat tijdstip vervallende bepalingen van toepassing
op de te volgen procedure.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten,
colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

Artikel VII
De Wet van 25 juni 1929, Stb. 362, houdende nadere voorzieningen betreffende beroeps- en gewoontemisdadigers, wordt
ingetrokken.
Artikel Vffl
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen
tijdstip.
Artikel IX
1. Rechterlijke uitspraken en beschikkingen waarbij terbeschikkingstelling van de regering is bevolen, dan wel de termijn
van die maatregel is verlengd, met toepassing van het vóór
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldende recht,
worden na dat tijdstip tenuitvoergelegd met toepassing van

De Minister van Justitie,

De Staatssecretaris van Justitie,
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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 delinkwenten
samenhangen
MEMORIE VAN TOELICHTING
Nr. 3

Algemeen
§ 1. Inleiding
Het hier te bespreken wetsontwerp bevat de uitwerking van
de wetswijzigingen die in de op 10 juni 1970 aan de Staten-Generaal toegezonden regeringsnota over de terbeschikkingstelling van de Regering (10 694) werden aangekondigd. In die
nota is de speciale problematiek van de psychopatenzorg aan
de orde gesteld, waarbij in het bijzonder is ingegaan op de beschouwingen en voorstellen die zijn- neergelegd in het als bijlage
aan de nota toegevoegde rapport van de commissie-Van der
Horst.
De nota wilde primair een verantwoording geven van het tot
darr toe gevoerde beleid; zij duidde tevens de richting aan
waarin verder zou moeten worden gewerkt. Met het oog
daarop werd een aantal wenselijk lijkende veranderingen op
wetgevend gebied ter sprake gebracht. Die veranderingen betroffen de afschaffing van de verplichte combinatie van straf
en de maatregel van terbeschikkingstelling, de bevoegdheid tot
het opleggen van die maatregel, de samenloop van terbeschikkingstellirrgen, de voorwaardelijke terbeschikkingstelling, de
overplaatsing van tot vrijheidsstraf veroordeelden naar inrichtingen waar ter beschikking gestelden worden verpleegd; de
rechtspositie van de ter beschikking gestelde, waarbij o.a. werd
gedacht aan een wettelijke grondslag van het proefverlof, en
de verlenging err beëindiging van de terbeschikkingstelling
(Zie voor een samenvatting van deze voorstellen par. 7.3. van
de nota).
De ondergetekenden stellen er prijs op, hier uiting te geven
aan hun waardering voor de door hun ambtsvoorgangers ingediende rrota. Met de strekking daarvan kunnen zij geheel instemmen. De aangekondigde voorstellen tot wetswijziging zijn
dan ook in het bij deze memorie van toelichting behorende
wetsontwerp verwerkt. Voor zover daaraan nog andere voorstellen zijn toegevoegd, gaat het hoofdzakelijk om een verdere
uitwerking van de in die rrota uiteengezette denkbeelden.
Het wetsontwerp strekt er mede toe, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering aan te passen aan het
op 22 april 1971 bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp
van Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(11 270), dat de bestaande Krankzinnigenwet moet vervangen. De hoofdlijnen van dat ontwerp zijn in het onderhavige doorgetrokken. Tevens wordt de terminologie van beide
wetboeken afgestemd op de voorgestelde wettelijke regeling inzake bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Omgekeerd zullen verschillende artikelen van die regeling
moeten worden aangepast. Dit zal geschieden bij een nota van
wijzigingen op ontwerp nr. 11 270.
Over het thans ter discussie staande ontwerp is het oordeel
gevraagd van de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering, welke college zich indertijd ook over de rrota heeft uitgesproken. Waar
van het advies van de raad is afgeweken, is dat in het onderstaande vermeld en gemotiveerd.

Om niet in onnodige herhaling te vervallen, is op sommige
punten in deze memorie volstaan met een verwijzing naar de
passages van- de nota welke over die punten handelen.
De voornaamste verschillen tussen de regeling die in het
wetsontwerp wordt voorgesteld en de bestaande wettelijke regeling zijn de volgende.
§ 2. Wettelijke voorwaarden voor het opleggen van de
maatregel van terbeschikkingstelling
Volgens artikel 37, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht kan de rechter, wanneer hij oordeelt dat het bewezen
verklaarde strafbare feit niet aan de strafrechtelijk meerderjarige verdachte kan worden toegerekend wegens de gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke storing van zijn geestvermogens,
diens terbeschikkingstelling bevelen indien aan twee vcorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet het bewezen verklaarde strafbare feit een misdrijf zijn of een van de overtredingen omschreven in de artikelen 426, tweede lid, 432, 433
en 453, derde en vierde lid, Sr. (In deze artikelen zijn verschillende vormen van openbare dronkenschap bij herhaling, landloperij, bedelarij en souteneurschap strafbaar gesteld.) In de
tweede plaats moet het belang van de openbare orde het opleggen van de terbeschikkingstelling bepaaldelijk vorderen. Dit
laatste vereiste is in de geldende wet niet nader gepreciseerd.
In de nota was reeds een voorstel aangekondigd dat ertoe
strekte de mogelijkheid van terbeschikkingstelling voortaan uit
te sluiten bij feiten die door de kantonrechter worden berecht
(zie par. 3.4.1). Bij nadere overweging hebben de ondergetekenden gemeend op dit punt nog een stap verder te moeten
gaan, door de toepassingsmogelijkheid van die maatregel te beperken tot misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving
gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld (zie het voorgestelde artikel 37a, eerste lid, onder 1° Sr.).
De reden voor die verder gaande beperking ligt hierin, dat
naar het oordeel van de ondergetekenden de toepassing van
zulk een ver strekkende maatregel als de terbeschikkingstelling
aan een objectief en zo nauwkeurig mogelijk omschreven criterium behoort te worden gebonden. Daarmede wordt ook het
„uitzonderlijke" karakter van de terbeschikkingstelling onderstreept, en tot uitdrukking gebracht dat terbeschikkingstelling
een maatregel is die slechts bij werkelijk ernstige misdrijven in
aanmerking behoort te komen. Het is thans trouwens reeds
hoge uitzondering, dat bij een overtreding of bij een misdrijf
waarop minder dan een jaar gevangenisstraf is gesteld, de terbeschikkingstelling van de verdachte wordt uitgesproken. Volgens door het C.B.S. voor de jaren 1964-1969 verstrekte cijfers over de frequentie waarmee de terbeschikkingstelling bij
verschillende strafbare feiten werd bevolen was dit in slechts
een twintigtal van de ruim 2000 strafzaken waarin die maatregel toepassing vond het geval.
Bij de voorbereiding van het wetsontwerp is op dit punt nog
een andere, meer ingrijpende, wetswijziging overwogen, volgens welke de terbeschikkingstelling zou worden beperkt tot
misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Op het
eerste gezicht lijkt het niet consistent, wanneer terbeschikking-
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stelling mogelijk is in geval van een misdrijf ter zake waarvan
de verdachte niet preventief karr worden gedetineerd. Immers,
dat misdrijf behoort dan blijkbaar naar het oordeel van de wetgever niet tot de delicten bij welke de „gewichtige reden van
maatschappelijke veiligheid" in het geding kan zijn waarvan
sprake is in artikel 64 van het Wetboek van Strafvordering.
Voor die verdere beperking is voorts aarr te voeren, dat dan
niet langer een verdachte ter beschikking kan worden gesteld
zonder dat hij een, zo nodig gedwongen, klinisch onderzoek
heeft ondergaan. Volgens de artikelen 196 en 317 van het
Wetboek van Strafvordering kan een rechterlijk bevel tot het
irrstellen van een klinisch onderzoek, wanneer de verdachte
zich niet vrijwillig ter observatie in de kliniek wil laten opnemen, alleen worden gegeven ten aanzien van de verdachte
tegen wie voorlopige hechtenis is bevolen.
De Centrale Raad heeft echter gemeend een dergelijke wijziging te moeten ontraden. De Raad wijst er in het bijzonder op,
dat in de jaren 1964-1968 in plm. 60 gevallen een terbeschikkingstelling werd opgelegd zonder dat voor het feit voorlopige
hechtenis was toegelaten. Bij bepaalde strafbare feiten die
symptomatisch kunrren zijn voor een bij de dader bestaande
ernstige gestoordheid, en recidive van ernstiger aard doen
vrezen, zoals mishandeling en vernieling, zou terbeschikkingstelling voor het vervolg onmogelijk worden. De rechter zou
daardoor, in gevallen waarin hij bij de leden een ernstige gestoordheid constateert, niet de maatregel kurrnen nemen die
hem met het oog op diens toestand het meest aangewezen
voorkomt. Hij zou zich dan wellicht genoopt zien tot het opleggen van gevangenisstraf, die nu echter juist voor dergelijke
gevallen - ook al verruimt het wetsontwerp de mogelijkheid
om de straf in een inrichting voor ter beschikking gestelden te
executeren - in de regel toch minder geschikt moet worden geacht.
Naar aanleidirrg van het advies van de Centrale Raad
hebben de ondergetekenden zich opnieuw beraden over het
voor en tegen van een wetswijziging die terbeschikkingstelling
uitsluit in gevallen waarin voor het misdrijf geen voorlopige
hechtenis is toegelaten. Zij zijn daarbij tot de slotsom gekomen
dat een regeling mogelijk is waarbij tegemoet wordt gekomen
aan de bezwaren die de Raad in zijn advies naar voren heeft
gebracht, maar waarbij toch duidelijk wordt gedifferentieerd
naar gelarrg de terbeschikkingstelling een misdrijf betreft waarvoor al dan niet voorlopige hechtenis mogelijk is.
Die regeling bestaat hierin, dat bij misdrijven waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is bedreigd maar waarvoor
geen voorlopige hechtenis is toegelaten, terbeschikkingstelling
niet gepaard zal gaan met een bevel tot verpleging van overheidswege in een inrichting, tenzij de rechter daartoe later
alsnog last geeft.
Volstaan wordt met een ambulante behandeling, waarbij aan
de ter beschikking gestelde bepaalde, zijn gedrag betreffende,
voorwaarden worden opgelegd. Een van die voorwaarden zal
b.v. kunnen zijn dat hij medewerking verleent aan een deskundige, doorgaans psychiatrische, behandeling onder de hoede
van een daarvoor toegeruste reclasseringsinstelling of vergelijkbare organisatie (zie de voorgestelde artikelen 38-38c Sr.,
alsmede par. 4 van het algemene gedeelte van deze memorie).
Worden de voorwaarden niet nagekomen, dan zal de rechter
zonodig alsnog kunnen gelasten dat de ter beschikking gestelde
in een inrichting ter verpleging van overheidswege wordt opgenomen. Op grond van het voorgestelde nieuwe artikel 509m
Sv. kan de rechter, alvorens tot dit laatste te beslissen, de ter
beschikking gestelde een gedwongen klinisch onderzoek laten
ondergaan op de wijze waarop dit thans reeds mogelijk is ten
aanzien van preventief gedetineerden.
Weet de ter beschikking gestelde zich op bevredigende wijze
in de maatschappij staande te houden, dan zal de terbeschikkingstelling na ten hoogste vier jaar eindigen. Het wetsontwerp
laat namelijk slechts éénmaal verlenging van de terbeschikkingstelling toe, indien een bevel tot verpleging van overheidswege in een inrichting achterwege blijft.
De thans voorgestelde wettelijke regeling houdt enerzijds rekening met het belang van de beveiliging van de maatschappij

