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onderwerp Wetsvoorstel BOPZ over  “zelfbinding” 

 
Geachte heer van der Flier,  
 
Bij brief van 31 mei jl., kenmerk 5355758/05/6, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) 
advies uit te brengen inzake de nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging van de Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, die betrekking heeft op de “zelfbinding”.  
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 
 
Advies 
 
Bij opname van een persoon die in een eerdere fase heeft ingestemd met opname, maar deze 
instemming later intrekt gaat het om vrijheidsbeneming. De Raad is het met u eens dat een dergelijke 
beslissing tot vrijheidsbeneming door de rechter moet worden genomen.  
 
De vraag die dan resteert is binnen welke termijn de rechter de zaak zou moeten behandelen.  
In de praktijk zal het veelal gaan om een patiënt die nog niet is opgenomen. Er zal dan een huisbezoek 
georganiseerd moet worden. De praktijk leert dat dergelijke bezoeken moelijk zijn te plannen binnen de 
termijn die voor ibs-beoordelingen staat, bijvoorbeeld in verband met het aankondigen/oproepen van 
betrokkene en de voorbereidingstijd van de advocaat.  
De Raad adviseert daarom uit te gaan van een termijn van vijf werkdagen, hetgeen neerkomt op een 
(kalender)week.  
 
Indien een acute situatie zich binnen deze termijn voordoet en het rechterlijk oordeel niet afgewacht kan 
worden, kan een inbewaringstelling worden gevorderd. Het bestaan van een zelfbindingsverklaring of 
een lopende voorwaardelijke machtiging staan hier naar het oordeel van de Raad niet aan in de weg, 
omdat deze ten tijde van het uitschrijven van de ibs geen titel tot opname bieden, en de omstandigheden 
noodzaken tot acute opname.  
 
Hoogachtend, 
 
D.J. van Dijk,  
Lid Raad voor de rechtspraak 
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