Uitwerking interpretatie art. 15.5 en art. 43.3
In de onderstaande tabel is beschreven op welke wijze de huidige interpretatie van regelgeving en
beleid bijgesteld wordt. Hierdoor kan een uitvoering ontstaan die dicht bij de gewenste en/of
bestaande praktijk ligt en die recht doet aan onderliggende regelgeving en het beleid ‘GGz, tenzij’.

Huidige interpretatie van regelgeving inzake
plaatsing in de GGz op grond van art. 15.5.
en 43.3 Pbw

Gewenste interpretatie van regelgeving
inzake plaatsing in de GGz op grond van art.
15.5. en 43.3 Pbw

Pbw, toetsingskader en diverse brieven
worden toegepast op verschillende situaties
bij plaatsingen.

Handboek forensische zorg is leidend met
inachtneming van de mogelijkheden die wet
en regelgeving bieden.

Door BSF wordt op grond van art. 43.3 Pbw
alleen ingestemd met plaatsing in een
inrichting voor verslavingszorg.

Ruimer hanteren conform de mogelijkheden
die de Pbw biedt. Hierdoor kan art. 43.3 Pbw
ook worden toegepast op plaatsing in GGzinstellingen voor behandeling of begeleiding.
De gedachte hierachter is dat vaak sprake is
van multi problematiek waarvoor in
verschillende instellingen behandeling of
begeleiding geboden kan worden al naar
gelang de gecontracteerde forensische zorg.
Dit leidt dus niet tot een andere ordening van
de toepassing van de bedoelde artikelen,
maar bij de beoordeling van het
overplaatsingsverzoek kan een ruimer kader
worden gehanteerd.

Op grond van art. 15.5 Pbw kan een
gedetineerde of preventief gehechte in geval
van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van zijn geestvermogens naar een
psychiatrisch ziekenhuis
(APZ/FPA/FVA/FPK/PVK) worden
overgebracht om daar zolang als
noodzakelijk is te worden verpleegd.1
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Het blijkt wenselijk dat een art 15.5 Pbw
plaatsing kan worden omgezet naar een art.
43.3 Pbw plaatsing als terugplaatsing naar de
PI onwenselijk is en in het kader van de
detentiefasering activiteiten gericht op
resocialisatie en terugkeer in de samenleving
aan de orde zijn. In de praktijk gaat het veelal
om het kunnen verkrijgen van een uitkering

Op grond van artikel 15.5 kan een gedetineerde om de volgende redenen worden geplaatst in een
zorginstelling:
een (dreigende) psychiatrische decompensatie of een absolute ongeschiktheid voor een detentiesituatie
als gevolg van psychiatrische stoornissen of
een psychiatrische aandoening waarvoor klinische behandeling is aangewezen, (As I vgls DSM-IV);
een persoonlijkheidsstoornis op grond waarvan een detentie vervangende behandeling is aangewezen. (As
II vgls DSM-IV).

en reclasseringsbegeleiding. Omzetting naar
een penitentiair programma is op basis van de
bestaande regelgeving ook mogelijk.
De beslissing van de selectiefunctionaris tot
plaatsing in een zorginstelling op grond van
art. 15.5 Pbw kan worden omgezet naar een
plaatsing op grond van art. 43.3 Pbw indien
tijdens een 15.5 plaatsing activiteiten of
omstandigheden gericht op terugkeer in de
maatschappij dit nodig maken en dit aansluit
bij de fase van de detentie. Conform de Pbw
stemt de PI af met de selectiefunctionaris
waarna de directeur een beslissing neemt
over de toepassing van art. 43.3 Pbw.
Bij een plaatsing op grond van art. 15.5 Pbw
ontvangen de gedetineerde, de PI en de
zorgaanbieder de beslissing van de
selectiefunctionaris.

De gedetineerde, de PI, het NIFP (IFZ) en de
zorgaanbieder ontvangen de beslissing van de
selectiefunctionaris.

Plaatsing van een gedetineerde in een
zorginstelling is een vrijwillige plaatsing.

Volgens de Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst (WGBO) is een
plaatsing in de geestelijke gezondheidszorg
een vrijwillige plaatsing. Dit geldt dus ook voor
de plaatsing van gedetineerden in een
zorginstelling op grond van art. 15.5 en 43.3
Pbw. Indien de gedetineerde zelf geen zorg wil
ondergaan, dan kan vanuit het oogpunt van
veiligheid, maar dus ook vanuit de WGBO
geen sprake zijn van een (gedwongen)
plaatsing in een zorginstelling.
Alleen indien voldaan wordt aan een stringent
gevaarcriterium kan de psychiater van de PI /
zorginstelling op grond van de Wet bijzondere
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
een rechterlijke machtiging aanvragen. Met
een rechterlijke machtiging wordt onvrijwillige
opname binnen een zorginstellingen mogelijk.

Bij plaatsing op grond van art. 43.3 Pbw is
verlof beperkt mogelijk.

Bij accordering van de plaatsing op grond van
43.3 en 15.5 Pbw worden alleen vrijheden
conform het door de directeur goedgekeurde

verlofplan toegekend. De risico’s van de
toekenning van vrijheden moeten worden
benoemd in het verlofplan van de
zorgaanbieder. Bij de beslissing wordt dus het
verlofplan betrokken en alleen indien de
directeur in principe akkoord gaat met het
verlofplan.
De Rspog biedt voldoende mogelijkheden
voor de directeur en de selectiefunctionaris
om afspraken met de zorgaanbieder te maken
over vrijheden.