tegen eventuele recidive van ernstiger aard; anderzijds doet ze
ook recht wedervaren aan de belangen die zijn gediend met
een bijzondere voorzichtigheid bij het toepassen van strafrechtelijke middelen, vooral van zo ingrijpende aard als de terbeschikkingstelling. Krachtens deze regeling zal dus een verdachte, naar aanleiding van een misdrijf waarbij de wetgever
voorlopige hechtenis heeft uitgesloten, niet tegen zijn wil ter
verpleging in een inrichting kunnen worden opgenomen zonder
dat hem in ieder geval de kans is geboden zich met de hulp
van daartoe in aanmerking komende instanties en personen in
de maatschappij staande te houden.
Zoals reeds is opgemerkt, stelt de geldende wet als tweede
voorwaarde voor het uitspreken van de terbeschikkingstelling
dat die maatregel „bepaaldelijk door het belang van de openbare orde wordt gevorderd".
De uitdrukking „het belang van de openbare orde", die
op tal van plaatsen in onze wetgeving wordt gebezigd, heeft
het bezwaar dat zij niet is toegesneden op situaties waarin de
maatregel van terbeschikkingstelling in aanmerking behoort
te komen. Er zijn vele delicten die de orde kunnen verstoren,
zonder dat de geestelijk gestoorde verdachte geacht kan worden een ernstig gevaar voor zijn omgeving te vormen. Alleen
bij gevaar voor anderen, of voor de algemene veiligheid van
personen of goederen, dient die maatregel overwogen te
worden.
Het lijkt daarom beter om, zoals de Centrale Raad ook
heeft aanbevolen, de toepassing van de terbeschikkingstelling
niet langer van „het belang van de openbare orde" afhankelijk
te stellen, maar van de voorwaarde dat „de veiligheid van
anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, blijkens de ernst van het begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf" het
opleggen van die maatregel eist. (zie het nieuwe artikel 37a,
eerste lid, onder 2° Sr.). In deze voorwaarde is tot uitdrukking gebracht dat, bij de beoordeling van de vraag of de verdachte een gevaar oplevert voor zijn omgeving, de ernst van
het door hem gepleegde misdrijf, dan wel de lengte van een
eventueel strafblad, voor zover dit op veroordelingen wegens
misdrijf betrekking heeft, bepalend dient te zijn. Daarbij zij
nog opgemerkt dat de vervanging van de woorden „bepaaldelijk vordert" door „eist" geen verschil in betekenis oplevert;
het laatste is alleen bondiger.
Het hier voorgestelde criterium heeft tevens het belangrijke voordeel, dat daardoor een duidelijke aansluiting tot stand
wordt gebracht tussen de voorgestelde wettelijke regeling
voor het opleggen van de maatregel van terbeschikkingsteU
ling en het ontwerp van Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Laatstgenoemd wetsontwerp gaat
er immers van uit (zie artikel 4) dat de (burgerlijke) rechter
iemand die lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis zijner geestvermogens tegen zijn wil in een psychiatrisch ziekenhuis kan laten opnemen wanneer hij gevaarlijk is
voor zich zelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid
van personen of goederen. Die laatste voorwaarde is ook bepalend voor de duur van zijn verblijf in het ziekenhuis (zie de
artikelen 14, 33 en 35). Wanneer het gepleegde strafbare feit
dus niet zo ernstig is, dat terbeschikkingstelling wettelijk toegelaten of gerechtvaardigd zou zijn, maar anderzijds aan het
licht komt dat de dader ernstig geestelijk gestoord is en een
gevaar vormt voor zijn omgeving, zal langs de weg van het wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen toch kunnen worden ingegrepen.
Nog op een ander punt is het voorgestelde artikel 37a, eerste lid, aan het wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen aangepast, namelijk voor zover het
van ziekelijke „stoornis" in plaats van „storing" spreekt; de
redactie van artikel 37, eerste lid, onderging een dienovereenkomstige wijziging. De term „stoornis" vindt men overigens
reeds in artikel 378 (nieuw) B.W. bij de regeling van de
gronden voor curatele.
Een laatste verschil met de bestaande wettelijke regeling
van de gevallen waarin de maatregel kan worden toegepast,
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is, dat volgens het wetsontwerp de terbeschikkingstelling ook
zal kunnen worden opgelegd wanneer de psychische stoornis
eerst na het begaan van het feit is ingetreden. In het voorgestelde artikel 37a Sr. zijn daartoe de woorden „tijdens het
begaan van het feit" geschrapt. Deze wijziging is van weinig
praktisch belang, omdat een verdachte die tijdens de berechting psychisch gestoord blijkt te zijn, en wel in die mate dat
zijn terbeschikkingstelling noodzakelijk moet worden geacht,
dit in het algemeen ook wel geweest zal zijn op het ogenblik
dat hij het feit beging. In het uitzonderlijke geval echter dat
de ziekelijke stoornis van de geestvermogens eerst later is ingetreden, zou het ongewenst zijn wanneer de verdachte die,
wegens de ernst van het door hem gepleegde delict en het
gevaar dat hij voor zijn omgeving vormt, daarvoor anders zonder de minste twijfel in aanmerking zou komen, niet kan worden onderworpen aan een maatregel die in de nodige behandeling en verpleging voorziet.
Omgekeerd zou het natuurlijk onjuist zijn iemand ter beschikking te stellen bij wie zich, toen hij het feit beging, tijdelijke intoxicatieverschijnselen voordeden waarvan ten tijde
van de berechting geen sprake meer is. Wanneer de verdachte
op dat laatste tijdstip als geestelijk normaal is te beschouwen,
moet de mogelijkheid dat hij niettemin ter beschikking wordt
gesteld, uitgesloten zijn. Op een hiertoe strekkende wetswijziging is ook aangedrongen door mr. W. H. Overbeek in zijn in
1964 voor de Nederlandse Juristenvereniging uitgebracht
preadvies over de wijziging van de strafrechtelijke bepalingen betreffende psychisch gestoorden.
§ 3. Afschaffing van de verplichte combinatie van straf
en maatregel van terbeschikkingstelling
Volgens de geldende wettelijke voorschriften (zie de artikelen 37, derde lid, 37a Sr.) zal de terbeschikkingstelling moeten samengaan met strafoplegging, indien het bewezen verklaarde strafbare feit aan de geestelijk gestoorde verdachte kan worden toegerekend.
De commissie-Van der Horst heeft voorgesteld, aan de
rechter de bevoegdheid toe te kennen bij toepassing van de
maatregel van terbeschikkingstelling af te zien van het opleggen van straf, ook al acht hij de verdachte wel toerekeningsvatbaar. Dit voorstel ligt mede in de lijn van een aanbeveling, gedaan in het in 1969 gepubliceerde eerste interimrapport van
de commissie-vermogensstraffen (de commissie-Van Binsbergen). Laatstgenoemde commissie is van oordeel dat de (thans
nog alleen in kinder- en kantongerechtszaken bestaande) mogelijkheid van schuldigverklaring zonder toepassing van straf
behoort te worden uitgebreid tot alle strafzaken, dus in het
bijzonder ook tot die waarvan de rechtbank in eerste aanleg
kennis neemt.
In par. 3.2. van de regeringsnota over de terbeschikkingstelling is reeds, onder verwijzing naar de rapporten van beide
commissies, mededeling gedaan van het voornemen om een
wetswijziging te bevorderen waardoor de combinatie van
straf en maatregel facultatief zal worden. De ondergetekenden kunnen zich daarmede verenigen. Naar hun oordeel kan
voor strafoplegging aan een verdachte aan wie de maatregel
van terbeschikkingstelling wordt opgelegd, slechts plaats zijn
voor zover die straf niet op onaanvaardbare wijze afbreuk
doet aan het medisch karakter van die maatregel en een goede therapeutische behandeling. De rechter die de maatregel
oplegt, zal dit van geval tot geval moeten beoordelen.
De vraag kan worden gesteld of niet iedere straf — en dan
in het bijzonder een vrijheidsstraf van enigszins lange duur als schadelijk voor een verantwoorde wijze van tenuitvoerlegging van de terbeschikkingstelling moet worden beschouwd,
en of het daarom niet beter zou zijn, de mogelijkheid van combinatie van straf en maatregel geheel en al uit te sluiten. Hierop menen de ondergetekenden echter in ontkennende zin te
moeten antwoorden.
In de nota is er reeds op gewezen (zie par. 3.2.) dat het
niet mogelijk is een scherpe grens te trekken tussen psychisch

„gezonde" en „gestoorde" delinquenten. De beide categorieën lopen als het ware in elkaar over. Een wettelijke regeling waarin deze realiteit zou worden miskend, dwingt de
rechter tot het maken van een scherp, maar kunstmatig, onderscheid. In gevallen waarin hij, mede gezien de uitgebrachte
rapporten, tot het oordeel komt, dat een vrijheidsstraf behoort te worden opgelegd, is het hem dan niet toegestaan,
daarbij tevens te voorzien in een maatregel krachtens welke
de veroordeelde vóór diens terugkeer in de vrije maatschappij
wordt onderworpen aan een passende psychiatrische behandeling.
Deze ingrijpende beperking van de bestaande rechterlijke
vrijheid zou naar de mening van de ondergetekenden alleen
te aanvaarden zijn, wanneer men ervan zou moeten uitgaan
dat een verblijf in een inrichting van het gedifferentieerde
gevangeniswezen per se leidt tot aggravatie van de psychische
stoornis en dus ook altijd tot frustratie of belemmering van
de mogelijkheden van behandeling. Zij kennen echter geen
goede gronden voor een zo absoluut uitgangspunt.
Niet uit het oog mag worden verloren, dat het hier uitsluitend gaat om delinquenten ten aanzien van wie de rechter heeft
vastgesteld, dat het begane misdrijf - zij het ook wellicht niet
ten volle - aan hen kan worden toegerekend. De opgelegde
straf markeert hun verantwoordelijkheid. Deze functie - het
manifest maken van de verwijtbaarheid; het verantwoordelijk
stellen voor de bewezen feiten - kan niet door een maatregel
als de terbeschikkingstelling worden overgenomen.
Overigens zij erop gewezen dat het wetsontwerp, conform
de hierover in de nota gedane toezeggingen (zie par. 3.3 slot),
de mogelijkheid verruimt om een gevangenisstraf ten uitvoer
te leggen in een inrichting waar ter beschikking gestelden worden verpleegd, indien de geestestoestand van de gedetineerde
daartoe aanleiding geeft. Aldus wordt, zowel voor het stadium van de berechting als voor dat van de tenuitvoerlegging,
in een soepele regeling voorzien. Deze houdt rekening met
de genuanceerde werkelijkheid, en noopt niet tot een geforceerde classificatie van delinquenten in „normalen" en „abnormalen".
Op grond van het bovenstaande geven de ondergetekenden
de voorkeur aan een wettelijke regeling waarbij de rechter
mede op dit stuk een zo groot mogelijke vrijheid wordt gelaten. In het nieuwe artikel 37a, tweede lid, is daarom bepaald
dat de rechter die de maatregel van terbeschikkingstelling
oplegt, kan afzien van het opleggen van straf.
§ 4. Terbeschikkingstelling zonder dat verpleging van
overheidswege in een inrichting plaatsvindt (voorwaardelijke
terbeschikkingstelling)
Op grond van het nieuwe artikel 376 zal de rechter, wanneer hij de terbeschikkingstelling van de verdachte gelast, vervolgens moeten bepalen hoe de terbeschikkingstelling ten uitvoer zal worden gelegd. Hij heeft daarbij - tenzij de terbeschikkingstelling werd gelast voor een misdrijf waarvoor geen
voorlopige hechtenis is toegelaten - de keuze tussen het bevel
dat de ter beschikking gestelde van overheidswege zal worden
verpleegd en het bevel dat geen verpleging van overheidswege zal plaatsvinden. In het geval dat de terbeschikkingstelling werd opgelegd voor een misdrijf waarvoor voorlopige
hechtenis niet mogelijk is, zal - zoals reeds in par. 2 van deze
memorie besproken is -, ingevolge de thans voorgestelde wettelijke regeling altijd bevel worden gegeven dat de verpleging van overheidswege achterwege blijft, tenzij later alsnog
anders mocht worden beslist.
Aan het bevel dat geen verpleging van overheidswege zal
plaatsvinden, verbindt de rechter voorwaarden die het gedrag
van de ter beschikking gestelde moeten betreffen. Tevens wijst
hij in zijn uitspraak een instelling aan, die aan de ter beschikking gestelde hulp en steun zal kunnen verlenen bij de naleving van de voorwaarden (zie artikel 38, tweede lid, Sr.).
Die instelling zal in de regel een reclasseringsinstelling zijn,
maar het wetsontwerp laat de mogelijkheid open dat een an-
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dere organisatie met de begeleiding van de ter beschikking
gestelde zal worden belast. Bij algemene maatregel van bestuur
zal worden bepaald aan welke eisen een instelling, wil zij overeenkomstig het voorgestelde artikel 38 kunnen worden aangewezen, moet voldoen.
Zolang het in artikel 38 omschreven bevel van kracht is,
blijft de verpleging van overheidswege in een inrichting, zoals
in de ontworpen artikelen 37c - 37e Sr. nader is geregeld, dus
achterwege. Blijkt daarentegen uit nieuwe feiten of omstandigheden dat die verpleging alsnog noodzakelijk is, dan
kan de rechter dit ingevolge artikel 38c gelasten.
Met het vorenstaande wordt mede tegemoet gekomen
aan de bezwaren die in Hoofdstuk VI van het rapport van de
commissie-Van der Horst tegen de bestaande juridische vorm
van de voorwaardelijke terbeschikkingstelling (zie het geldende
artikel 37d W.v.Sr.), zijn aangevoerd; zie ook de nota over
de terbeschikkingstelling (par. 3.4.2).
In de nieuwe regeling is ook het voorstel van de commissieVan der Horst overgenomen om de duur van de gevangenisstraf die, in geval van opschorting van de verpleging van overheidswege, naast de maatregel kan worden opgelegd, te beperken tot ten hoogste één jaar (een straf van langere duur
is altijd onvoorwaardelijk): zie het ontworpen artikel 38, derde lid. Dit heeft mede tot gevolg, dat de verdachte van een
misdrijf waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten,
bij veroordeling tot gevangenisstraf van meer dan een jaar
niet tevens ter beschikking zal kunnen worden gesteld.
Over de herroeping van het bevel waarbij de verpleging
van overheidswege voorwaardelijk achterwege is gelaten (en
over eventuele wijziging van de voorwaarden; vgl. het nieuwe
artikel 38b), zal ingevolge artikel 509/, tweede lid, Sv. worden
beslist door de rechtbank van het arrondissement waarin de terbeschikking gestelde woonplaats heeft of zijn laatst bekende
woonplaats heeft gehad. Tot nu toe werd over de herroeping
van de voorwaardelijke terbeschikkingstelling beslist door de
rechter die de maatregel heeft opgelegd. De thans voorgestelde wijziging in competentie sluit aan bij de regeling omtrent
de verlening van de terbeschikkingstelling, waarover eveneens zal worden beslist door de rechtbank van de woonplaats
van de ter beschikking gestelde (zie het ontworpen artikel
509p Sv.). Het is vanzelfsprekend minder gewenst, dat verschillende rechterlijke colleges zouden beslissen omtrent de tenuitvoerlegging en de verlenging van een terbeschikkingstelling
waarbij van verpleging van overheidswege is afgezien; het is
denkbaar dat die beslissingen elkaar dan zouden doorkruisen. Bovendien zal de toevertrouwing van de beslissing aan de
rechtbank van de woonplaats het leggen van een nauwer
contact tussen de rechter, de ter beschikking gestelde en de
instelling die hem hulp en steun verleent, kunnen bevorderen.
De regeling van de procedure die moet worden gevolgd bij
het herroepen van het bevel of het wijzigen van de voorwaarden, is in het wetsontwerp overgebracht naar het Wetboek
van Strafvordering. (Vgl. de voorgestelde artikelen 509/-509/J
Sv.). Ze vormt met de voorgestelde regeling van de procedure bij de verlenging van de terbeschikkingstelling een nieuwe titel: „Rechtsplegingen in verband met de terbeschikkingstelling".
Gestreefd is naar uitbreiding van de rechtswaarborgen in het
belang van de ter beschikking gestelde. O.a. is in het wetsontwerp bepaald (artikel 509j) dat de voorzitter van de rechtbank
aan de ter beschikking gestelde die geen raadsman heeft, op
diens verzoek een advocaat toevoegt, wanneer het openbaar
ministerie vordert dat alsnog wordt overgegaan tot verpleging
van overheidswege. Op de bevoegdheid om een raadsman te
vragen zal de ter beschikking gestelde uitdrukkelijk worden
gewezen. Bovendien zal de president hem in dat geval zo nodig ambtshalve een raadsman kunnen toevoegen. Tot nu toe
was toevoeging alleen mogelijk met toepassing van artikel
76 van de Advocatenwet, volgens welk artikel de raad van
rechtsbijstand een advocaat kan toevoegen aan andere personen dan verdachten die zich krachtens het Wetboek van Straf-

