34ste vergadering

Dinsdag 2 juli 2002
Aanvang 10.00 uur

Voorzitter: Braks
Tegenwoordig zijn 67 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Boorsma, Braks, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Dees, Doesburg, Dölle,
Dupuis, Van Eekelen, Van Gennip,
Ginjaar, Groen, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, Jaarsma, Jurgens,
Ketting, Kneppers-Heijnert, Kohnstamm, Van der Lans, Van Leeuwen,
Lemstra, Van der Linden, LoddersElfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Meindertsma, Pastoor, Le
Poole, Pormes, Rabbinge, Rensema,
Roscam Abbing-Bos, Rosenthal,
Ruers, Van Schijndel, Schuurman,
Schuyer, Swenker, Tan, Terlouw, Van
Thijn, Timmerman-Buck, Varekamp,
Ter Veld, De Vries, Van Vugt, Walsma,
Werner, Woldring, De Wolff, Wolfson
en Zwerver,
en de heren Korthals, minister van
Justitie, Zalm, minister van
Financiën, mevrouw Netelenbos,
minister van Verkeer en Waterstaat,
en mevrouw Borst-Eilers, viceminister-president, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Platvoet en Schoondergang-Horikx,
wegens bezigheden elders.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van:
- de PKB-plus Mainportontwikkeling Rotterdam (24691, nrs. 49
en 50).
Deze planologische kernbeslissing
wordt zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: Het lid Bierman van
de OSF wordt conform artikel 121
van het Reglement van orde
aantekening verleend, dat hij geacht
wil worden zich niet met de
planologische kernbeslissing te
hebben kunnen verenigen.
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Maas-de Brouwer, wegens verblijf
buitenslands;

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging
en observatiemachtiging)
(27289).

Stekelenburg, wegens ziekte;

De beraadslaging wordt geopend.

Eerste Kamer

BOPZ

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

©
Mevrouw Van Leeuwen (CDA):
Mijnheer de voorzitter. Het voorliggende wetsvoorstel beoogt een
nieuw instrument toe te voegen aan
de diverse regels voor gedwongen
opname en behandeling, te weten de
voorwaardelijke machtiging. De
voorwaardelijke machtiging is een
maatregel waarbij sterke drang op de
patiënt wordt uitgeoefend om een
behandeling buiten de inrichting te
ondergaan. Het gaat om een
ambulante behandeling, dit in
tegenstelling tot alle andere
machtigingen, waarbij het primair
gaat om een gedwongen opname,
gevolgd door een behandeling. De
voorwaardelijke machtiging beoogt
evenwel een situatie te scheppen
waarbij opname in een inrichting kan
worden voorkomen. Het gevaar voor
de betrokkene, voor anderen of voor
de algemene veiligheid kan daarmee
worden afgewend buiten de
inrichting, mits aan een aantal
duidelijk omschreven voorwaarden
wordt voldaan. In feite wordt
hiermee de voortzetting van de reeds
ingezette ambulante behandeling ter
voorkoming van gedwongen opname
gewaarborgd, mits de patiënt
hieraan blijft meewerken. Dat is in
het licht van de verdergaande
extramuralisering van de geestelijke
gezondheidszorg verheugend.
Uiteraard is de voorwaardelijke
machtiging ook een minder
drastische ingreep dan een gedwongen opname terwijl de rechtsbescherming van de patiënt via
openbaar ministerie en rechter
dezelfde is als bij een gedwongen
opname. Hierbij moet tevens sprake
zijn van een bindende afspraak over
de behandeling tussen patiënt en
behandelaar: de behandelaar, een
ambulante psychiater, en de patiënt
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