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Samenvatting
Veel “kenners" van tbs hebben warme gevoelens voor dat systeem. Ook de rest van de samenleving
zou tbs-ers moeten omarmen. Uit recente cijfers blijkt (weer) dat het recidivecijfer van tbs-ers twee tot
drie keer lager ligt dan dat van gedetineerden[1]. Slechts 5 procent van de ex-tbs-ers pleegt binnen twee
jaar na de beëindiging van deze maatregel een nieuw tbs-waardig delict. Tbs maakt de maatschappij
veiliger. Na een moeizame periode van ruim 10 jaar met veel kritiek leek er het afgelopen jaar eindelijk
een voorzichtige, positieve ontwikkeling zichtbaar. Juist op het moment echter dat dit ook hardop op
naar buiten zou kunnen worden belijd doemen er weer nieuwe problemen op die maken dat er toch
geen sprake kan zijn van enthousiasme.

De afgelopen jaren is veel kritiek geleverd op de tbs door mensen uit het veld. Zo werd in het dagblad
Trouw op 4 juli 2008[4] door advocaten geklaagd over de duur van tbs en gebrekkige behandeling.
Veelgehoorde kritiek was en is nog altijd dat de politiek een te centrale rol inneemt in het tbs-stelsel.
Een politieke passant, de Minister van Veiligheid en Justitie, beslist of een patiënt op verlof mag of juist
naar de long-stay moet. Regelmatig ervaar ik in de praktijk dat behandelaars uitbreiding van verlof
belangrijk vinden, maar dat de politiek op de rem trapt. Dat levert frustraties en vertraging op. Bij
incidenten rond tbs’ers leidt de genoemde politieke rol ertoe dat de minister door de Tweede Kamer op
het matje wordt geroepen, hetgeen vervolgens weer leidt tot incidentenpolitiek. Zonder hier al te diep op
in te willen gaan wil het gevolg nog al eens ondoordachte wet- en regelgeving zijn. Denk aan de
afschaffing van de Fokkens-regeling en de invoering per 1 januari 2011 van de bepaling in de
verlofregeling dat patiënten in bepaalde gevallen automatisch een jaar hun verlof kwijtraken. Of aan de
invoering van artikel 509t lid 2, laatste zin Wetboek van Strafvordering. Dit maakt beëindiging van tbs
pas mogelijk nadat de dwangverpleging minimaal een jaar voorwaardelijk beëindigd is geweest. Dat kan
bijvoorbeeld onrechtvaardige situaties in het leven roepen als de dwangverpleging nog niet
voorwaardelijk beëindigd is geweest, terwijl er geen stoornis of recidivegevaar (meer) is of als omzetting
van de tbs in een rechterlijke machtiging een betere oplossing is.

De kritiek op het tbs-stelsel leidde ertoe dat advocaten veelvuldig hun cliënten adviseren niet mee te
werken aan gedragskundige rapportages om zo tbs-oplegging te voorkomen. Ook rechters lijken
kritischer te zijn geworden ten opzichte van de eigenlijk zo mooie maatregel. In de jaren 2010-2014
schommelde het aantal jaarlijkse tbs-opleggingen tussen de 94 en 111. In vergelijking met 10 jaar
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geleden betekent dit meer dan een halvering van het aantal jaarlijkse tbs-opleggingen.
Het WODC, verrichtte in 2011 reeds onderzoek naar de oorzaak van de daling van het aantal tbs-
opleggingen.[5] Een van de redenen betrof het toenemend aantal verdachten dat niet wenst mee te
werken aan pro-Justitia rapportages.
Tbs-klinieken onderkenden in 2010 de zorgwekkende situatie. De klinieken ontvouwden plannen om
de opgelopen gemiddelde behandelduur terug te dringen.[6] Toch liet het nog even op zich wachten tot
er daadwerkelijk zichtbaar actie werd ondernomen.
Op 8 november 2013 kwamen bij de werkconferentie recht & tbs diverse ketenpartners uit het tbs-veld
samen. Er werd samenwerking bereikt tussen FPC’s, advocatuur, openbaar ministerie, reclassering, de
rechterlijke macht en DiForZo.
