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verkorten.

Minder krampachtigheid
rond TBS graag

De angst dat het
toch mis
zou gaan
was te groot

OPINIE TBS

TBS’ers op verlof, daar wordt de samenleving zenuwachtig
van. Maar het is een goede zaak, het kan de behandelduur
verkorten.

Rob Zijlstra

D e criminaliteit neemt al jaren
gestaag af en een goed func-
tionerend TBS-systeem le-

vert een wezenlijke bijdrage aan vei-
ligheid. Een overeenkomst tussen de
daling van de misdaad en een func-
tionerend TBS-systeem is dat maar
weinig mensen het willen geloven.
Liever zien we (kennelijk) meer mis-
daad en als het even kan, moeten die
lelijke daden worden gepleegd door
TBS’ers op verlof. Dat past beter om-
dat ons beeld soms wat scheef staat.

De gezamenlijke TBS-klinieken
hebben nu het voornemen gelan-
ceerd om de duur van de TBS-behan-
deling te verkorten door soepeler
om te gaan met het verlenen van
verloven. Daar worden vast mensen
heel onrustig van. Maar het is een
goede zaak.

Op grond van oneigenlijke argu-
menten – niet in de laatste plaats ge-
voed door een paar trieste inciden-
ten met TBS’ers op verlof – is de fo-
rensische psychiatrie (wat TBS is) in
het verdomhoekje terechtgekomen.
Het imago is beroerd en niet alleen
aan de borreltafel. Ook onder officie-
ren van justitie en strafrechters is de
maatregel niet heel populair. In Gro-
ningen wordt de dwangverpleging
drie tot vier keer per jaar opgelegd.
Dat is wel eens anders geweest.

Maar ook de TBS-sector zelf was in
een kramp geschoten. Harry Beinte-
ma, directeur behandelzaken van de
Van Mesdagkliniek in Groningen,
beaamt dat. Hij zegt: ,,Niemand wil-
de meer de laatste beoordelaar zijn
als het ging om het verlenen van ver-
lof. De angst dat het toch mis zou
gaan was te groot. De druk vanuit de
samenleving werd gevoeld. Hier-
door bleven TBS’ers onnodig lang
binnen.’’ Het gevolg: in tien jaar tijd
steeg de gemiddelde behandelduur
van een TBS’er van vijf tot zes jaar
naar tien tot elf jaar. Beintema: ,,En
de politiek vond dat niet erg. Als er
maar niets gebeurde.’’

Binnen de TBS-sector is er de over-

tuiging dat door soepeler om te gaan
met het verlenen van verloven, de
behandelduur uiteindelijk korter
wordt. Een gemiddelde duur van
acht jaar is nu het streven. Dat moet
het vertrouwen in het systeem doen
toenemen. En iets minder peper-
duur maken.

Maar niet alleen daarom. Minder
TBS betekent in de praktijk dat meer
mensen met ernstige psychische
stoornissen – en die mensen bestaan
echt – in de gevangenis belanden en

vervolgens zonder behandeling op
vrije voeten komen. Zo iemand wil je
’s avonds liever niet tegenkomen.

Het voornemen is dat iemand die
de TBS-maatregel krijgt opgelegd,
binnen twee jaar na de opname on-
der begeleiding op verlof mag. Bin-
nen vier jaar kan een onbegeleid ver-
lof worden toegekend. Binnen zes
jaar zou de TBS’er onder begeleiding,
maar buiten de kliniek moeten gaan
wonen, binnen acht jaar volgt dan
het ‘echte’ proefverlof. TBS’ers die te
boek staan als ‘te gevaarlijk’ krijgen
niks. Dat was al zo en dat moet ook
zo blijven. De TBS-klinieken hebben
het gelijk aan hun kant, maar het
blijft een lastige boodschap. Het is
ook daarom te hopen dat andere
partijen – de politiek voorop – in na-
volging van de sector zelf het lef heb-
ben minder krampachtig te zijn. De
borreltafel volgt daarna wel.
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¬ De duur van TBS is de afgelopen jaren opgelopen tot wel elf jaar.
Foto Archief DvhN


