
 

  

  

   

 

 

> Retouradres Postbus 30132 2500 GC  Den Haag 

 

 

Aan: aangewezigen en genodigden van  

de werkconferentie Recht & tbs III op 21 juni 2017 

 

 

Datum 22 juni 2017 

Onderwerp Terugkoppeling werkconferentie Recht & tbs III te Lunteren 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Zoals toegezegd op de werkconferentie Recht & tbs van 21 juni 2017, ontvangt u 

hierbij een terugkoppeling van de bevindingen van deze dag.  

 

Op de werkconferentie bleek dat de afgelopen jaren door de verschillende partijen 

gezamenlijk hard gewerkt is aan het vergroten van het vertrouwen in de 

tenuitvoerlegging van tbs maatregel. Het zogenoemde manifest van Lunteren, het 

resultaat van de eerste werkconferentie Recht & tbs in 2013, had dertien concrete 

afspraken voor de sector opgeleverd. Doel hiervan was het vergroten van de 

transparantie over en verbeteren van de tenuitvoerlegging van de maatregel. Op de 

tweede conferentie in 2014 zijn de resultaten van deze afspraken gedeeld. In 

samenwerking tussen de FPC’s, advocatuur, OM, reclassering, de rechtelijke macht 

en ForZo/JJI zijn op alle punten resultaten behaald. Zo draait er een pilot met de 

advocatuur, wordt gewerkt aan de versnelling van de verlofprocedure en worden 

behandelprognoses opgenomen in elk verlengingsadvies.  

 

Op deze derde conferentie, met als centraal thema, de “voordeur” van de tbs, is 

teruggekeken op de resultaten van Lunteren I en II door de divisiedirecteur 

ForZo/JJI en directeuren van FPC’s, die namens het veld spraken. Hierin werd 

gememoreerd dat de recidive na een tbs-maatregel vele malen lager is dan na een 

reguliere detentie en dat de behandelduur inmiddels is teruggebracht naar 

gemiddeld 7,2 jaren, de groep 15+ buiten beschouwing latend. Stelling van de 

directeuren FPC was: “We doen patiënten die niet toe geleid worden naar de tbs, 

en die wel op deze plek zijn aangewezen, tekort”.  

De rapporteurs bij monde van het NIFP en het kwaliteitsregister voor gerechtelijk 

deskundigen (NRGD) kwamen aan het woord over selectie en kwaliteitstoetsing van 

rapporteurs in tbs-zaken. Er is de afgelopen jaren door het NIFP geïnvesteerd in 

(bij)scholing van de rapporteurs over de tbs en er is gestart met een project 

“matching” waarbinnen wordt onderzocht op het mogelijk is om op meer 
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objectieve gronden en specifieke vaardigheden voorliggende casussen te matchen 

aan rapporteurs. Probleem bij tbs-adviezen is dat je meestal niet op voorhand weet 

of er een dergelijk advies uitrolt. Er is dan ook geen aparte registratie voor tbs 

adviseurs. Bij heel evidente tbs-waardige zaken wordt in principe echter wel uit de 

poule van maatregelrapporteurs geput. Vanuit de deelnemers zijn vragen gesteld 

en opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de rapportages en de adviezen van 

het NIFP, waarbij er een beroep is gedaan om te komen tot concludente 

rapportages (“rapporteur beken kleur”).  Het NRGD lichtte toe hoe zij de kwaliteit 

van rapporteurs toetsen. 

 

Ook het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechters (ZM) kwamen aan het woord. 

Het OM pleitte voor het gebruik van BooG (Beslissingsondersteuning onderzoek 

Geestesvermogens) en voor de tbs als maatregel voor de echte zwaardere 

stoornissen. In die zin achtte het OM, bij monde van de heer Otte, het terecht dat 

de instroom bleef hangen op gemiddeld zo’n 100 per jaar. Ook uitte hij zijn zorgen 

over het soms in zijn ogen te schielijk inzetten van verlofmodaliteiten. 

De rechters bij monde van mevrouw Schaap belichtten de dilemma’s van de rechter 

bij weigerende verdachten en niet-concludente rapportages. Ook belichtte zij 

passages uit het WODC-rapport over omzettingen voorwaardelijke tbs naar die met 

dwangverpleging en hervattingen na voorwaardelijke beëindigingen. 

Pleidooi in beide presentaties was om ervoor te zorgen dat de patiënt op de voor 

hem/haar meest passende plek terecht komt. Primair passend dus voor de patiënt, 

diens problematiek en diens zorgvraag en secundair passend in het belang van de 

maatschappij, veiligheid en diens zorgplicht.    

De sprekers in de ochtend werden steeds op ludieke maar ook indringende wijze 

samengevat door Theater Draad. Aan het einde van de ochtend was er tenslotte 

ruimte voor debat en sloot Carsten Herstel af met een oproep om op Lunteren IV 

de blik meer naar buiten te richten en ook de samenwerking te zoeken met de 

reguliere GGZ om het rondpompen van mensen die zorg behoeven te voorkomen. 