De werkconferentie leidde tot het manifest van Lunteren. Hierin werden 13 concrete afspraken
vastgelegd voor de gehele sector. De doelstelling was dat de tenuitvoerlegging van tbs-maatregel niet
alleen zou worden verbeterd, maar ook transparanter zou zijn. Het vertrouwen in de tbs moest worden
vergroot.
Op 21 november 2014 vond de tweede werkconferentie recht & tbs plaats. Geconstateerd werd dat door
alle partijen hard was gewerkt om de in 2013 geformuleerde doelstellingen te realiseren. Tegelijkertijd
werd geconstateerd dat er geen reden was om achterover te gaan leunen. Bovendien werd tijdens deze
tweede werkconferentie aandacht besteed aan het lage aantal tbs-opleggingen in vergelijking met een
jaar of 10 geleden. Dit in combinatie met het gegeven dat het aantal tbs-beëindigingen in de periode
2009-2013 bijna was verdubbeld werd gezien als een risico op uitholling van de tbs. Als dit zich zou
doorzetten zou dat op termijn tot het failliet van het stelsel kunnen leiden.
Ook de advocatuur draagt de tbs een warm hart toe. Vanuit die hoek werd, mede door schrijver dezes,
aangegeven dat er nog altijd verbeteringen in het systeem moeten plaatsvinden voordat het aantal
verdachten dat weigert mee te werken aan gedragskundige rapportages zal teruglopen. De taak van
een advocaat is om een verdachte bij wie een tbs-maatregel dreigt het deugdelijke te adviseren. Dat
betekent dat niet alleen voordelen van deze maatregel, doch ook de nadelen worden uitgelegd. De
advocaat dient hier kennis en tijd in te investeren als hij met de verdachte spreekt. Wanneer de
advocaat niet over de vereiste kennis beschikt zal hij zulks moeten inhuren. De tbs-maatregel is immers
de zwaarst mogelijke maatregel die het Wetboek van Strafrecht kent. Het kan zelfs levenslange
vrijheidsbeneming betekenen.
Tijdens het werkcongres in 2014 werd duidelijk dat op meerdere punten daadwerkelijk actie was
ondernomen.
FPC’s hebben zich gecommitteerd om per 1 maart 2014 in ieder verlengingsadvies een prognose te
geven met betrekking tot de vraag wanneer de volgende verlofstap zou kunnen worden gezet. Per 1
januari 2015 zal ieder eerste verlengingsadvies een voorspelling voor de totale behandelduur moeten
geven.
In oktober 2014 is een pilot gestart, gericht op het doorbreken van behandelimpasses. Dit houdt in dat
op indicatie van de kliniek drie-gesprekken plaatsvinden waarbij de tbs’er, medewerkers van de kliniek
en de advocaat aanwezig zijn. Hoewel bescheiden, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie ervoor
gezorgd dat een vergoeding voor de advocaat in deze situaties beschikbaar wordt gesteld. De
deelnemers aan deze drie-gesprekken hebben de eerste ervaringen met deze pilot als bijzonder
constructief beoordeeld.
Er is door de klinieken uitvoering gegeven aan concrete afspraken om informatie voor
verlengingszittingen aanzienlijk te verbeteren.
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Een werkgroep heeft onderzocht hoe op zo concreet mogelijke wijze het verloftraject versneld kan
worden. Hierbij is onderzocht hoe de reclassering eerder in het verlof-traject kan worden betrokken.
Ten aanzien van de long-stay bleek eveneens concrete actie te zijn ondernomen, waardoor een betere
doorstroom van patiënten naar GGZ-instellingen zal kunnen plaatsvinden.
De inspanningen tijdens de werkconferentie op 21 november 2014 leidden tot het manifest
toekomstbestendige tbs.
Ook hieruit volgden concrete afspraken.
Het NIFP, de FPC’s en DForZo namen de taak op zich een juridische kenniskaart voor gedragskundige
rapporteurs tot stand te brengen. Hierdoor zouden zij goed op de hoogte moeten zijn van het aanbod in
de forensische centra.