recht of het Wetboek van strafvordering door een advocaat kunnen doen bijstaan.
In artikel 509w Sv., dat reeds in par. 2 van deze memorie
ter sprake kwam, is voorzien in de mogelijkheid dat - wanneer alsnog verpleging van overheidswege wordt gevorderd de rechtbank de ter beschikking gestelde aan een klinisch onderzoek onderwerpt door zijn opneming in een psychiatrisch
ziekenhuis of daarmede vergelijkbare inrichting te gelasten
voor een termijn van ten hoogste zes weken. Op deze wijze zal
de rechtbank in bepaalde gevallen, wanneer zij zich niet voldoende op andere wijze een gefundeerd oordeel kan vormen
over de vraag of de geestestoestand van de ter beschikking gestelde alsnog inrichtingsverpleging noodzakelijk maakt, tot
een verantwoorde beslissing kunnen komen.
De in artikel 509w voorgestelde regeling is geënt op die van
de artikelen 196-198 Sv., welke betrekking hebben op het
overbrengen naar een inrichting ter observatie van voorlopig
gehechten. O.a. is het horen van een of meer deskundigen
en de raadsman van de ter beschikking gestelde voorgeschreven.
De bepaling dat het verblijf in de inrichting geldt als verpleging van overheidswege, stelt buiten twijfel, dat de met
betrekking tot dat onderwerp vastgestelde regels (zie in het
bijzonder het nog te bespreken artikel 37c) mede van toepassing zijn op degenen ten aanzien van wie het in artikel
509/H bedoelde bevel is gegeven.
De bepaling dat het verblijf in de inrichting geldt geldt als
verpleging van overheidswege, stelt buiten twijfel, dat de met
betrekking tot dat onderwerp vastgestelde regels (zie in het
bijzonder het nog te bespreken artikel 37c) mede van toepassing zijn op degenen ten aanzien van wie het in artikel 509m
bedoelde bevel is gegeven.
§ 5. Verlening van de terbeschikkingstelling
De termijn van terbeschikkingstelling zal, in navolging van
hetgeen thans ook geldt, bij rechterlijk bevel telkens hetzij
met een jaar hetzij met twee jaar kunnen worden verlengd
(zie in het wetsontwerp artikel 39, tweede lid, Sr.). Voorgesteld wordt de verlenging slechts één keer mogelijk te doen
zijn wanneer een bevel tot het voorwaardelijk achterwege
laten van verpleging van overheidswege is gegeven en dat
bevel niet is herroepen. Zoals in par. 3.4.2. van de nota reeds
is betoogd, zal, wanneer gedurende vier (of drie) jaar achtereen
geen aanleiding bestond gedwongen intramurale verpleging
te doen plaats vinden, de verdere verlenging van dat bevel
moeilijk met een beroep op het belang van de veiligheid van
anderen, dan wel van de algemene veiligheid van personen
of goederen, dat voor die verlenging voorwaarde is, verdedigd
kunnen worden.
De regeling van de procedure die moet worden gevolgd
wanneer het openbaar ministerie de verlenging van de terbeschikkingstelling vordert, is, zoals bij het vorige onderdeel
reeds ter sprake kwam, in het wetsontwerp overgebracht naar
het Wetboek van Strafvordering (zie de voorgestelde artikelen
5090-509//). Dit leek uit wetssystematisch oogpunt een verbetering, omdat regels van procesrecht niet in het Wetboek van
Strafrecht thuis horen.
De voorgestelde regeling van de procedure tot verlenging
verschilt op enkele belangrijke punten van de geldende.
Ten eerste zal op de vordering tot verlenging in eerste
aanleg worden beslist door de rechtbank van de woon- of verblijfplaats van de ter beschikking gestelde (zie artikel 509/?
Sv.); die beslissing is nu volgens artikel 37/, eerste lid, Sr. opgedragen aan het gerecht dat de maatregel heeft opgelegd. In
de tweede plaats is een beroepsmogelijkheid geschapen. Tegen
de beslissing van de rechtbank zal beroep kunnen worden ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. Aan de bijzondere kamer
van het gerechtshof, die dat beroep behandelt, zullen twee niet
tot de rechterlijke macht behorende personen als deskundige
leden worden toegevoegd (zie artikel 509w; de voorgestelde
wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie sluit
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daarop aan). De wenselijkheid van deze beide wijzigingen is
reeds toegelicht in paragraaf 4.7.3. van de nota.
Voordelen zijn met name, dat door de aanwijzing van de
rechter van de woonplaats van de ter beschikking gestelde de
communicatie tussen de rechtbank die in eerste aanleg over de
verlenging moet beslissen en de geneeskundigen aan wie de
verpleging is toevertrouwd, zal worden vergemakkelijkt. De
commissie-Van der Horst heeft in haar rapport gewezen op de
mogelijkheid om aldus tot een verbetering te komen van het
overleg dat aan de beslissing omtrent de verlenging voorafgaat.
De aanwijzing van een centrale beroepsinstantie met bijzondere deskundigheid zal belangrijk kunnen bijdragen tot een
meer uniform verlengingsbeleid, waarbij een zo evenwichtig
mogelijke afweging plaats heeft van het belang van de beveiliging van de maatschappij enerzijds en het belang van de ter
beschikking gestelde anderzijds. Dit zijn immers de criteria
waaraan de appèlrechter de beslissing omtrent de verlenging
die de rechtbank gegeven heeft, zal moeten toetsen. Hieraan
kan nog worden toegevoegd dat in artikel 509v Sv. nu uitdrukkelijk is vastgelegd dat de rechtbank de vordering tot verlenging alleen mag toewijzen in het geval dat de veiligheid van
anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen die verlenging eist.
Bepalend voor de vraag of al dan niet tot verlenging moet
worden overgegaan, is dus de gevaarlijkheid van de ter besrhikking gestelde voor zijn naaste omgeving en in het algemeen. Op dit punt is er geen verschil met de voorwaarden
waaraan voor het opleggen van de terbeschikkingstelling moet
zijn voldaan. Anders dan in het ontworpen artikel 37a, eerste
lid, onder 2°, is echter in artikel 509v geen relatie gelegd met
de ernst van het begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf. Wanneer de rechter,
mede in aanmerking genomen de vroeger voorgevallen strafbare feiten, heeft beslist dat de terbeschikkingstelling nodig is,
zal de duur van die maatregel in beginsel dienen af te hangen
van het resultaat varr de behandeling in verband met de te verwachten risico's bij haar beëindiging.
Uit het bovenstaande volgt dat de ondergetekenden niet zo
ver willen gaan als de laatste tijd in enkele publikaties wel is
geopperd, namelijk om de terbeschikkingstelling te binden aan
een maximum-tijdsduur, waarbij een relatie zou moeten
worden gelegd met het maximum van de vrijheidsstraf dat de
strafwet op het delict heeft bedreigd. a ) De invoering van zo'n
maximum-termijn zou naar hun mening niet stroken met het
karakter van de maatregel. Zij zien de terbeschikkingstelling
primair als een medische maatregel, waarbij noch een gefixeerd minimum noch een, van de aard van het begane misdrijf afhangend, maximum past. Trouwens bij de oplegging zal
niet alleen worden gelet op de feiten waarvoor de verdachte in
de aanhangige strafzaak wordt vervolgd, maar ook op, blijkens
eventuele voorafgegane veroordelingen, eerder door hem begane misdrijven.
Wel zal steeds het maatschappelijke belang dat met (een
voortzetting van de) behandeling wordt gediend, zorgvuldig
moeten worden afgewogen tegen het belang dat de ter beschikking gestelde heeft bij het behoud of het herkrijgen van zijn
vrijheid. Dat dit laatste belang per se van doorslaggevend gewicht zou moeten zijn op het tijdstip waarop de duur van de
(extra- of intramurale) behandeling gelijk is geworden aan die
van de gevangenisstraf welke maximaal opgelegd had kunnen
worden in de strafzaak waarin de rechter toepassing van de
maatregel heeft bevolen, achten de ondergetekenden echter
een te weinig genuanceerde stelling.

!) Zie prof mr. W. F. C. van Hattum, Terbeschikkingstelling
van de regering, Nederlands Juristenblad 1970, blz. 549 e.v.
Prof. mr. Th. W. van Veen. De nota t.b.r. en het strafrecht;
Dalikt en Deünkwent 1970, blz. 13-27.
Zie in dit verband ook mr. R. de Waard, Theorie en praktijk
van straf en maatregel bij de toepassing van artikel 37« W.v.S.,
N.J.B. 1972, blz. 421-433 en 445-460.

De in het Wetboek van Strafrecht en in bijzondere wetten
op de daarin omschreven misdrijven gestelde strafmaxima zijn
bovendien ongeschikt om als maatstaven te kunnen dienen bij
de beantwoording van de vraag welk relatief gewicht, naar de
thans gangbare opvattingen, en in de actuele omstandigheden,
is toe te kennen aan de rechtsbelangen welke door die misdrijven worden geschonden. Die maxima dateren immers uit
verschillende tijd - voor een groot deel uit de vorige eeuw — en
zij zijn niet stelselmatig aangepast bij veranderde opvattingen
en omstandigheden (In ons stelsel van rechterlijke vrijheid bij
de straftoemeting is het ook niet beslist nodig, de wet op dit
punt voortdurend aan te passen).
De afwijzing van een van te voren vastgestelde maximumtermijn voor de terbeschikkingstelling betekent intussen niet,
dat de rechter die over de verlenging moet beslissen, de tijd gedurende welke de ter beschikking gestelde die maatregel reeds
ondergaat, niet mede in zijn overwegingen zou moeten betrekken. Die tijdsduur gaat vooral zwaar wegen wanneer de
therapeutische behandeling weinig of geen resultaat oplevert,
waardoor de verlenging van de terbeschikkingstelling telkens
opnieuw moet worden gevorderd. In zulke min of meer uitzichtloze gevallen lijkt voortzetting van de terbes?hikkingstelling alleen dan gerechtvaardigd, indien de ter beschikking gestelde voor zijn omgeving ernstig gevaar oplevert, bijvoorbeeld
doordat de verwachting bestaat dat hij (opnieuw) tot geweldpleging jegens personen zal vervallen.
Om dit risico te kunnen beoordelen, zal de rechter mede de
antecedenten van de ter beschikking gestelde in zijn overwegingen dienen te betrekken voor de beoordeling van diens gevaarlijkheid, zodat er bij de verlenging toch enigszins een band
zal zijn met het oorspronkelijke misdrijf waarvoor de terbeschikkingstelling werd opgelegd.
De rechter zal vanzelfsprekend geneigd zijn minder risico te
nemen bij iemand die wegens een ernstig levensdelict ter beschikking werd gesteld dan bij iemand aan wie in verband met
een aantal vermogensdelicten, waarbij overigens geen geweldpleging voorviel, die maatregel is opgelegd.
Het behoeft, mede in verband met hetgeen hierboven is opgemerkt, geen betoog, dat het van groot belang is dat de beslissing op de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling met redenen wordt omkleed; een daartoe strekkend
voorschrift is in de nieuwe artikelen 509/, derde lid, en 509y,
tweede lid, opgenomen. De geldende wet kent een dergelijke
motiveringseis niet (vgl. Gerechtshof Den Haag 22 mei 1969,
N.J. 1970 nr. 244). De opgegeven redenen moeten zodanig
zijn, dat zij duidelijk kunnen maken waarom in het bepaalde
geval waarop de vordering tot verlenging betrekking had, de
rechter meende te moeten beslissen zoals hij deed; het gebruik
van een algemene clausule kan dus niet op zichzelf voldoende
worden geacht.
Het streven om de rechtspositie van de ter beschikking gestelde in de verlengingsprocedure verder uit te bouwen, in verband met hetgeen daarover in paragraaf 4.7.2. van de nota is
opgemerkt, komt tot uitdrukking in het voorschrift van artikel
509r Sv. Aan de ter beschikking gestelde die van overheidswege wordt verpleegd en die geen raadsman heeft, zal op zijn
verzoek door de voorzitter van het gerecht een advocaat
worden toegevoegd. Bij de betekening van de vordering tot
verlenging wordt de ter beschikking gestelde op deze bevoegdheid attent gemaakt. De voorzitter van de rechtbank zal ook
ambtshalve een raadsman kunnen toevoegen.
De ondergetekenden achten deze regeling van de rechtskundige bijstand te verkiezen boven het voorstel van de commissie-Van der Horst (ondersteund door de Centrale Raad van
Advies) om in alle gevallen waarin over de verlenging van de
maatregel moet worden beslist ambtshalve een raadsman toe te
voegen. Hierbij is te bedenken, dat zoals reeds in de nota werd
opgemerkt, de raadsman geen duidelijke taak heeft, wanneer
het volkomen duidelijk is dat de tijd voor beëindiging van de
maatregel nog niet is gekomen en de verpleegde ook niet van
plan is iets tegen de vordering tot verlenging aan te voeren. De
raadsman zou dan moeilijk veel anders kunnen doen dan zich
refereren aan het oordeel van de rechtbank. Wanneer in zulke
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gevallen niettemin steeds toevoeging zou moeten plaatshebben,
zouden de voor kosteloze rechtsbijstand beschikbare middelen
nodeloos worden gedraineerd.
De advocaat zal bij het onderzoek tegenwoordig kunnen zijn
en van alle stukken die door het openbaar ministerie bij de
vordering aan de rechter worden overgelegd, kennis kunnen
nemen (zie het voorgestelde artikel 509/, tweede lid, dat in de
verlengingsprocedure van toepassing is).
Een ander recht dat het wetsontwerp aan de ter beschikking
gestelde (en diens raadsman) toekent, is de bevoegdheid getuigen en deskundigen te doen dagvaarden (zie artikel 509k,
eerste lid, dat in de verlengingsprocedure van overeenkomstige
toepassing is).
De ondergetekenden hebben zich verder de vraag gesteld of
moet worden vastgehouden aan de regel dat het onderzoek dat
aan de beslissing van de rechtbank of het hof voorafgaat,
onder alle omstandigheden met gesloten deuren plaats vindt.
Hoewel het belang van de ter beschikking gestelde in de regel
niet met het geven van openbaarheid aan de vordering tot verlenging en het daarmede samenhangende onderzoek zal
worden gediend, mag men niet uitsluiten dat toch van zijn kant
in een bepaald geval prijs wordt gesteld op die openbaarheid.
Waar voor hem een zo belangrijk grondrecht als dat van de
persoonlijke vrijheid inzet van de procedure vormt, wil het
wetsontwerp de mogelijkheid openlaten dat aan die wens, al is
het maar gedeeltelijk, kan worden voldaan. Daarmee wordt
ook aansluiting verkregen op hetgeen thans in de procedure tot
het alsnog ten uitvoerleggen van een voorwaardelijke terbeschikkingstelling regel is. De ter beschikking gestelde kan namelijk in dat geval verzoeken dat het onderzoek geheel of ten
dele met open deuren zal plaats vinden (zie het met het bestaande artikel 14/, eerste lid, Sr. corresponderende artikel
509/, eerste lid). Op grond van artikel 509s, tweede lid zal die
bepaling voortaan van overeenkomstig toepassing zijn in de
verlengingsprocedure.
In dit verband is voorts van belang het nieuwe artikel 509f,
derde lid, dat bepaalt dat de beslissing van de rechtbank in
geval van toewijzing van de vordering tol verlenging in het
openbaar wordt uitgesproken. In de procedure tot het alsnog
tenuitvoerleggen van een voorwaardelijke terbeschikkingstelling wordt de last daartoe ook in het openbaar uitgesproken
(zie artikel 14A:, tweede lid, Sr., waarmee in het wetsontwerp
artikel 509n, tweede lid, correspondeert). Hetzelfde geldt voor
de door het gerechtshof in appèl te geven beslissing (zie artikel509//', tweede lid).
Een andere aanvulling van de bestaande verlengingsprocedure is, dat de rechtbank haar beslissing kan aanhouden wanneer zij afwijzing van de vordering overweegt, en in verband
daarmee de opstelling van een reclasseringsplan, dat aangeeft
hoe de terugkeer van de verpleegde in het maatschappelijk
leven zou kunnen worden voorbereid, gewenst acht (zie artikel
509?, tweede lid). Bij gebruik van deze mogelijkheid zal de opvang van de ter beschikking gestelde in de maatschappij, wanneer uiteindelijk de vordering tot verlenging wordt afgewezen,
meer kans van slagen hebben dan wanneer hij na de afwijzende beslissing van de rechtbank abrupt op vrije voeten wordt
gesteld.
Door toepassing van de voorschriften tot het aanhouden van
de zaak en tot het instellen van beroep tegen de beslissing van
de rechtbank, zal de verlengingsprocedure langer kunnen gaan
duren dan thans doorgaans het geval is. Zolang op de vordering tot verlenging niet is beslist, loopt de terbeschikkingstelling echter door (zie artikel 31b, vierde lid, Sr. zoals dat thans
luidt). Wordt de vordering uiteindelijk toch toegewezen, dan
kan daardoor de werkelijke tijdsduur van de terbeschikkingstelling niet onaanzienlijk worden verlengd. Dit lijkt niet in
overeenstemming met de eisen van een goede rechtsbedeling.
Artikel 509<7 voorziet dan ook in een aanvulling van de
thans geldende regel, en wel in die zin, dat bij toewijzing van
de vordering tot verlenging, na de dag waarop de termijn van
terbeschikkingstelling zou zijn verstreken, indien geen vordering was ingediend, de nieuwe termijn niettemin op die dag ingaat. Artikel 509* Sv., derde lid, geeft verder aan de voor-