Hierbij past ook het inzetten van kennis van de FPC’s voor andere doelgroepen. Dat 

vraagt om een goed omgevingsbewustzijn. 

Voor een uitgebreider overzicht van de ochtend verwijzen we graag naar de 

presentaties in bijlage I. 

 

In de middag was er ruimte om een aantal workshops bij te wonen waarin 

advocatuur, ex-patiënten, de moeilijk onderzoekbaren unit van het PBC en de 

reclassering aan het woord kwamen en in discussie gingen met de aanwezigen.  

 

Belangrijkste opbrengsten van de dag en punten die nog opgepakt dienen te 

worden door de partners zijn: 

 

Rapporteurs/NIFP: 

- Prognose behandelduur opnemen in advies. 

- Tbs niet als ultimum remedium beschouwen en benoemen in rapportages 

maar als een van de adequate opties voor sommige verdachten. 

- Inzetten op moeilijk onderzoekbaren/niet meewerkende verdachten. 



 

  

  

   

- Gezichtspunten van de reclassering worden door NIFP meegenomen.  

 

 

Rechters: 

- Blijven inzetten middels scholing op vergroten van kennis over tbs en 

nadenken over specialisatie conform OM en advocatuur. 

- N.a.v. rapport WODC; minder voorwaardelijke opleggingen lijkt verstandig 

gezien vele omzettingen. 

 

OM: 

- tbs is een zwaar middel maar passend. Voorzichtig met terughoudendheid in 

toerekening. 

- Wet Langdurig Toezicht is een zinvolle toevoeging aan het arsenaal aan 

sancties. 

- BooG zou meer gebruikt worden als het weer goed ondersteund werd door 

NIFP. 

 

FPC’s: 

- Inzetten op samenwerking in de keten en met reguliere ggz in het kader van 

continuïteit van zorg en het inzetten van kennis voor andere doelgroepen. 

- Inzetten op 15+ populatie. 

- Doorgaan met zorgconferenties. 

- tbs is er voor grotere oplossingen (van grotere problematiek?) 

- Kennisoverdracht aan andere delen van de keten 

 

Advocatuur: 

- Advocaten lichten verdachten goed voor over de mogelijkheden en 

eventuele risico’s van tbs.Advocaten vragen om meer duidelijkheid te geven 

over wat een verdachte kan verwachten van een tbs behandeling en over de 

daadwerkelijke inhoud van de behandeling.  

- Opnieuw kritisch t.o.v. van tbs omdat er weer opnieuw systeemgebruikers 

aan het licht komen. 

- tbs advocaten hebben een vereniging opgericht. 

- driegesprekken en conferenties zijn een succes. 

 

Reclassering: 

- Minimaal verschil tussen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging: belang 

patiënt bij een voorwaardelijke beëindiging terwijl belang voor de 

resocialisatie wellicht een meer geleidelijke fasering is.  

- Adviezen van de reclassering duidelijker formuleren en concludent 

maken(“reclassering beken kleur”).Houd tijdens de zitting ook vast aan het 

gegeven advies c.q. ingenomen standpunt.  



 

  

  

   

- Betere afstemming tussen de reclassering en het NIFP aangaande adviezen 

aan de rechtbank.  

- Conclusie: 

- formuleer wat kan binnen welk kader 

- benoem duidelijk wat de verschillen tussen de kaders zijn 

- welk kader past bij welke patiënt c.q. verdachte.     

 

Ex-patiënten: 

- De tbs behandeling heeft hen geholpen heeft bij de terugkeer in de 

maatschappij. 

- Zorg voor een perspectief met betrekking tot de duur van de behandeling. 

- Onderzoek de mogelijkheden voor een tbs light variant 

- Geef meer maatschappelijke openheid over tbs en wat een FPC doet 

(imago). Dit werkt drempelverlagend. 

 

Ministerie V en J: 

- Wetgeving (WLT, WfGGZ)  

- Overweeg om een regeling -in de trant van de eerdere Fokkens -regeling in 

te voeren. 

- Schaf de regeling van rechtswege vervallen verlofmachtiging (artikel 53 RvT) 

af.    

- Uitvoeren adviezen taskforce (bv niet dubbele termijn van 4 en van 6 jaar) 

- Continuïteit van Zorg: aansluiting op ggz versterken met goede regelgeving. 

 

Wij kijken terug op een prettige en nuttige bijeenkomst waar het belang van tbs door  

de aanwezigen werd onderschreven en er verschillende verbeter- en aandachtspunten  

zijn besproken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Goof van Gemert  Hyacinthe van Bussel 

Directeur Forensische Zorg  voorzitter Algemeen Overleg TBS Nederland 
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