Het NIFP, de advocatuur en de rechterlijke macht zijn aan het werk gegaan om een training te
ontwikkelen voor rapporteurs en behandelaars ten aanzien van de vraag hoe zij zich dienen op te
stellen in de rechtszaal en daar de dialoog met alle procesdeelnemers beter kunnen voeren.
Afgesproken werd dat de rechterlijke macht en de FPC’s ervoor zouden zorgen dat er in het RIO-
opleidingstraject gedragskundige aspecten zullen worden toegevoegd. Hierdoor zouden rechters pro-
justitia rapportages beter moeten kunnen beoordelen.
Het manifest van Lunteren en de inspanningen van de beide werkconferentie’s waren ook van belang
voor de taskforce behandelduur verkorting tbs. De taskforce kreeg op 1 januari 2014 van de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de opdracht om voor 2018 de gemiddelde behandelduur terug
te brengen tot acht jaar. Bas Eenhoorn was voorzitter van de taskforce. Vrijwel alle betrokkenen uit het
tbs-veld maakten deel uit van de taskforce. Dit betrof onder andere de zittende en staande magistratuur,
de politiek, maar ook reclassering, behandelaars en in feite alle instanties die aan de voor- en
achterkant betrokken raken bij tbs’ers. Schrijver deze nam deel aan de taskforce als lid van de
advocatuur.
In januari 2015 werd de rapportage van de taskforce door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer
aangeboden.
De taskforce deed ter uitvoering van haar taak, doch ook in een poging de tbs een positiever imago te
geven, een aantal aanbevelingen.
Geadviseerd is om pro-Justitia rapporteurs te vragen bij eventuele tbs-adviezen uitspraken te doen over
de te verwachten behandelduur. Dit zou een extra handvat kunnen zijn voor de rechter die onder andere
de proportionaliteit van tbs-maatregel moet wegen. Vervolgens kan bij verlengingszittingen de gedane
voorspelling worden bekeken. Het spreekt voor zich dat er rekening mee moet worden gehouden dat de
prognose mogelijk niet gehaald wordt als gevolg van behandelinhoudelijke zaken of passiviteit van de
patiënt.
De taskforce sprak nadrukkelijk de wens uit dat daar waar mogelijk detentieschade moet worden
voorkomen en een betere voorbereiding op behandeling dient plaats te vinden.
Gedragsdeskundigen zijn het erover eens dat uitstel van behandeling niet bepaald een gunstig resultaat
heeft op de psyche van de tbs’er. Teneinde detentieschade zoveel mogelijk te voorkomen is de
rechterlijke macht in overweging gegeven, voor zover mogelijk, terughoudend te zijn met het opleggen
van langdurige detentie, samen met de tbs-maatregel. Bovendien bracht de taskforce in herinnering dat
de rechterlijke macht op grond van artikel 37b lid 2 Sr bij een tbs-oplegging het advies kan geven dat de
tbs-behandeling eerder kan aanvangen dan nadat twee derde van de gevangenisstraf is uitgezeten.
Verder deed de taskforce de aanbeveling dat tbs’ers de laatste fase van hun detentie in het PPC
doorbrengen om hen niet alleen voor te bereiden, doch ook te motiveren voor behandeling.
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Bij de taskforce bestaat de indruk dat vooral meer winst te behalen is in de eerste jaren van de
behandeling. Hiertoe zou, het verrichten van dubbel werk moeten worden voorkomen. Dit lijkt nogal
eens het geval te zijn als er bijvoorbeeld reeds milieuonderzoeken of diagnostiek voorhanden is.
Tot op heden wordt om de zes jaar door een onafhankelijk psycholoog en psychiater gerapporteerd
omtrent de wenselijkheid van de verlenging van de tbs. Gelet op de opdracht die de taskforce kreeg, om
de behandelduur omlaag te brengen tot acht jaar, adviseerde zij om deze second opinion’s om de vier
jaar te laten plaatsvinden. Een wetswijziging is in de maak.
De taskforce deed de aanbeveling aan klinieken om nog meer samen te werken en elkaars werk
onderling te beoordelen. De gedachte is dat aldus de kwaliteit naar een nog hoger plan kan worden
getild.