zitter van de bijzondere kamer van het gerechtshof te Arnhem
de bevoegdheid om, wanneer de vordering tot verlenging door
de rechtbank is afgewezen, de verpleging van overheidswege,
hangende de beslissing op het door het openbaar ministerie ingestelde beroep, voorlopig te beëindigen.
§ 6 Rechtspositie van de ter beschikking gestelde
Het wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen heeft in principe mede betrekking op geestelijk
gestoorden ten aanzien van wie de strafrechter de maatregel
van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis of terbeschikkingstelling heeft gelast met toepassing van de artikelen 37 en
37A Sr. Daarmede wordt tot uitdrukking gebracht dat zij „patiënten" zijn die zoveel mogelijk op één lijn behoren te worden
gesteld met andere geestelijk gestoorden, die tegen hun wil in
een inrichting zijn opgenomen, echter zonder dat de strafrechter daar aan te pas kwam. Een praktisch gevolg van het
brengen van de ter beschikking gestelden, om wie het hier natuurlijk in het bijzonder te doen is, onder het wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is, dat zij
- en de inrichtingen waarin zij zijn opgenomen - mede zullen
ressorteren onder het toezicht van de geneeskundige inspectie
voor de geestelijke volksgezondheid. (Zie hierover nader de
memorie van toelichting bij laatstgenoemd wetsontwerp, blz.
10, rechterkolom).
Zoals t.a.p. echter reeds is opgemerkt zal dat laatste wetsontwerp niet integraal van toepassing kunnen zijn op de „Justitie-patiënten". Het feit dat zij in een inrichting zijn opgenomen op basis van een rechterlijke uitspraak in een strafzaak,
maakt dat de Minister van Justitie een bijzondere verantwoordelijkheid voor hen heeft uit een oogpunt van beveiliging en
bescherming van de maatschappij. Dit geldt in het bijzonder
voor degenen wier terbeschikkingstelling is gelast, omdat die
maatregel in de toekomst slechts dan wettelijk toelaatbaar zal
zijn indien een of meer misdrijven zijn gepleegd. Het moet
daarom mogelijk blijven, dat ten aanzien van deze categorie
geestelijk gestoorden eventueel beperkingen worden gemaakt
op de rechten en vrijheden die de verpleegden in psychiatrische
ziekenhuizen in het algemeen genieten. Voorts zal voor het
verlenen van verlof of ontslag uit het ziekenhuis een bijzondere regeling moeten gelden waardoor de verantwoordelijkheid
van de Minister van Justitie tot haar rechl kan komen. In artikel 34 van het wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is reeds met het bestaan van dergelijke afwijkende voorschriften uitdrukkelijk rekening gehouden.
De artikelen 37c en 39a-39b van het hier besproken wetsontwerp voorzien dan ook in speciale regels voor het verblijf
in de inrichting, het proefverlof en de voorwaardelijke beëindiging van de inrichtingsverpleging van ter beschikking gestelden
die van overheidswege worden verpleegd. Artikel 37c zal
daarbij ook van toepassing zijn op gedetineerden (met name
veroordeelden tot gevangenisstraf) die op grond van hun geestestoestand in een inrichting voor ter beschikking gestelden
zijn geplaatst (zie artikel 12a van het wetsontwerp). Er lijkt
geen behoefte te bestaan aan het treffen van dergelijke bijzondere regelingen voor Justitie-patiënten die in een psychiatrisch
ziekenhuis zijn geplaatst op grond van een last als bedoeld in
artikel 37, tweede lid, Sr. zonder dat tevens terbeschikkingstelling is opgelegd. Op hen zullen de artikelen 29 e.v. van het
wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen zonder uitzondering van toepassing zijn.
In artikel 37c, eerste lid, is bepaald dat de verpleging van
overheidswege plaats vindt, volgens regels bij (of krachtens)
algemene maatregel van bestuur te stellen in een (particuliere
of rijks-) inrichting. Het tweede lid van dat artikel voegt
daaraan toe dat bij die regels, voor zover zij betrekking
hebben op de beveiliging, de mogelijkheid van bezoek en de
vrijheid van beweging binnen de inrichting en naaste omgeving, zal kunnen worden afgeweken van de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op psychiatrische ziekenhuizen. Deze specifieke regels, die dus in het algemeen op alle
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verpleegden in een bepaalde inrichting voor ter beschikking
gestelden van toepassing zullen zijn, zullen vanzelfsprekend
geen andere beperkingen mogen inhouden dan in het belang
van de beveiliging van de maatschappij geboden is. Er zal dan
ook niet worden afgeweken van de voorschriften, bedoeld in
het derde en vierde lid van artikel 29 van het wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Evenmin
zal inbreuk worden gemaakt op het recht van de ter beschikking gestelde om in beroep te komen op de wijze als in artikel
30 van dat wetsontwerp bepaald tegen eventuele vrijheidbeperkende maatregelen die te zijnen aanzien door de geneesheer-directeur getroffen zijn op basis van de regeling bedoeld in het
eerste en tweede lid van artikel 29. Voor het geval dat die beperkingen gebaseerd zijn op eventuele afwijkende voorschriften
als in artikel 37c, tweede lid, van het onderhavige wetsontwerp
bedoeld, is in het vierde lid van dat artikel, zoals nog nader
zal worden besproken, voorzien in een afzonderlijke beroepsmogelijkheid.
In artikel 37c, derde lid, is verder de mogelijkheid opengelaten dat op aanwijzing van de Minister van Justitie aan bepaalde verpleegden individuele beperkingen worden opgelegd.
Deze individuele beperkingen zullen hun grondslag moeten
vinden in het belang van de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen. Gedacht is aan bijzondere veiligheidsmaatregelen, met name ten aanzien van bezoek en bewegingsvrijheid, die ten opzichte van bepaalde extra-gevaarlijke verpleegden noodzakelijk kunnen blijken.
In de nota (par. 4.5) werd reeds uiteengezet dat deze beperkingen nimmer zo ver mogen gaan, dat aan een verpleegde
elke mogelijkheid wordt onthouden tot bijvoorbeeld het ontvangen van bezoek, anders dan - in bijzondere gevallen - voor
een korte periode van ten hoogste enkele weken. De beperkingen zullen vanzelfsprekend ook niet of zo min mogelijk ten
koste mogen gaan van de behandeling. Artikel 37c, derde lid,
stelt voorop, dat de Minister erop toeziet dat de ter beschikking gestelde, die inrichtingsverpleging ondergaat, de nodige
behandeling ontvangt.
In het laatste lid van het ontworpen artikel is ten slotte
buiten twijfel gesteld dat de ter beschikking gestelde in beroep
zal kunnen komen van hem, hetzij als uitvloeisel van de bijzondere voorschriften, bedoeld in het tweede lid, hetzij ingevolge een aanwijzing van de Minister als bedoeld in het voorlaatste lid, opgelegde, hem individueel betreffende beperkingen, waarbij de vrije briefwisseling, het bezoek en de bewegingsvrijheid worden belemmerd. Het ligt in de bedoeling, dit
beroep te regelen op overeenkomstige wijze als in de artikelen
123 e.v. van de Gevangenismaatregel is gedaan ten opzichte
van het beroep van beslissingen van de Minister waarbij de
(over)plaatsing van een gevangene op grond van diens gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de geestvermogens
in een inrichting voor ter beschikking gestelden is bevolen. Het
beroep zou dus moeten worden ingesteld bij de Centrale Raad
van Advies en worden behandeld door de sectie van die raad
die in het bijzonder met de zorg voor ter beschikking gestelden
is belast. Het beroep zal geen schorsende werking hebben,
maar de beslissing wordt onverwijld ten uitvoer gelegd.
Zoals in de nota (par. 4.6) al werd medegedeeld, is aan de
bovenbedoelde sectie van de Centrale Raad tevens een belangrijke controlerende taak toegedacht, in die zin dat een commissie uit die sectie - ten minste éénmaal per jaar — elke inrichting bezoekt en zich op de hoogte stelt van de toestand en
de gang van zaken aldaar. Uit een oogpunt van een goede controle is verder van belang, dat voorgeschreven zal worden dat
van alle aan een ter beschikking gestelde in een inrichting opgelegde individuele beperkingen aantekening moet worden gehouden.
Daarnaast zal, zoals in de nota werd aangekondigd (zie
par. 4.6. onder 2), in de op basis van het wetsontwerp te
treffen uitvoeringsregelingen aandacht worden geschonken aan
de wijze van behandeling van klachten van ter beschikking gestelden door de bij de rijksinrichtingen reeds bestaande commissies van toezicht. Zo zal aan de klager uitdrukkelijk een
recht op antwoord worden toegekend. Belangrijke klachten

