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onderwerp Evaluatie wet BOPZ 

 
Geachte heer Hirsch Ballin, 
 
Bij brief van 8 juni jl. 2006 met kenmerk 5488239/07/6 verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) advies uit te brengen over het rapport van de derde evaluatiecommissie Wet BOPZ.  
 
De commissie doet in haar rapport verslag van de wijze waarop de Wet BOPZ de afgelopen vijf jaar is 
toegepast. Zij concludeert op meerdere gronden dat de wet BOPZ niet toekomstbestendig is. Zo stelt de 
Wet BOPZ de gedwongen opname centraal, en zijn de mogelijkheden voor persoonsgerichte zorg op 
maat beperkt. Taken die bij het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de 
burgemeester en de geneesheer-directeur zijn neergelegd krijgen niet altijd de aandacht die zij verdienen 
met als gevolg dat de rechtsbescherming van de patiënt onvoldoende uit de verf komt.  
Belangrijke aanbeveling van de commisie is te komen tot de instelling van een zogenaamde commissie 
psychiatrische zorg, die voor een groot deel de taken van de huidige instanties moet gaan overnemen. 
De commissie zou moeten worden gevormd door een gezaghebbend driemanschap: een psychiater, een 
jurist en een persoon die vanuit patiënten-, familie- en maatschappelijk perspectief deskundig is.  
 
Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt.1    
 
 

 
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke 
adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. 
De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een 
adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt 
de Raad voor de rechtspraak de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de 
organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. 
Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft bij brief van 4 september jl. advies uitgebracht over 
de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie. De Raad onderschrijft dit advies.  
 
De NVvR wijst op de mogelijke werklastgevolgen van een nieuwe wet voor de Rechtspraak, die het 
gevolg kunnen zijn van een toename van het aantal beoordelingsmomenten door de rechter. De Raad zal 
hiervan te zijner tijd een inschatting maken als er een concreet wetsvoorstel ter advisering aan de Raad 
wordt voorgelegd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
F.W.H. van den Emster 
Voorzitter 
 