De taskforce kwam tot de conclusie dat het beleid, dat in bepaalde gevallen een tbs’er automatisch een
jaar zijn verlof kwijt is in hoge mate bijdraagt aan de te lange behandelduur. Dit is bijvoorbeeld het geval
als een tbs’er bij begeleid verlof ongeoorloofd afwezig is geweest, bij onbegeleid verlof langer dan een
dag aanwezig is geweest of verdacht wordt van een nieuw strafbaar feit. Deze maatregel kan soms
disproportioneel en strijdig met de behandeling zijn. De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven de
aanbeveling van de taskforce over te nemen. De daartoe benodigde wijziging van de verlofregeling is
inmiddels in concept gereed. Op grond hiervan kan in individuele gevallen worden bepaald dat niet
automatisch een jaar het verlof wordt verloren in de genoemde situaties. Bovendien zou een patiënt bij
een eventueel strafbaar feit alleen dan een jaar zijn verlof kwijtraken als het openbaar ministerie tot
vervolging overgaat. Tot volledige tevredenheid kan dit niet stemmen. Vervolging hoeft geen schuld in te
houden, doch de toezegging van de staatssecretaris zijn beleid op dit punt aan te passen is een
verbetering ten opzichte van de huidige situatie.
De taskforce heeft geadviseerd long-stayplaatsing nog meer te voorkomen. Er zijn gevallen dat
patiënten meer in de reguliere GGZ thuishoren dan op een long-stayafdeling. Meer maatwerk is op zijn
plaats, terwijl onbegeleid verlof voor deze groep patiënten mogelijk moet zijn, aldus de taskforce. Ook in
dit verband is een conceptwijziging van de verlofregeling gereed.
De taskforce heeft aanbevolen dat alle ketenpartners die een rol hebben bij de uitstroom van de tbs’ers
zo vroeg mogelijk met elkaar in contact komen om betere afspraken te maken. Dit zou niet alleen
snellere, maar ook betere resocialisatie kunnen betekenen.
De taskforce heeft onderkend dat het van groot belang is dat er genoeg plekken beschikbaar zijn voor
tbs’ers die een plek nodig hebben bij vervolginstellingen. Hierbij dienen dan wel goede afspraken te
worden gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de vervolginstellingen de deskundigheid van de tbs-
kliniek kunnen gebruiken. Ook moeten time-outplaatsingen in FPC’s mogelijk zijn.
Tevens is door de taskforce aangegeven dat gemeenten in de gaten moeten houden dat er genoeg
plekken beschikbaar zijn in beschermde woonvormen voor (ex-)tbs’ers.
In de zomer van 2015 bleek dat het werk van de taskforce tbs tot concrete resultaten had geleid. Niet
alleen bleek dat er in de hele tbs-keten besef is van het belang van verbetering van het systeem, doch
ook werd duidelijk dat overleg met diverse ketenpartners, ondanks soms aanwezige conflicterende
belangen, oplossingen tot stand kunnen brengen. Een belangrijke vaststelling was voorts dat de
intramurale gemiddelde behandelduur inmiddels is teruggelopen tot acht jaar. Dit is echter geen reden
om volledig tevreden te zijn. Er zijn nog steeds, onder andere hierboven benoemde, verbeteringen aan
te brengen. Bovendien dient naar mijn idee bij eenieder de ambitie te blijven branden om de gemiddelde
behandelduur nog lager te doen bijstellen.
De conclusie mag wel zijn dat er sprake is van een positieve beweging in het tbs-veld. Advocaten
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dienen hun cliënten hierover in te lichten. Helaas zijn echter ook weer nieuwe bedreigingen die maken
dat verdachten bepaald niet in alle gevallen tbs-opleggingen met open armen zullen ontvangen.
Zo zijn er in de praktijk problemen met gebruikmaking door de verdediging van de Wet deskundigen.