zullen doorverwezen kunnen worden naar een centrale commissie van onderzoek, die ook klachten zal kunnen behandelen
van verpleegden uit particuliere psychiatrische ziekenhuizen en
die de Minister van Justitie zal adviseren. Het zal hier dus
gaan om de behandeling van klachten die niet vallen onder de
in het laatste lid van artikel 37c voorziene appèlregeling.
Ten slotte ligt het in de bedoeling de regeling van de disciplinaire straffen, die in rijksinrichtingen aan ter beschikking
gestelden kunnen worden opgelegd, te herzien, (vgl. artikel 50
van de Beginselenwet gevangeniswezen jo. de artikelen 100 en
133 van de Gevangenismaatregel). Deze herziening zal haar
beslag kunnen krijgen in samenhang met een voorgenomen
nieuwe regeling van de oplegging van disciplinaire straffen in
gevangenissen, huizen van bewaring en rijkswerkinrichtingen.
Daarbij zal onder meer aandacht worden geschonken aan de
aard en de duur van de eventueel op te leggen straffen en aan
de mogelijkheid om daartegen in beroep te komen.
§ 7. Proefverlof en voorwaardelijke beëindiging van de
verpleging van overheidswege
Overeenkomstig het in de nota uitgedrukte voornemen (zie
par. 4.5.2) geeft het wetsontwerp in artikel 39a een wettelijke
grondslag voor het verlenen van proefverlof. In de praktijk
wordt het proefverlof gehanteerd als onderdeel van de behandeling, om na te gaan of de ter beschikking gestelde er in
slaagt zich met behulp van derden in de maatschappij staande
te houden; daarbij blijft de mogelijkheid open om zo nodig onmiddellijk preventief in te grijpen.
Uiteraard kan een wettelijke regeling van het proefverlof
niet al te zeer in bijzonderheden treden. Het voorgestelde artikel volstaat daarom met te bepalen dat de ter beschikking gestelde aan wie proefverlof is verleend bewegingsvrijheid geniet,
behoudens eventuele verplichtingen die hem in verband met
het verlof kunnen zijn opgelegd (artikel 39a, tweede lid).
Het proefverlof wordt verleend door het hoofd van de inrichting die daartoe vooraf door de Minister van Justitie moet
zijn gemachtigd (artikel 39a, eerste lid). Deze afbakening van
bevoegdheden, die aansluit bij de bestaande praktijk, waarborgt dat zowel het belang van een doelmatige behandeling
van de verpleegde als het belang van de veiligheid van de samenleving ten volle tot zijn recht kan komen in de besluitvorming die aan de verlening van het proefverlof vooraf gaat. Dit
is ook het uitgangspunt geweest van de regeling omtrent de
beëindiging van het proefverlof (zie artikel 39a, derde lid).
Zowel de Minister als het hoofd van de inrichting zullen het
proefverlof kunnen beëindigen, hetzij wanneer het belang van
de veiligheid van anderen of van de algemene veiligheid van
personen of goederen die beëindiging vordert, hetzij wanneer
de ter beschikking gestelde zich niet gedraagt overeenkomstig
de hem opgelegde verplichtingen. In dit verband is ook van belang de regeling van het ontworpen artikel 509g Sv., volgens
welke o.a. het openbaar ministerie of een hulpofficier van justitie de voorlopige aanhouding kan bevelen van een ter beschikking gestelde tijdens proefverlof, wanneer ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat hij zich zodanig heeft
gedragen dat het proefverlof zal worden beëindigd.
Artikel 39a, vierde lid, bepaalt ten slotte, om iedere onzekerheid over dit punt uit te sluiten, dat tijdens het proefverlof
de verpleging van overheidswege in de zin der wet voortduurt.
Dit heeft o.a. als gevolg dat de rechtbank van de plaats waar
de inrichting gelegen is bij uitsluiting bevoegd blijft tot kennisneming van de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling, indien de ter beschikking gestelde met proefverlof is
en elders in Nederland verblijft (zie artikel 509/? Sv.).
In het wetsontwerp is verder de regeling van het voorwaardelijk ontslag uit de verpleging van overheidswege herschreven
(vgl. artikel 39Z» van het wetsontwerp, dat correspondeert met
het bestaande artikel 37e). Daarbij is er naar gestreefd om, in
het belang van de rechtspositie van de ter beschikking gestelde, de inhoud van de te stellen voorwaarden scherper te
omlijnen, zodat hij beter weet waar hij aan toe is. Dit is ook
daarom belangrijk, omdat de voorwaardelijke beëindiging van
de verpleging in mindere mate het karakter van een experi-
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ment draagt dan het proefverlof. Aan het afbreken van de
voorwaardelijke beëindiging van de verpleging dienen om die
reden zwaardere eisen te worden gesteld dan aan de beëindiging van het proefverlof. Terwijl beëindiging van het proefverlof volgens het wetsontwerp zal kunnen geschieden „in het
belang van de veiligheid van anderen of van de algemene veiligheid van personen of goederen" is daarentegen hervatting
van de verpleging alleen mogelijk indien de gestelde voorwaarden niet zijn nageleefd. Bovendien kan die hervatting alleen geschieden op last van de Minister, terwijl beëindiging
van het proefverlof ook mogelijk is op grond van een besluit
van de geneesheer-directeur van de inrichting waar de ter beschikking gestelde werd verpleegd.
§ 8. Samenloop van terbeschikkingstellingen
Behalve door onvoorwaardelijk ontslag uit de verpleging van
overheidswege, zal volgens het nieuwe artikel 39c, een lopende
terbeschikkingstelling vervallen bij het onherroepelijk worden
van een rechterlijke uitspraak waarbij dezelfde persoon wederom ter beschikking wordt gesteld. Met dit laatste geven de
ondergetekenden gevolg aan het in par. 3.4.3 van de nota overgenomen voorstel van de commissie-Van der Horst om bij de
wet de mogelijkheid van samenloop van terbeschikkingstellingen uit te sluiten. Vooral bij de beslissing omtrent de verlenging van de terbeschikkingstelling kunnen toch, gelijk de toepassing van de bestaande wettelijke regeling wel heeft aangetoond, moeilijkheden rijzen, doordat de maatregel waarvan de
verlenging aan de orde is, niet los van andere lopende terbeschikkingstellingen kan worden gezien. Die moeilijkheden
kunnen worden vermeden door de bepaling dat een later opgelegde terbeschikkingstelling de vroegere doet vervallen.
Daarbij zal niet uit het oog mogen worden verloren dat deze
regel ook zal gelden indien de latere terbeschikkingstelling niet
gepaard gaat met een bevel tot verpleging van overheidswege
en de eerder opgelegde wel (een anterieure „onvoorwaardelijke" terbeschikkingstelling zal dus door een posterieure
„voorwaardelijke" terbeschikkingstelling vervallen). Overigens
lijkt die consequentie meer van theoretisch, dan van praktisch
belang omdat, wanneer de verdachte reeds ter beschikking gesteld is en van overheidswege wordt verpleegd, de rechter naar
mag worden verwacht, weinig behoefte zal gevoelen aan het
uitspreken van een nieuwe terbeschikkingstelling met bevel dat
verpleging van overheidswege achterwege zal blijven.
§ 9. Rechterlijke bevoegdheid tot het opleggen van de
maatregel
In par. 3.4.1 van de nota is de vraag aan de orde gesteld of
de mogelijkheid tot het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling door de alleensprekende rechter behoort te
worden gehandhaafd. Die vraag is ontkennend beantwoord op
grond van het argument dat voor het opleggen van een maatregel die zo diep in de vrijheid van het individu ingrijpt als bij
de terbeschikkingstelling het geval is, het beraad van een
meervoudige kamer zeker geen te ver gaande eis mag worden
genoemd.
Artikel 376, tweede lid, Sv. zoals dat voorschrift door het
wetsontwerp wordt aangevuld, bepaalt dan ook dat de politierechter die van oordeel is dat de maatregel van terbeschikkingstelling in overweging behoort te worden genomen, de zaak
verwijst naar de meervoudige kamer.
Dit artikel zal van overeenkomstige toepassing zijn in de
procedure voor de kinderrechter en de economische politierechter (zie resp. artikel 501 Sv. en artikel 48 van de Wet op
de economische delicten). Voor de kantongerechtsprocedure is
geen bijzondere voorziening nodig, aangezien bij de strafbare
feiten die de kantonrechter berecht, volgens het wetsontwerp
terbeschikkingstelling niet langer mogelijk zal zijn.
$ 70. Plaatsing van geestelijk gestoorde delinquenten in een
inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden
Het wetsontwerp verruimt de mogelijkheid om geestelijk gestoorde delinquenten, die een (al dan niet aan de maatregel

van terbeschikkingstelling voorafgaande) vrijheidsstraf ondergaan, in een inrichting voor de verpleging van ter beschikking
gestelden te plaatsen; ook deze wetswijziging werd in de
nota aangekondigd (zie par. 3.3). Ingevolge artikel 13, onder c, van de Beginselenwet gevangeniswezen is de mogelijkheid van (over) plaatsing thans alleen aanwezig voor gedetineerden „die op grond van de gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke storing van hun geestvermogens voor verblijf of
verder verblijf in een gevangenis of rijkswerkinrichting ongeschikt gebleken zijn". Doet dat geval zich voor, dan kan alleen
tot plaatsing in een rijksasiel worden overgegaan.
Het wetsontwerp brengt op dit punt de volgende veranderingen. Op grond van het voorgestelde artikel 12a Sr., zal
iedere veroordeelde tot gevangenisstraf die daarvoor wegens
de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens in aanmerking komt, in een voor de verpleging van ter beschikking gestelden bestemde inrichting kunnen worden geplaatst. Die inrichting kan zowel een particuliere als een rijksinrichting zijn. Artikel 12a zal van overeenkomstige toepassing zijn ten aanzien van veroordeelden die
de straf van hechtenis of plaatsing in een rijkswerkinrichting
ondergaan (zie artikel I, onder B en C, van het wetsontwerp).*)
Bij algemene maatregel van bestuur zullen nadere regels
worden gesteld ter uitvoering van artikel 12a. In die regeling
zal ook het beroep worden geregeld dat voor de gevangene
tegen het besluit tot plaatsing in een inrichting zal openstaan.
Het ligt in de bedoeling de Centrale Raad aan te wijzen voor
de behandeling van dit beroep. Deze beroepsmogelijkheid zal
dus in het verlengde liggen van die van artikel 21 van de Beginselenwet gevangeniswezen, waarop aansluiten de artikelen
120-130 van de Gevangenismaatregel, welke artikelen thans
alleen voorzien in een beroep tegen beslissingen tot plaatsing
of overplaatsing in of naar rijksasiels.
§ 11. Slotopmerkingen
Met het vorenstaande zijn de voornaamste verschillen tussen het wetsontwerp en de bestaande wet aangegeven. Daaraan kan nog het volgende worden toegevoegd.
In het wetsontwerp is de terminologie van het Wetboek
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering aangepast
aan die van het ontwerp-Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. O.a. is overal de term „krankzinnigengesticht" vervangen door „psychiatrisch ziekenhuis". Dit
laatste begrip is nader omschreven in een nieuw artikel 90
quinquies Sr. waarbij is aangesloten bij de begripsomschrijving die in het laatstgenoemde wetsontwerp is gevolgd.
Voorstellen tot wijziging van het kinderstrafrecht worden
bij deze gelegenheid niet gedaan. Dit kan, voor zover nodig, beter geschieden in een afzonderlijk wetsontwerp. De plaatsing in
een inrichting voor buitengewone behandeling die volgens de
bijzondere strafbepalingen voor minderjarigen kan worden
opgelegd (zie artikel lij),verschilt op essentiële punten van
de terbeschikkingstelling volgens het strafrecht voor volwassenen. Zo neemt zij een einde op het tijdstip waarop de ter
beschikking gestelde meerderjarig wordt. Een partiële herziening van het kinderstrafrecht op dit punt is ook minder wenselijk, indien daarin niet tevens de consequenlies van het door
de vorige regering genomen besluit tot verlaging van de meerderjarigheidsgrens zijn betrokken. Zoals bekend is over dit laatste onderwerp thans interdepartementaal overleg gaande.
De ondergetekenden zullen bevorderen dat, wanneer het
wetsontwerp kracht van wet heeft gekregen, het bestaande
Psychopatenreglement door een nieuwe algemene maatregel
van bestuur wordt vervangen. Ook zal de Gevangenismaatregel, voor zover die betrekking heeft op rijksinrichtingen voor
l
) Een reeds enige jaren geleden aangekondigd voorstel tot afschaffing van de bijkomende straf van plaatsing in een rijkswerkinrichting is opgehouden door praktische moeilijkheden, met name
ten aanzien van de huisvesting van (bejaarde en/of drarkzuchtige)
zwervers. Deze taak is echter inmiddels opnieuw in studie genomen.
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ter beschikking gestelden (het wetsontwerp geeft aan deze - aan de verdachte kan worden toegerekend, niettemin van het
uitdrukking de voorkeur boven „rijksasiels voor psychopa- opleggen van straf af te zien. Kan het feit in het geheel niet
ten"), worden herzien. Bij die herziening zal tevens, zoals aan de verdachte worden toegerekend, dan is bestraffing uitreeds in par. 2 onder 5 van deze memorie werd aangegeven, de . gesloten krachtens artikel 37, eerste lid. Voorts bestendigt het
in de nota in het vooruitzicht gestelde nieuwe regeling van de derde lid van dit artikel de bestaande bevoegdheid van de
rechtspositie van de verpleegden in die inrichtingen verder wor- rechter om de maatregel van terbeschikkingstelling te combineden uitgewerkt. Opgemerkt wordt overigens nog dat de on- ren met die van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis.
dergetekenden het voornemen hebben een herziening van de
Volgens het geldende artikel 37, derde lid, Sr. kan de
Beginselenwet gevangeniswezen in studie te doen nemen wel- rechter bevelen dat de verdachte „ter beschikking van de Reke zich in het bijzonder zal richten op de vraag of de rijksin- gering zal worden gesteld, ten einde van harentwege te worrichtingen voor ter beschikking gestelden in de toekomst onder den verpleegd". Aangezien het wetsontwerp voorziet in de modie wet moeten blijven vallen, dan wel beter onderwerp kunnen gelijkheid dat een uitgesproken terbeschikkingstelling niet geworden van een zelfstandige wettelijke regeling.
paard zal gaan met verpleging in een inrichting voor ter beschikking gestelden, volstaat het nieuwe artikel 37Ö met te bepalen dat de verdachte „ter beschikking" kan worden gesteld.
De woorden „van de Regering" kunnen naar het oordeel van
ARTIKELEN
de ondergetekenden in dit verband gevoeglijk worden gemist.
Verder wordt thans in artikel 37a gesproken van een „last" tot
terbeschikkingstelling, aangezien de beslissing bedoeld in arArtikel I
tikel 31b reeds met „bevel" wordt aangeduid en het gebruik
A-C. De hier voorgestelde wetswijzigingen verruimen de van de term „bevel" voor verschillende categorieën beslissinmogelijkheid van plaatsing of overplaatsing van geestelijk ge- gen verwarrend kan werken.
stoorde delinquenten die een vrijheidsstraf ondergaan, naar
een (particuliere of rijks-) inrichting voor ter beschikking geArtikel 37 b. Dit artikel is reeds besproken in de par. 2
stelden. Verpleging zal dan plaats vinden op voet varr het be- en 4 van deze memorie. De terbeschikkingstelling zal onvoorpaalde bij of krachtens de artikelen 37c-37e Sr. Overigens waardelijk zijn. De rechter beslist echter of de ter beschikking
wordt verwezen naar par. 10 van het algemene gedeelte van gestelde al dan niet van overheidswege zal worden verpleegd.
de toelichting.
Wanneer hij van mening is dat gedwongen intramurale behandeling vooralsnog achterwege kan blijven, stelt hij bepaalD en E. Tot nu toe ontbreekt in het Wetboek van Straf- de voorwaarden, die het gedrag van de ter beschikking gestelrecht eerr afzonderlijke titel waarin de regelen zijn samenge- de betreffen, vast en plaatst hij hem onder de hoede van een
bracht betreffende de maatregelen die aan volwassenen kun- (reclasserings) instelling (zie artikel 38). Bij terbeschikkingnen worden opgelegd. Wel is er (sinds 1958) een aparte stelling uitgesproken ter zake van een misdrijf waarvoor geen
titel voor de maatregel van onttrekking aan het verkeer. De voorlopige hechtenis is toegelaten, zal verpleging van overvoorschriften omtrent de andere maatregelen (plaatsing in heidswege in een inrichting op grond van dat laatste artikel altijd
een krankzinnigen-gesticht en terbeschikkingstelling) vinden achterwege blijven, tenzij alsnog op een later tijdstip die verhun plaats bij de bepalingen betreffende uitsluiting en verho- pleging onvermijdelijk wordt geacht (zie artikel 38c).
ging van de strafbaarheid.
In het belang van de stelselmatigheid en overzichtelijkheid
Artikel 37. Dit artikel werd reeds toegelicht in par. 6 van
wordt rru voorgesteld, de artikelen over de maatregelen voor deze memorie. Bij de uitvoering van het bepaalde in het eervolwassenen bijeen te brengen in een, in twee afdelingen on- ste lid zal ook aandacht worden geschonkken aan de z.g. gederverdeelde, nieuwe Titel I I A l ) . Deze volgt systematisch zinsverpleging (in het kader van een institutionele beharrdeop de bestaande Titel II van het Eerste Boek, waarin de rege- ling). Verder zullen daarbij onderwerpen als het proefverlof
ling van de aan volwassen delinquenten op te leggen straffen en de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overis opgenomen.
heidswege nader kunnen worden uitgewerkt, alsmede de overplaatsing van verpleegden uit particuliere zorg naar een rijksF. De terminologie van het eerste en tweede lid van arti- inrichting en omgekeerd.
kel 37 is aangepast aan die van het ontwerp-Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. De plaatsing in
Artikel 37d. In dit artikel is de inhoud van het bestaande
een psychiatrisch ziekenhuis, die ingevolge het tweede lid van artikel 37c, eerste lid, verwerkt. Gestreefd is naar een verartikel 37 kan worden gelast, heeft een geldigheidsduur van eenvoudiging en verduidelijking van de bestaande wetstekst,
één jaar, hetgeen overeenkomt met die van de machtiging tot met weglating van datgene wat overbodig leek.
voortgezet verblijf bedoeld in artikel 16 van laatstgenoemd
Bij de in het eerste lid onder a genoemde „particuliere inwetsontwerp.
richtingen" kan worden gedacht aan psychiatrische ziekenhui(Het verouderde begrip ,,proeftijd" is geschrapt). De inhoud zen in de zin van artikel 1, eerste lid, onder d van het ontwerpvan het derde lid van het bestaande artikel 37 is verwerkt in Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;
artikel 37A van het wetsontwerp.
voorts aan verpleegtehuizen en zwakzinnigeninrichtingen. De
aan die inrichtingen te stellen eisen kunnen nader worden geG. Artikel 37a. Dit artikel werd reeds besproken in de regeld bij de in het eerste lid van artikel 37c bedoelde algepar. 2 en 3 van de memorie.
mene maatregel van bestuur.
Het eerste lid somt de voorwaarden op, waaraan bij het opDe voorkeur die de bestaande wettelijke regeling uitspreekt
leggen van de maatregel van terbeschikkingstelling moet zijn voor verpleging in particuliere inrichtingen, is in het wetsontvoldaan. Volgens het tweede lid zal de rechter bevoegd zijn werp gehandhaafd (zie het tweede lid van artikel lid).
om, wanneer het feit wel - zij het ook in verminderde mate
In het laatste lid van het ontworpen artikel 37d" is artikel
22 W. v. Sr. varr overeenkomstige toepassing verklaard. Dit
was eenvoudiger dan die bepaling nog eens uit te schrijven,
l
) Uitvoering van de voorstellen, gedaan in het dezer dagen ge- zoals in het geldende artikel 37/ is gedaan.
publiceerde eindrapport van de Commissie-Vermogensstraffen, zal
aanleiding kunnen geven tot nadere wijziging in het geheel van de
Artikel 37e. In het ontworpen artikel 37c dat het bestaanin deze nieuwe titel opgenomen bepalingen. Die commissie heeft
de
artikel 37c, tweede lid, moet vervangen, is uitdrukkelijk renamelijk aanbevolen, enige algemene bepalingen omtrent maatregelen voor volwassenen in te voegen, en voorts een nieuwe maat- kening gehouden met het geval dat bij of krachtens enige wet
regel (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) te in- bijzondere voorzieningen worden gegeven voor mogelijke vertroduceren.
goeding aan de Staat, van (een deel van) de kosten van ver-

