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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 Datum 10 februari 2012 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32337 
Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire 
beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de 
verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel C 

Artikel II, onderdeel B 
Artikel III, onderdeel B 

16 (Dibi) 

Dit amendement strekt ertoe de toepassing van onvrijwillige geneeskundige behandelingen 

te beperken tot bij AMvB vast te stellen psychiatrische stoornissen. Dat biedt volgens 

indiener de garantie dat gedwongen medische behandelingen slechts toegepast worden in 

de gevallen waarin dat volgens de regelen voor de medische kunst toelaatbaar kan worden 

geacht. 

Ingetrokken 

 

 

 



 

 Datum 10 februari 2012 

 blad 2 

 

 

 

 

Artikel I, onderdelen C, D en E 

Artikel II, onderdeel B 

Artikel III, onderdeel B 
8 à 12 à 18  (Bouwmeester en Berndsen) 

Dit amendement beoogt de rechtsbescherming van gedetineerden te verbeteren. Daartoe 

is het nodig dat de rechter vooraf toestemming geeft voor een onvrijwillige geneeskundige 
behandeling. Een beslissing van het hoofd van de inrichting met de mogelijkheid van 

bezwaar en beroep met een schorsende werking, acht de indiener een onvoldoende 

waarborg voor dierechtsbescherming. Naar de mening van de indiener biedt een 

rechterlijke beslissing om iemand in een justitiële inrichting op te nemen, onvoldoende 

grond voor een beslissing over een eventueel noodzakelijke onvrijwillige geneeskundige 

behandeling. 

Bij de rechterlijke toets vooraf is gekozen voor de beroepscommissie van de Raad voor de 

strafrechtstoepassingen jeugdbescherming, het rechterlijk college dat in de 

beginselenwetten belast is met beroepszaken over beslissingen op grond van de 

beginselenwetten en dus ook over de beslissingen over de  dwangbehandeling die nu al in 

de beginselenwetten is opgenomen. De beroepscommissie beschikt over de noodzakelijke 

expertise, omdat een lid met psychiatrische en gedragsdeskundige expertise aanwezig is. 
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66  

 

 
Artikel I, onderdeel C 

Artikel II, onderdeel B 

Artikel III, onderdeel B 

11 (Dibi) 

Dit amendement strekt ertoe te verhinderen dat onvrijwillige geneeskundige behandelingen 

al te lichtvaardig worden toegepast. Indiener vindt het vereiste van aannemelijkheid te 

vrijblijvend. Het gevaar moet naar het oordeel van indiener aangetoond worden. Dat moet 

wildgroei in de toepassing ervan voorkomen. 

Verworpen. Voor: PvdD en GroenLinks 

 

 

Artikel I, onderdeel C 

Artikel II, onderdeel B 

Artikel III, onderdeel B 
9 à 13 (Bouwmeester en Berndsen) 
Dit amendement introduceert een patiëntenvertrouwenspersoon waar 
gedetineerden in geval van een medische behandeling voor advies en bijstand 
terecht kunnen.  
De indiener is van mening dat een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon 
kan bijdragen aan de rechtsbescherming van deze gedetineerden. Hiermee wordt 
de rechtspositie van deze gedetineerden gelijk aan die van patiënten die op grond 
van de BOPZ een medische behandeling moeten ondergaan.  

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 



 

 Datum 10 februari 2012 

 blad 3 

 

 

 

 

Artikel VIa 
10 à 19  (Dibi)  

Gezien de ingrijpende gevolgen van onvrijwillige medische behandelingen op de 

persoonlijke levenssfeer van de betreffende gedetineerden ligt het voor de hand om op 

redelijke termijn na de inwerkingtreding van deze wet de toepassing ervan te evalueren. 

Daarmee wordt volgens indiener recht gedaan aan het grondwettelijk erkende recht op 
eerbiediging van de lichamelijke integriteit. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

 

 
Moties 
 
15 (Van Toorenburg en Helder) over een rechterlijke toets vooraf 

Ingetrokken 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