Bijvoorbeeld via de route van artikel 176 Sv jo. artikel 182 Sv jo. artikel 227 Sv kunnen advocaten onder
andere psychologen en psychiaters aanbevelen. Artikel 227 Sv geeft een vrij duidelijk criterium voor
beantwoording van de vraag wanneer deze aanbeveling dient te worden opgevolgd. Dit is het geval als
het onderzoeksbelang zich hier niet tegen verzet. Toch is er in de praktijk een groot verschil waar te
nemen in de wijze waarop magistraten hierop reageren. Met name de staande magistratuur, doch ook
de zittende magistratuur in sommige arrondissementen, lijken verzoeken van de verdediging op grond
van de genoemde bepalingen met argwaan en soms ook met weerstand tegemoet te treden. Niet
zelden wordt dan van de advocaat gevergd dat hij met klem blijft benadrukken dat de aanbeveling dient
te worden opgevolgd als het onderzoeksbelang zich daar niet tegen verzet. Bij verdachten wordt echter
het draagvlak om mee te werken aan gedragskundige rapportages vergroot als zij het gevoel hebben
een stem te hebben in de keuze van de deskundigen. Wanneer dit niet het geval is worden de
rapporteurs met grote regelmaat vereenzelvigd met justitie. Daarnaast is er domweg, ondanks het
NRGD, nog altijd veel verschil in kwaliteit tussen rapporteurs. Er worden bijvoorbeeld grote verschillen
waargenomen tussen het aantal bezoeken dat rapporteurs aan verdachten afleggen. Veel rapporteurs
voldoen aan de ondergrens van twee bezoeken. Er zijn echter ook psychologen en psychiaters voor wie
het normaal is om, indien nodig, vier tot acht keer bij verdachten langs te gaan. Nog altijd wordt gezien
dat er psychologen zijn die testresultaten van eerdere deskundigen overnemen. Bovendien kan er
sprake zijn van een motief bij de verdachte om geen gebruik te willen maken van een rapporteur van het
NIFP, zijnde de organisatie die openbaar ministerie automatisch benadert.
Het gevolg van weerstand bij de magistratuur om ruimhartiger te reageren op verzoeken van de
verdediging indien deskundigen worden aanbevolen is dat verdachten nog meer in verzet gaan en
weigeren medewerking te verlenen aan onderzoeken.
Een andere bedreiging voor de broze ontstane positieve beweging binnen het tbs-veld is de
voorgenomen koers van het NIFP ten aanzien van het toerekenen.
In 2013 publiceerde de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP) de nieuwe Richtlijn
psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken. Op een aantal elementen bestond veel kritiek
vanuit onder andere de hoek van gedragswetenschappers en de advocatuur. Op 20 januari 2010 zond
schrijver dezes, mede namens tbs-deskundigen Wim Anker en Floris Holthuis uitgebreid commentaar
op de toen nog concept-richtlijn. Hierop is nimmer gereageerd.
Het NIFP heeft het voornemen om een aantal belangrijke aspecten van de reeds ingevoerde richtlijn van
de NVvP over te nemen. Hiertoe is overleg gevoerd door het NIFP met het NRGD, de staande en
zittende magistratuur. De laatste twee partijen worden door NIFP als opdrachtgevers geduid. Hoewel
dat juist is, wordt vergeten dat ook advocaten opdrachtgevers kunnen zijn, onder andere door
gebruikmaking van de hierboven genoemde Wet deskundigen. Eerst in een zeer laat stadium is ook de
advocatuur gevraagd haar mening te geven.
Vanuit die hoek worden onder andere ernstige problemen ervaren met de voorgenomen wijziging rond
de toerekening en risicoprognoses.
Het NIFP heeft de wens een minder gedetailleerde manier van toerekenen van de NVvP over te nemen
en de zogenaamde vijfpuntschaal los te laten om over te gaan op een driepuntschaal.
Bij de totstandkoming van de nieuwe richtlijn van de NVvP werd gesteld dat de vijfpuntschaal niet
objectiveerbaar zou zijn. Hiertegen kan worden ingebracht dat het ook nooit de bedoeling is geweest dat
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de vijf schalen harde grenzen zouden aanleggen. Wel zou deze methode de rapporteur meer ruimte
bieden om de rechter uit te leggen hoe hij tot zijn advies is gekomen. Van belang is dat adviezen ten
aanzien van recidivegevaar zo gedetailleerd mogelijk worden toegespitst op een individu in plaats van
op de algemene situatie. Hier lijkt de vijfpuntschaal meer voor geschikt.