17
pleging en behandeling. Met name valt hier te denken aan de
toepassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Verwezen moge worden naar hetgeen dienaangaande in par.
4.4.6. van de regeringsnota over de terbeschikkingstelling is
opgemerkt. Daaraarr kan nog worden toegevoegd, dat de aan
het slot van die paragraaf bedoelde aanwijzing met ingang van
1 januari 1971 haar beslag kreeg. Over de financiële uitwerking is nog overleg gaande.
De laatste volzin van het geldende artikel 37c, tweede lid, is
overbodig geworden door de Registratiewet 1970 en de Wet
op belastingen van het rechtsverkeer, en daarom niet in het
wetsontwerp opgenomen.

Het voorgestelde artikel 38c geeft de grond aan waarop het
bevel, bedoeld in artikel 38, eerste lid, kan worden herroeperr.
Daarbij zijn de ondergetekenden er van uitgegaan dat die
grond alleen hieruit kan bestaan dat, blijkens feiten of omstandigheden die zich na het onderzoek op de terechtzitting hebben
voorgedaan, de veiligheid van anderen dan wel de veiligheid
van personen of goederen in het algemeen de verpleging vanoverheidswege in een inrichting eist. Om overeenkomstige
redenen als bij de verlenging van de maatregel (zie par. 5 van
het algemene gedeelte van deze memorie), is geen relatie
gelegd met eerder voorgevallen feiten (waaronder het delict
dat de onmiddellijke aanleiding voor de terbeschikkingsteU
ling vormde). Het lijkt niet nodig uitdrukkelijk te bepalen
dat de rechter bij het niet naleven varr de gestelde voorwaar den ook kan volstaan met de ter beschikking gestelde een
waarschuwing te geven (vgl. artikel I4h, dat ingevolge het
bestaande artikel 37d bij de voorwaardelijke terbeschikkingstelling van overeenkomstige toepassing is); die bevoegdheid
spreekt vanzelf.
Zoals reeds is medegedeeld, is de procedure die moet worden gevolgd bij het intrekken van het bevel of de wijziging van
de met het bevel samenhangende verplichtingen opgenomen
in het Wetboek van Strafvordering (zie de artt. 509h e.v.).

Artikel 38-38c. Deze artikelen vervangen het bestaande
artikel 37d, dat de voorwaardelijke terbeschikkingstelling
regelt; zij kwamen reeds ter sprake in de par. 2 en 4 van het
algemeen gedeelte van deze memorie en in de toelichting op
artikel 37Z>. In aansluiting daarop wordt nog het volgende
opgemerkt.
Het wetsontwerp laat de rechter vrij in het bepalen van de
voorwaarden die hij aan het bevel om de intramurale verpleging van overheidswege achterwege te laten, zal willen
verbinden. Wel moeten die voorwaarden het gedrag van de
ter beschikking gestelde betreffen. Zij mogen, zoals nu ook
voor de in het bestaande artikel 37d geregelde voorwaarArtikel 39. Dit artikel sluit aan bij het bestaande artikel
delijke terbeschikkingstelling geldt, de godsdienstige en staat- 37b Sr. De beperking van de mogelijkheid tot verlenging, die
kundige vrijheid niet beperken. (Zie het ontworpen artikel in het tweede lid van het ontworpen artikel is vastgelegd.
38a, eerste lid).
werd reeds toegelicht. Aangezien de terbeschikkingstelling altijd
Een uitdrukkelijke aan het bevel te verbinden voorwaarde onvoorwaardelijk zal zijn, zal de figuur van een last tot tenuitzal kunnen zijn, dat de ter beschikkirrg gestelde zich zal ont- voerlegging, waarvan- in het bestaande artikel 37b, tweede lid,
houden van het opnieuw plegen van misdrijven en voorts dat sprake is, komen te vervallen.
hij zich zal richten naar eventuele aanwijzingen, die hem door
In het derde lid van het ontworpen artikel is door de
de instelling of de in dienst van die instelling staande ambte- woorden „uit anderen hoofde" tot uitdrukking gebracht, dat
naar, die hem bij de reclassering begeleidt, zullen worden ge- vrijheidsbeneming op grond van de terbeschikkingstelling zelf
geven. De voorwaarden zullen toegesneden kunnen zijn op - b.v. de tijd doorgebracht als „passant" in het huis van bewade personen van de ter beschikking gestelde en het feit dat ring, dan wel in een psychiatrisch ziekenhuis of inrichting ter
tot het opleggen van de maatregel heeft geleid. Zo kan b.v. verzorging (met toepassing van artikel 9, lid 1, sub b van de
worden gestipuleerd dat hij zich van het bezoeken van be- Beginselenwet gevangeniswezen, resp. artikel 9 van het Psypaalde plaatsen (zoals café's) zal onthouden.
chopatenreglement) - in mindering komt op de termijn van de
De gestelde voorwaarden zullen, met toepassing van artikel terbeschikkingstelling. In het verleden heeft daarover wel eens
386, op verzoek van de ter beschikking gestelde of op vorde- twijfel bestaan. (Zie Pompe, Handboek van het Nederlandse
ring van de officier van justitie, door de rechter van de woon- Strafrecht, vijfde druk, blz. 460; H.R. 24 juni 1935, N.J., blz.
1450). In plaats van „in verzekerde bewaring" wordt in het
plaats vanr de ter beschikking gestelde te allen tijde kunnen
worden aangevuld of gewijzigd. Daartoe zal aanleiding kun- ontworpen artikel gesproken van „rechtens van zijn vrijheid
nen bestaan bij een onvoorziene wijziging van de feitelijke beroofd", waarmee de terminologie van het Wetboek van
situatie waarin de ter beschikking gestelde verkeert. Ook zal Strafvordering (zie o.a. artikel 65, derde lid, Sv.) wordt geaan een andere instelling dan die daarmede tevoren was belast, volgd. Ten slotte is thans uitdrukkelijk bepaald dat plaatsing in
het verlenen van hulp of steun kunnen worden opgedragen. een psychiatrisch ziekenhuis op grond van een door de rechter
Zoals reeds is opgemerkt, zal in de regel een reclasseringsin- gegeven machtiging - conform de bestaande Krankzinnistelling, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Reclasserings- genwet, c.q. de voorgestelde Wet bijzondere opnemingen in
regeling 1970, het meest aangewezen zijn om die hulp en steun psychiatrische ziekenhuizen - de termijn van een aangevangen
te geven, maar is door het gebruik van het woord „instel- terbeschikkingstelling niet onderbreekt.
ling" ruimte gelaten voor het inschakelen van andere orgarrisaHet vierde lid van artikel 37b is in het wetsontwerp overgeties. Hierbij is b.v. te denken aan instellingen van geestelijke bracht naar artikel 5Q9q Sv.
volksgezondheid, die voldoen aan bepaalde eisen, te omschrijven in de algemene maatregel van bestuur waarvan in artikel
Artikel 39a. Dit artikel, dat het proefverlof een wettelijke
38 tweede lid, sprake is.
basis geeft, is reeds besproken in § 7 van het algemeen geVerder zal de rechter kunnen bepalen dat de ter beschik- deelte van de toelichting. De door de Minister te geven machking gestelde zich in een bij het bevel aangewezen inrich- tiging zal steeds een speciale machtiging zijn; dus voor elk afting zal laten opnemen, dan wel zich onder behandeling zal zonderlijk geval.
stellen van een in de uitspraak aangewezen deskundige, b.v.
Onder „het hoofd van de inrichting" zal in het algemeen de
een psychiater (zie artikel 38a, tweede lid). Bij gebruik van geneesheer-directeur moeten worden verstaan. Overeenkomstig
die bevoegdheid is de rechter in de keuze van de door hem het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van het wetsontwerp bijaan te wijzen inrichting niet beperkt tot de categorie die onder zondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen zal als zohet ontwerp-artikel 37c, eerste lid, valt (die van de specifieke danig echter ook kunnen optreden de arts, die hoewel geen diinrichtingen voor ter beschikking gestelden). Wel voorziet het recteursfunctie bekledende, verantwoordelijk is voor de opnewetsontwerp in de mogelijkheid om bij algemene maatregel ming in en het ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis en die
van bestuur te bepalen aan welke eisen de inrichting zal moe- belast is met de zorg voor de medische gang van zaken.
ten voldoen (zie artikel 38a, derde lid). De mogelijke voorwaarde dat de ter beschikking gestelde de door het strafbare
Artikel 39b. In dit artikel wordt de Minister van Justitie
feit veroorzaakte schade geheel of ten dele moet vergoeden, de bevoegdheid gegeven de verpleging in het kader van de teris evenals de hiervoor besproken voorwaarde ontleend aan de beschikkingslelling te allen tijde voorwaardelijk of onvoorbestaande wettelijke regeling (artikel 14c jo. 37d Sr.)
waardelijk te beëindigen. Het ontworpen artikel sluit aan bij
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artikel 37e Sr., dat die bevoegdheid thans regelt. Ook hier is
gestreefd naar een verkorting en verduidelijking van de bestaande regeling. Uitvoeringsvoorschriften die niet in een wetboek thuishoren, kunnen worden gegeven bij de algemene
maatregel van bestuur waarvan in artikel 37c sprake is. Dit
geldt met name voor het bepaalde in artikel 37J' (betreffende
reisgeld en reisgeleide bij ontslag), welk artikel in het wetsontwerp daarom is komen te vervallen. Overigens moge worden
verwezen naar par. 7, waarin onder andere is ingegaan op de
verschillen tussen de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging en het proefverlof. Zie verder ook de toelichting op artikel 509^ Sv.
Het bestaande artikel 37e, derde lid, is, als regelend een bijzondere aanhoudingsbevoegdheid, overgebracht naar artikel
509g Sv.
Artikel 39c. Op grond van het bepaalde in dit artikel
onder a zal samenloop van maatregelen voor het vervolg zijn
uitgesloten (zie hierover par. 8 van deze memorie). Gestreefd
is naar een zo eenvoudig mogelijke redactie. Daarbij is, zoals
reeds hierboven is opgemerkt, niet gedifferentieerd tussen
„voorwaardelijk" en „onvoorwaardelijk" opgelegde terbeschikkingstellingen.
Wanneer de verpleging van overheidswege onvoorwaardelijk
wordt beëindigd, kan de terbeschikkingstelling niet langer
enige inhoud hebben. Artikel 39c, onder b, bepaalt daarom dat
de maatregel dan eveneens komt te vervallen.
H. In het opschrift van titel III van het Eerste Boek is er
rekening mee gehouden, dat niet langer een algemene, met zoveel woorden in de wet omschreven, strafverminderingsgrond
bestaat, zoals vroeger in artikel 39ter Sr. voor minderjarigen
was opgenomen.
I. Deze wijziging vloeit rechtstreeks uit de herschrijving
van de artikelen 37 e.v. voort. Overigens moge worden gerefereerd aan hetgeen in par. 11 van deze memorie over een aanpassing van het kinderstrafrecht is opgemerkt.
J. De hier voorgestelde definitie van „psychiatrisch ziekenhuis" is ontleend aan artikel 1, eerste lid, onder d, van het
wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
K t/m P. De onderhavige wijzigingen stemmen de terminologie van verschillende artikelen van het Wetboek van
Strafrecht af op het wetsontwerp bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen. Omdat in artikel 249, tweede lid,
onder 2°, de term „ziekenhuis" reeds voorkomt, was een afzonderlijke vermelding van „psychiatrisch ziekenhuis" niet
nodig.
Artikel II
A. Artikel 16, eerste lid, Sv., zoals dit op het ogenblik
luidt, bepaalt dat de vervolging wordt gesehorst indien de verdachte na het tijdstip waarop het strafbare feit is begaan
„krankzinnig" is geworden. De ratio van die bepaling is, dat
zo'n verdachte zich moeilijk naar behoren zal kunnen verdedigen, zodat het niet juist zou zijn de vervolging door te
zetten.
Voorgesteld wordt artikel 16 Sv. in die zin te wijzigen dat
in plaats van het verouderde woordgebruik „krankzinnig is
geworden" wordt gelezen: is gaan lijden aan een ziekelijke
stoornis zijner geestvermogens. Deze laatste uitdrukking is(
echter voor een ruimere uitleg vatbaar dan de uitdrukking
„krankzinnig". Er zijn bepaalde vormen van ziekelijke stoornis van de geestvermogens denkbaar die de verdachte niet behoeven te belemmeren in het voeren van zijn verdediging,
zeker wanneer daarbij te zijnen behoeve toepassing kan worden gegeven aan de artikelen 509a-509e Sv. die betrekking
hebben op de berechting van verdachten die (tijdens het begaan van het feit) vermoedelijk leden aan een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens.

