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Voorwoord
In deze extra editie van de nieuwsbrief forensische zorg belichten we
het wetsvoorstel dat de forensische zorg vernieuwt. De Tweede Kamer
heeft dit wetsvoorstel op dinsdag 18 december 2012 aangenomen.
Terug naar boven

Wetsvoorstel Wet Forensische Zorg
Zoals reeds na de eerdere mondelinge behandeling in april en de
plenaire behandeling in november werd geconstateerd, wordt het stelsel
van de forensische zorg breed gedragen in de Tweede Kamer. PVV,
SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en SP stemden voor.
Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel voor
forensische zorg. De belangrijkste doelen van dit voorstel zijn: de juiste
patiënt op de juiste plek, het creëren van voldoende forensische
zorgcapaciteit, kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de
samenleving en een goede aansluiting tussen de forensische en de
curatieve zorg. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat personen met een
psychische stoornis of verstandelijke beperking, als onderdeel van de
straf of bij de tenuitvoerlegging, geestelijke gezondheidszorg krijgen als
dit nodig is voor hun resocialisatie en ter voorkoming van recidive.
Daarnaast wordt het na invoering van de wet mogelijk om
psychiatrische gegevens uit de reguliere geestelijke gezondheidszorg
(ggz) te gebruiken zonder toestemming van de verdachte. Deze
regeling is met uitgebreide waarborgen en maatregelen ter bescherming
van de belangen van de verdachte omkleed. Zo wordt het voor Pro
Justitia rapporteurs toch mogelijk zich uit te spreken over de psychische
gesteldheid van weigerende verdachten. Elk jaar ontlopen tientallen

verdachten de tbs met dwangverpleging omdat zij weigeren aan
onderzoek mee te werken. Dat ondergraaft het vertrouwen van de
samenleving in het rechtsstelsel. Dit betekent namelijk dat deze
mensen onvoldoende behandeld zijn als zij weer terugkeren in de
samenleving, met het risico dat zij opnieuw slachtoffers zullen maken.
Het ingediende amendement van het lid Straus met betrekking tot de
gegevensverstrekking door de zorgaanbieder aan onder andere de
reclassering ten behoeve van het toezicht op de forensische patiënt is
aanvaard. Zo ook het amendement van het lid Bouwmeester met
betrekking tot het schrappen van de eigen bijdrage van de forensische
patiënt in de kosten voor verblijf in een instelling.
Het wetsvoorstel is naar de Eerste Kamer gezonden. De Eerste
Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie bespreekt op 15 januari
2013 de procedure.
Meer informatie
Meer informatie over het wetsvoorstel kun je lezen in het uitgebreide
persbericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2012/12/18/steunvoor-vernieuwing-forensische-zorg.html
Terug naar boven

Colofon
Deze nieuwsbrief is een externe uitgave
van de Directie forensische zorg van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die
zuiver informatief is. Er kunnen geen
rechten aan worden ontleend. DJI
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de uitgave. Voor
meer informatie of vragen kunt u mailen
naar:
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet
persoonlijk via e-mail maar wilt u dit
wel. Meld u dan aan door een e-mail te
sturen naar
nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