Indien het NIFP op dit punt de richtlijn van de NVvP overneemt bestaat het gevaar dat rapporteurs meer
in grovere lijnen zullen denken en rapporteren. Het risico ontstaat dat procesdeelnemers niet doorzien
dat mogelijk vanuit een risico wordt geredeneerd en er onvoldoende wetenschap zal ontstaan over de
toedracht van het delict. De voorgenomen wijze van rapporteren zal deskundigen minder stimuleren om
dieper op de persoon van de onderzochte in te gaan. Er zal minder ruimte zijn voor nuances, daar waar
dat bij de vijfpuntenschaal wel het geval is.
Veel ernstiger is het dat het reëel is er van uit te gaan dat het advies bij de driepuntschaal “in
verminderde mate toerekeningsvatbaar” in het voorgenomen beleid ook zal omvatten “enigszins
verminderd toerekeningsvatbaar” vanuit de vijfpuntschaal. Indien bij die laatste methode een
deskundige tot de laagste graad van verminderde toegankelijkheid komt zal doorgaans geen tbs-advies
volgen. Wanneer deze schaal wegvalt zullen oneigenlijke tbs-adviezen geen uitzondering zijn.
Ko Hummelen[7] en Diederik Aben[8] publiceerden een lezenswaardig artikel in het tijdschrift Expertise
en Recht met een geheel nieuwe zienswijze rond de toerekeningsvatbaarheid. Zij adviseren een
nieuwe werkwijze waarbij de gedragswetenschapper aan de hand van een format voor iedere
psychische functie apart de vraag beantwoordt of deze functie was gestoord[9] ten tijde van het delict, en
zo ja in welke mate een stoornis invloed had op het aan de verdachte verweten feit. Uiteindelijk wordt de
invloed van een mogelijke psychische stoornis op het ten laste gelegde gekwantificeerd door middel van
een vierpuntenschaal. Deze werkwijze houdt in dat de gedragsdeskundige geen advies meer geeft over
de mate van toerekeningsvatbaarheid.
Duidelijk is dat de wijze van toerekenen aan discussie onderhevig is. Het koersen op een methode die
gelijk of nauw verwant is aan de richtlijn van de NVvP zal schadelijke gevolgen voor het tbs-stelsel
hebben. Verdachten ten aanzien van wie gedragskundige rapportages als wenselijk worden beoordeeld
verdienen deugdelijk advies van een advocaat. Daar waar advocaten geacht mogen worden op de
drempel te staan van het verstrekken van iets positievere adviezen, als gevolg van het akkoord van
Lunteren en de taskforce tbs, zou het erg jammer zijn als nu moet worden uitgelegd dat door een
wijziging van beleid bij het NIFP oneigenlijke tbs-adviezen op de loer liggen. Geluiden vanuit de
advocatuur maken dat rekening moet worden gehouden met de volgende reacties, als de vijfpuntschaal
daadwerkelijk wordt losgelaten.
In de eerste plaats zullen advocaten, als een gedragsdeskundige wordt benoemd, consequent
aanvullende vragen kunnen formuleren die erop neerkomen dat alsnog de vijfpuntschaal wordt
gehanteerd. Dat kan onder andere gebeuren tijdens een aan te vragen regiezitting bij de rechter-
commissaris.
In de tweede plaats zullen advocaten via de Wet deskundige specifieke gedragswetenschappers
aanbevelen. Hierbij kunnen ook, al dan niet bij het NRGD ingeschreven, niet aan het NIFP verbonden
psychologen en psychiaters worden aanbevolen. In de recente praktijk is dit ook met succes gebeurd.
Ten slotte zullen verdachten, na het risico op oneigenlijke tbs-adviezen te hebben gehoord, nog meer
dan tot op heden het geval is, weigeren mee te werken aan onderzoek. Vooral dit zal vergaande
consequenties voor het tbs-systeem hebben. De vraag is of het in zijn aard zo prachtige systeem dat
toch al ruim tien jaar kraakt en piept in al zijn voegen nog veel meer tegenslagen kan hebben voordat
het daadwerkelijk ontploft. Daarmee zou de samenleving pas echt schade worden berokkend.
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