In het nieuwe artikel 16, eerste lid, Sv. wordt daarom voorgesteld de beslissing, om de vervolging al dan niet te schorsen,
over te laten aan het oordeel van de rechter, en deze schorsing dus niet in alle gevallen waarin na het begaan van het
strafbare feit een ziekelijke stoornis van de geestvermogens
bij de verdachte is ingetreden dwingend voor te schrijven. In
samenhang daarmee wordt in artikel II, onderdeel J, K en L,
van het wetsontwerp, een wijziging van de artikelen 509a Sv.
en volgende voorgesteld, in die zin dat deze bepalingen ook
toegepast zullen kunnen worden indien de stoornis van de
geestvermogens niet reeds tijdens het begaan van het feit bestond, maar pas daarna intrad. Op die wijze wordt bereikt
dat de vervolging kan worden voortgezet in gevallen waarin
dit, gezien de aard en ernst van de bij de verdachte geconstateerde ziekelijke stoornis van de geestvermogens, nog opportuun lijkt, maar wordt tevens buiten twijfel gesteld dat in
dat geval de verdachte ook aanspraak kan maken op de in
zijn belang door de wet gestelde bijzondere voorzieningen die
gelden voor strafzaken waarin geestelijk gestoorde verdachten terecht staan. Vgl. nog de toelichting op artikel II, onderdeel N.
C-F. Het voorstel om artikel 37, derde lid, Sr. te schrappen en de artikelen 37a e.v. door nieuwe te vervangen, maakt
het nodig de artikelen 249, eerste lid, 250, vijfde lid, 251 en
352, tweede lid, Sv. aan te passen; het betreft hier geen materiële wijzigingen.
G. De vermelding van artikel 31d Sr. in artikel 366, derde lid, Sv. kan vervallen in verband, met het ontworpen artikel 509/i Sv.
H. Deze wijziging is reeds toegelicht in par. 9 van het algemeen gedeelte van de memorie van toelichting.
I. De op dit punt voorgestelde wijziging hangt rechtstreeks samen met het bepaalde onder H. Er wordt aan herinnerd dat de kinderrechter ingevolge artikel 77c Sr. bevoegd
is op verdachten die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, het strafrecht voor volwassenen toe te passen, indien hij
daartoe grond vindt in de ernst van het begane feit en de persoonlijkheid van de dader.
I, K en L. De in de artikelen 509a en 509e Sv. voorgestelde wijzigingen maken het mogelijk de bijzondere processuele bepalingen, die gelden voor de ten tijde van het feit
psychisch gestoorde verdachte, toe te passen op de eerst na
het feit geestelijk abnormaal geworden verdachte.. Zie verder
de toelichting op onderdeel A van dit artikel.
M. Voorgesteld wordt een nieuwe titel ïlb „Rechtsplegingen in verband met de terbeschikkingstelling" op te nemen in
het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering. De titel
is in drie afdelingen verdeeld.
De eerste afdeling (de artikelen 509/-509/0 bevat enkele
inleidende bepalingen; de tweede afdeling (de artikelen 509i509n) zal de procedure regelen die moet worden gevolgd
wanneer aan de rechter de toepassing van de artikelen 38b en
38c van het Wetboek van Strafrecht (corresponderende met
de bestaande bepalingen omtrent wijziging van de voorwaarden of herroeping van de voorwaardelijke terbeschikkingstelling) wordt gevraagd; de derde afdeling (de artikelen 509o 509//) regelt het rechtsgeding, dat zich over twee instanties
kan uitstrekken, waarin op de vordering tot verlenging van
de terbeschikkingstelling wordt beslist.
Tot nu toe stonden de bovenbedoelde processuele voorschriften in het Wetboek van Strafrecht verspreid. Het is
overzichtelijker ze in één titel in het Wetboek van Strafvordering samen te brengen; die plaatsing lijkt ook uit een oogpunt van wetssystematiek de voorkeur te verdienen.
A rtikel 509f. • Dit artikel geeft een omschrijving van het
begrip „reclasseringsmedewerker", dat in de artikelen 509/j
e.v. verschillende malen wordt gehanteerd.
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Artikel 509g. De officier van justitie van de feitelijke verblijfplaats van de ter beschikking gestelde, die met proefverlof is gezonden of wiens verpleging voorwaardelijk beëindigd
is, zal op grond van het eerste lid van dit artikel diens aanhouding kunnen bevelen wanneer het proefverlof is beëindigd of hervatting van de verpleging van overheidswege is
gelast. Na de aanhouding wordt hij dan onverwijld overgebracht naar de door de Minister van Justitie aangewezen inrichting, welke in het algemeen wel die zal zijn waar hij vroeger verpleegd werd.
Het derde en vierde lid van artikel 509g regelen de bevoegdheid tot voorlopige aanhouding van de ter beschikking
gestelde indien veiligheidsoverwegingen dit noodzakelijk lijken te maken; die bevoegdheid is thans geregeld in artikel
37e, derde lid, van het W.v.Sr. Het betreft hier het geval dat
het proefverlof nog niet is beëindigd of de hervatting van de
verpleging van overheidswege is bevolen, maar het gedrag
van de ter beschikking gestelde een dusdanig dreigend karakter heeft aangenomen dat naar het óórdeel van het openbaar
ministerie de aanhouding niet op het nemen van een van die
maatregelen zal kunnen wachten. Van de voorlopige aanhouding zal onverwijld kennis moeten worden gegeven aan het
departement, waarna de Minister beslist hoe verder moet
worden gehandeld.
De in artikel 509g geregelde aanhoudingsbevoegdheid zal
ook door de hulpofficieren van Justitie kunnen worden uitgeoefend; om die reden was het niet nodig die bevoegdheid
mede toe te kennen aan het hoofd van de gemeentepolitie
ter plaatse (vgl. het bestaande artikel 37e, derde lid, Sr.).

reeds toegelicht in par. 4 van het algemeen gedeelte van deze
memorie; zie ook de hieronder volgende aantekening op artikel 509p.

Artikelen 509o-509ij. Deze artikelen regelen de procedure
die begint te lopen wanneer het openbaar ministerie verlenging
van de terbeschikkingstelling vordert. In par. 5 van het algemene gedeelte van deze memorie zijn de voornaamste verschillen tussen de voorgestelde verlengingsprocedure en de bestaande, in de artikelen 37f-37h Sr. neergelegde, regeling besproken en toegelicht. De ondergetekenden menen daarom op
deze plaats te kunnen volstaan met de volgende aanvullende
opmerkingen.
De inhoud van artikel 509o is ontleend aan artikel 37/ Sr.
op voorstel van de Centrale Raad is thans uitdrukkelijk bepaald dat, wanneer de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt verpleegd, het geneeskundig advies omtrent de
wenselijkheid van verlenging afkomstig moet zijn van het
hoofd van de inrichting, die zich daarbij intern van diverse
zijden zal kunnen doen voorlichten. T.a.v. de ter beschikking
gestelde die niet van overheidswege wordt verpleegd (omdat
die verpleging voorwaardelijk achterwege gebleven of voorwaardelijk beëindigd is), is het advies verplicht van een bevoegd zenuwarts die de betrokkene heeft onderzocht. Uiteraard sluit dit niet uit dat de rechtbank desgewenst ook nog andere medische adviezen zal kunnen inwinnen. De behandelende medicus zelf zal doorgaans echter buiten de verlengingsprocedure moeten blijven, wil zijn vertrouwenspositie ten opzichte van zijn patiënt geen schade lijden.
De termijn waarbinnen het bij de indiening van de vordering
Artikel 509h. Dit artikel correspondeert met artikel 14e over te leggen geneeskundig advies uiterlijk moet zijn opgeSr. dat volgens de thans geldende wettelijke regeling op grond maakt, is van veertien dagen op een maand gebracht, ten einde
van artikel 37d, tweede lid, Sr. bij de voorwaardelijke terbe- het openbaar ministerie de gelegenheid te geven zijn besluit
om al dan niet verlenging te vorderen nog iets langer te overschikkingstelling van overeenkomstige toepassing is.
wegen.
Artikelen 509i-509n. De in deze artikelen neergelegde proDe vordering moet worden ingediend bij de rechtbank van
cesgang komt in hoofdzaak overeen met de thans in de arti- het arrondissement waarin de ter beschikking gestelde ten tijde
kelen 14/ t/m 14/ Sr. neergelegde procedure, die ingevolge ar- van het indienen van de vordering van overheidswege wordt
tikel 37 d, tweede lid, Sr. van toepassing is, wanneer wijziging verpleegd, c.q. zijn (laatstbekende) woonplaats heeft (gehad).
van de voorwaarden van een voorwaardelijk opgelegde terbe- Zou de rechtbank zich niet bevoegd achten, doordat komt vast
schikkingstelling of last tot tenuitvoerlegging van die maat- te staan dat de ter beschikking gestelde elders woonplaats had,
regel wordt gevraagd. (De inhoud van de artikelen 14c en I4d dan verwijst zij de vordering naar de rechtbank die haars inen 14/-14/i is in het wetsontwerp opgenomen in de artikelen ziens wel bevoegd is; deze laatste rechtbank moet dan op de
38a-38c Sr.).
vordering beslissen (zie artikel 509p).
Een belangrijk verschil is echter dat op grond van artikel
Wanneer de ter beschikking gestelde van overheidswege
509/ aan de ter beschikking gestelde die daarom verzoekt een wordt verpleegd, zal bij de vordering tot verlenging van de terraadsman zal worden toegevoegd in het geval dat het openbaar beschikkingstelling ingevolge het tweede lid onder 2° van het
Ministerie toepassing van artikel 38c Sr. vordert. Voor de ter ontwerp-artikel 509o tevens afschrift moeten worden overgebeschikking gestelde zijn in dat geval grote belangen in het legd van de aantekeningen die omtrent zijn verblijf in de ingeding, omdat bij toewijzing van de vordering de verpleging richting door of vanwege de geneesheer-directeur van die invan overheidswege een aanvang neemt. Hij zal op de bevoegd- richting zijn gehouden. (Vgl. het bestaande artikel 37/, tweede
heid tot het vragen van toevoeging van een raadsman tijdig op- lid, Sr. jo. de artikelen 134-137 van de Gevangenismaatregel
merkzaam worden gemaakt. Aan de ter beschikking gestelde en de artikelen 96-98 en 117-119 van het Psychopatenregledie geen raadsman heeft en die daarom ook niet heeft verzocht ment). De ondergetekenden zouden, anders dan de Centrale
(hij is bij voorbeeld voortvluchtig) zal de voorzitter van de Raad, de verplichting tot overlegging van de aantekeningen
rechtbank ook op eigen initiatief een raadsman kunnen toe- echter niet willen uitstrekken tot het geval dat de verpleging
dienen. De raadsman zal bevoegd zijn het onderzoek bij te van overheidswege van de ter beschikking gestelde voorwaarwonen en van alle daarop betrekking hebbende stukken kennis delijk beëindigd is. In het laatste geval zal immers aan de aante nemen.
tekeningen slechts zeer beperkte waarde kunnen worden toegeHet nieuwe artikel 509w, dat de mogelijkheid opent van ge- kend, omdat de omstandigheden zich gewijzigd hebben. Bovendwongen klinisch onderzoek, voorafgaand aan een eventuele dien zou dart - omdat deze aantekeningen in het geheel niet
beslissing tot het alsnog gelasten van verpleging van overheids- geschikt zijn om onder het oog van de ter beschikking gestelde
wege, werd reeds aan het slot van par. 4 van deze memorie be- te komen - een uitzondering moeten worden gemaakt op de in
artikel 509.S, eerste lid, van het wetsontwerp neergelegde regel
sproken.
In de andere artikelen zijn de processuele voorschriften die dat de ter beschikking gestelde die niet of niet langer van overthans gelden nog iets uitgewerkt, zonder dat in het bestaande heidswege wordt verpleegd de stukken van de verlengingsprosysteem principiële wijzigingen zijn aangebracht. Bij de artikel cedure zal kunnen inzien.
509&, eerste lid, vermelde „andere personen" is gedacht aan
De Centrale Raad heeft tegen deze laatste regel eveneens
familieleden, onderwijzend personeel enz. die over de omstan- bedenkingen ingebracht. De Raad zou er de voorkeur aan
digheden, de levensloop en het milieu van de ter beschikking geven dat de ter beschikking gestelde nimmer zelf de stukken
gestelde nadere inlichtingen kunnen verschaffen.
van de verlengingsprocedure zou mogen inzien; dus ook niet in
Het voorstel om de rechtbank van de woonplaats van de ter het geval dat hij slechts „voorwaardelijk" ter beschikking was
beschikking gestelde tot bevoegde rechter aan te wijzen, is gesteld of de verpleging in een inrichting voorwaardelijk beëin-
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digd is. De toevoeging varr een raadsman aan de ter beschikking gestelde zal naar het oordeel van de Raad diens belangen
voldoende veilig stellen.
De ondergetekenden onderschrijven gaarne het oordeel van
de Raad dat, wanneer de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt verpleegd, het bepaald ongewenst is dat hij
zelf inzage van die stukken neemt. Die stukken kunnen dan
immers allerlei gegevens bevatten die hij in zijn eigen belang
beter niet kan kennen. De mogelijkheid voor de directie van de
inrichting, om een goede verstandhouding met de ter beschikking gestelde op te bouwen, zou ook geheel verloren dreigen te
gaan wanneer de over hem uitgebrachte rapporten en aantekeningen, die de rechter worden voorgelegd, hem ter inzage
zouden moeten worden gegeven. De ter beschikking gestelde
wordt daardoor niet in het belang van zijn verdediging geschaad, omdat hij altijd om toevoeging van een raadsman kan
verzoeken (zie artikel 509r) en deze raadsman het recht heeft
van alle stukken kennis te nemen. Het is trouwens in de inrichtingen gebruik, dat de behandelende geneeskundige de strekking en voornaamste punten van het advies met de patiënt bespreekt, wanneer blijkt dat deze daar prijs op stelt; van de inhoud van de aantekeningen zal daarbij in medisch verantwoorde vorm aarr de ter beschikking gestelde mededeling
kunnen worden gedaan.
Wanneer de ter beschikking gestelde zich rechtens in vrijheid bevindt — hetzij krachtens een rechterlijk bevel tot voorwaardelijke opschorting van de verpleging van overheidswege,
hetzij krachtens een ministeriële beschikking tot voorwaardelijke beëindiging van die verpleging - ligt de zaak echter anders. De beslissing van de rechter, op de vordering van het
openbaar ministerie tot verlenging van de duur van de maatregel, c.q. tot wijziging of herroeping van het bevel tot voorwaardelijke opschorting, zou dan (mede) afhangen varr hetgeen uit de stukken blijkt omtrent het gedrag van de ter beschikking gestelde in de maatschappij en omtrent zijn contact
met degene die door de daartoe aangewezen instelling is belast
met het bieden van hulp en steun. Kennisneming van de desbetreffende gegevens behoort hem in het algemeen niet te
worden onthouden. Hierbij zij nog opgemerkt dat volgens de
bestaande voorschriften (zie artikel 14/, laatste lid, Sr.) in het
geval van een vordering tot het ten uitvoer leggen van een
voorwaardelijke terbeschikkingstelling altijd door de ter beschikking gestelde kennis kan worden genomen van de overgelegde stukken.
De ondergetekenden hebben daarom gemeend, het advies
van de Centrale Raad op dit punt niet te moeten volgen. Intussen staan zij niet bij voorbaat afwijzend tegenover een regeling krachtens welke de kennisneming van bepaalde stukken
(of gedeelten daarvan) aan de ter beschikking gestelde zou
kunnen worden onthouden. Zij denken hierbij met name aan
adviezen of rapporten die medische gegevens bevatten. Ook
wanneer de ter beschikking gestelde rechtens in vrijheid is,
kunnen zulke stukken zich bevinden in het aan de rechtbank
overgelegde dossier.
Het betreft hier evenwel een meer algemene kwestie, die
zich mede voordoet ten aanzien van verdachten in een strafzaak. Deze algemene kwestie behoort tot de onderwerpen die
de Commissie partiële herziening strafvordering in studie
heeft. Op de resultaten van die studie zouden de ondergetekenden niet vooruit willen lopen door thans, alleen t.a.v. ter
beschikking gestelden, een bijzondere regeling te treffen.
Het laatste lid van artikel 509o verlangt, dat de vordering
tot verlenging van de terbeschikkingstelling onverwijld aan de
ter beschikking gestelde wordt betekend. Dit is voor hem van
belang in verband met het eerste lid van artikel 509r, waar is
bepaald dat aan de ter beschikking gestelde die van overheidswege wordt verpleegd op diens verzoek een raadsman zal
worden toegevoegd.
Naar aanleiding van een opmerking van de Centrale
Raad, die er de voorkeur aan zou geven dat die toevoeging
altijd ambtshalve plaatsvindt, om de verpleegden niet te belasten met het nemen van een initiatief waarvan zij het gevoel
zouden kunnen hebben dat het de leiding van de inrichting

onwelgevallig is, bepaalt artikel 509r, tweede lid, nog dat de
voorzitter van de rechtbank aan de verpleegde die geen raadsman heeft, altijd ook ambtshalve een raadsman zal kunnen
toevoegen. Overigens moge worden verwezen naar hetgeen
over dit punt in par. 5. van deze memorie is opgemerkt.
Het derde lid van artikel 509$ bepaalt, dat de ter beschikking gestelde zo enigszins mogelijk - dat wil zeggen in alle
gevallen, tenzij zijn geestestoestand een verhoor volstrekt zinloos zou maken - door de rechtbank of een harer leden
wordt gehoord. Volgens het bestaande artikel 37g, zesde lid,
kan dat verhoor ook door de kantonrechter in wiens kanton
de ter beschikking gestelde zich ophoudt, worden afgenomen.
De grond voor die laatste bepaling komt echter te vervallen
wanneer niet langer de rechtbank die de maatregel heeft opgelegd, maar de rechtbank van de woon- of verblijfplaats van
de ter beschikking gestelde over de verlenging beslist; ze is
daarom geschrapt. Opgemerkt wordt nog dat artikel 509s,
derde lid, als bijzondere bepaling derogeert aan de algemene
van artikel 23, vierde lid, eerste volzin, Sv., die wel een delegatie aan de kantonrechter kent.
Aan de ter beschikking gestelde zal bij toewijzing van de
vordering tot verlenging mededeling worden gedaan van het
rechtsmiddel dat tegen die beslissing openstaat, en van de termijn waarbinnen appèl moet worden ingesteld (zie artikel
509M). In de voorschriften die op het gebruik van het rechtsmiddel betrekking hebben, is aansluiting gezocht bij hetgeen
elders in het Wetboek van Strafvordering is voorgeschreven
(zie artikel 509w).
De in appèl te volgen procedure zal in zoverre eenvoudiger
kunnen zijn dan die in eerste aanleg, dat het hof conform het
bepaalde in artikel 509*, tweede lid, wanneer het, afgaande
op de stukken van het geding, van oordeel is dat het beroep
kennelijk zonder redelijke grond is ingesteld of het appèl niet
ontvankelijk is (bij voorbeeld omdat het te laat werd ingesteld) de zaak op die stukken kan afdoen. Het doet dat niet
dan na de raadsman van de ter beschikking gestelde te hebben gehoord. In dit verband is nog van belang, dat de partij
die in beroep is gekomen binnen veertien dagen na het instellen van dat appèl bij het gerechtshof een schriftuur kan
inzenden, houdende de middelen en gronden waarop zij haar
beroep steunt (zie artikel 410 Sv., dat in artikel 509w, tweede lid, van overeenkomstige toepassing wordt verklaard). A1dus wordt in niet twijfelachtig liggende zaken de definitieve
beslissing op de vordering tot verlenging niet langer opgehouden dan strikt noodzakelijk is, waarmede ook het belang van
de ter beschikking gestelde wordt gediend. Op de bevoegdheid van de president om, op voet van het bepaalde in artikel
509*, derde lid, de verpleging van overheidswege voorlopig
te beëindigen, werd reeds gewezen.
N. In het nieuwe artikel 562, eerste lid, is thans bepaald
dat in het geval dat de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest, houdende veroordeling tot vrijheidsstraf (of de straf van berisping) is gaan lijden aan een
ziekelijke stoornis zijner geestvermogens, het gerecht de opschorting van de tenuitvoerlegging kan bevelen. Tot nu toe
moet het gerecht in zo'n geval altijd de opschorting gelasten.
Een dergelijke dwingende verplichting lijkt echter niet langer gewenst nu de uitdrukking „is gaan lijden aan een ziekelijke stoornis zijner geestvermogens" rekbaarder is dan
„krankzinnig is geworden". Een bepaalde ziekelijke stoornis
van de geestvermogens hoeft op zichzelf nog niet altijd reden
te zijn om de executie van een vrijheidsstraf, waartoe de verdachte vóór het ontstaan van die stoornis veroordeeld was,
nu verder maar achterwege te laten. In dit verband zij eraan
herinnerd, dat het wetsontwerp de mogelijkheid verruimt, de
vrijheidsstraf in een psychiatrisch ziekenhuis ten uitvoer te
leggen.
O. De terminologie van artikel 563 is aangepast aan die
van het wetsontwerp bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
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Artikel III
De instelling van een bijzondere kamer bij het gerechtshof
te Arnhem, die belast zal zijn met de behandeling van het
beroep tegen beslissingen van de rechtbanken inzake verlenging van de terbeschikkingstelling, maakt een aanvulling, op
de Wet op de rechterlijke organisatie noodzakelijk. Het is de
bedoeling dat deze bijzondere kamer zal bestaan uit vijf leden,
onder wie drie leden van het hof. Het leek daarbij niet noodzakelijk of wenselijk een beperking aan te brengen in die zin
dat slechts leden van de strafkamer zitting zullen kunnen hebben in de bijzondere kamer. Voor het overige zal die kamer
bestaan uit twee deskundigen, die geen deel van de rechterlijke
macht uitmaken. Deze figuur, waarbij gestreefd wordt naar
een versterking van het deskundige element door het aantrekken van niet tot de rechterlijke macht behorende personen,
vindt men in verschillende recente wetten terug (o.a. de Wet op
jaarrekening van ondernemingen, de Pachtwet en de Zaaizaad- en Plantgoedwet). De tekst van het voorgestelde artikel
73 sluit aan bij die van het bestaande artikel 72.
Bij de voorgestelde aanvulling van de Wet op de rechterlijke organisatie is rekening gehouden met het ontwerp tot
wijziging van die wet dat thans bij de Eerste Kamer der
Staten-Generaal in behandeling is ((10 808).

maatregel in aanmerking komen met dien verstande dat de
rechter de bewaring alleen zou kunnen bevelen indien hij haar
nodig oordeelde ter voorkoming van verdere misdrijven en
haar ook overigens onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd achtte. Daarbij had men het oog op de niet psychisch
gestoorde criminelen; op de overigen zou immers, wanneer het
belang van de openbare veiligheid dit zou vorderen, de maatregel van terbeschikkingstelling kunnen worden toegepast.
De wet van 1929 is echter nooit in werking getreden, hoofdzakelijk omdat het instituut van de bewaring het bestaan veronderstelde van een enigszins belangrijk getal ernstige recidivisten die niet gerekend zouden kunnen worden tot de geestelijk gestoorden; die veronderstelling bleek onjuist. De wet is
later min of meer in het vergeetboek geraakt. Voorgesteld
wordt haar nu alsnog in te trekken.
Artikel VIII
Verschillende artikelen die in het wetsontwerp zijn gewijzigd
of opnieuw vastgesteld, zullen bij algemene maatregel van bestuur moeten worden uitgewerkt; tevens dienen de bestaande
uitvoeringsvoorschriften te worden herzien. Met het oog
daarop is het tijdstip van inwerkingtreding overgelaten aan de
Kroon. De ondergetekenden zullen er naar streven, dit tijdstip
zo vroeg mogelijk te doen vallen.

Artikel IV
De onder A t/m F voorgestelde wijzigingen van de B©ginselenwet gevangeniswezen beogen een verouderd, vaak ook
als denigrerend gevoeld, woordgebruik te vervangen door
een modernere terminologie.
De verandering die onder G sub 2 wordt voorgesteld, stemt
de inhoud van artikel 13 van de Beginselenwet gevangeniswezen op de in artikel 1, onder A, B en C, voorgestelde
wetswijzigingen af.
Artikel V
Artikel 9, tweede lid, van de Wet op de economische delicten geeft een voorziening voor het geval dat de maatregel
van onderbewindstelling van de onderneming is opgelegd - al
dan niet gecombineerd met de maatregel van terbeschikkingstelling - ten aanzien van een psychisch gestoorde verdachte.
In dat geval kan de onderbewindstelling bij rechterlijk bevel
telkens met een jaar worden verlengd.
Aangezien artikel 37 Sr. bij de vervolging van economische
delicten zelden of nooit wordt toegepast en ook overigens
artikel 9, tweede lid, een dode letter is gebleven ' ) , geven de
ondergetekenden er de voorkeur aan die bepaling te schrappen in plaats van een wijziging voor te stellen die alleen
theoretische betekenis zou hebben.
Artikel VI
De wijzigingen die in de Wet op de justitiële documentatie
en op de verklaringen omtrent het gedrag worden voorgesteld, beogen een technische aanpassing van deze regeling aan
het bepaalde in artikel I, onder F en G, van het wetsontwerp;
zij hebben geen zelfstandige betekenis.
Artikel VII
De Wet van 25 juni 1929, Stb. 362, houdende nadere voorzieningen betreffende beroeps- en gewoontemisdadigers,
voegde in het Wetboek van Strafrecht de artikelen 43 bis en
43 ter in. Deze artikelen voorzagen in de mogelijkheid van bewaring van beroeps- en gewoontemisdadigers voor een door de
rechter te bepalen termijn van ten minste vijf en ten hoogste
tien jaar. Zware recidivisten zouden voor toepassing van deze
!) Over de periode 1960-1969 is bij het C.B.S. slechts één geval
bekend waarin de maatregel van onderbewindstelling werd opgelegd.
De maatregel van terbeschikkingstelling ter zake van een economisch delict is in de periode 1963/1969 geen enkele maal ongelegd.

Artikel IX
Dit artikel bevat enige bepalingen van overgangsrecht.
Het eerste lid bepaalt dat terbeschikkingstellingen opgelegd vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, met
toepassing van het toen geldende recht, na dat tijdstip conform
de thans voorgestelde wettelijke regeling (die voor de ter beschikking gestelde gunstiger is) worden geëxecuteerd. De
voorwaardelijke terbeschikkingstelling van het bestaande artikel "bid wordt daarbij gelijkgesteld aan de terbeschikkingstelling waarbij bevel wordt gegeven dat verpleging van overheidswege voorwaardelijk achterwege zal blijven tenzij de rechter
later alsnog anders mocht gelasten.
Voor zover de nieuwe regeling niet geheel met de bestaande
concordeert - men denke aan het geval dat een terbescbikkingstelling is uitgesproken naar aanleiding van een strafbaar feit
waarbij die maatregel in het vervolg niet meer mogelijk zal
zijn of alleen met bevel dat verpleging van overheidswege
voorwaardelijk achterwege zal blijven - zal die discordantie
kunnen worden opgeheven door de inrichtingsverpleging met
toepassing van artikel 396 (nieuw) voorwaardelijk of onvoorwaardelijk te beëindigen.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
meerdere terbeschikkingstellingen tegelijk van kracht zijn, zal
die samenloop voor het vervolg kunnen worden uitgesloten
door slechts ten aanzien van één maatregel verlenging te vorderen; een bijzondere overgangsbepaling is hiervoor niet vereist.
De in het tweede lid opgenomen overgangsbepaling is in
overeenstemming met de algemene regel volgens welke reeds
lopende procedures beheerst blijven door de processuele regels
inzake competentie van de rechter, het aanwenden van rechtsmiddelen enz., die golden toen de zaak bij de rechter aanhangig werd gemaakt.
Ten overvloede moge nog worden opgemerkt dat na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet terbeschikkingstelling
slechts kan worden gelast op grond van de in artikel 37a
(nieuw) genoemde omstandigheden, ook al zou de vordering
van het openbaar ministerie vóór dat tijdstip zijn gedaan.
De Minister van Justitie,
VAN AGT.
De Staatssecretaris van Justitie,
GROSHEIDE.

