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Samenvatting

In oktober 1997 is een samenstel van wetswijzigingen van kracht geworden voor

de oplegging en tenuitvoerlegging van de strafrechtelijke maatregel tbs. Deze wets-

wijzigingen vormen een aanpassing van de herziene tbs-wetgeving van 1987. De

wetswijziging van 1997 behelst een nieuwe Beginselenwet verpleging terbeschik-

kinggestelden (Bvt) en enkele aanpassingen in het Wetboek van Strafrecht en het

Wetboek van Strafvordering. De noodzaak van evaluatieonderzoek is wettelijk

vastgelegd. De doeltreffendheid van de wet moet drie jaar na invoering en vervol-

gens elke vijf jaar worden onderzocht. In dit rapport wordt verslag gedaan van het

eerste evaluatieonderzoek naar het functioneren van de tbs-wetgeving van 1997.

Modaliteiten van oplegging en beëindiging van tbs

De tbs-maatregel kan uitsluitend worden opgelegd aan plegers van delicten

waarvoor een maximumstrafbedreiging van vier jaar of langer geldt. De mate van

ontoerekeningsvatbaarheid moet worden bepaald in (forensisch-psychiatrisch)

Pro Justitia-deskundigenonderzoek. Voor oplegging van tbs is multidisciplinaire

advisering vereist, met in elk geval psychiatrische rapportage.

De tbs kent verschillende wettelijke modaliteiten. Belangrijk hierbij is of de rechter

wel of geen 'bevel tot verpleging' oplegt. Oplegging van zo'n bevel impliceert dat de

terbeschikkinggestelde gedwongen wordt opgenomen in een bij wet aangewezen

inrichting voor de verpleging van terbeschikkinggestelden. Tbs kan worden opgelegd

in combinatie met gevangenisstraf. Volgens de in 1997 ingevoerde bepalingen van de

Wet-Fokkens moet de opname in verpleging/behandeling bij zo'n combinatievonnis

aanvangen na beëindiging van één derde van de gevangenisstraf.

Interne en externe rechtspositie

Het complex van de in 1997 ingevoerde wetswijzigingen voor de tbs regelt de interne

en de externe rechtspositie van terbeschikkinggestelden. De interne rechtspositie

beschrijft en regelt het verblijf van de terbeschikkinggestelde binnen de muren van

de tbs-inrichting, en specificeert met name wat de grenzen zijn van de inbreuk op

zelfbeschikking tijdens de tenuitvoerlegging van de (intramurale) tbs. De interne

rechtspositie wordt in principe bepaald door de aard van de inrichting waar de ter-

beschikkinggestelde verblijft. Als een terbeschikkinggestelde verhuist van een tbs-

inrichting naar een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (bijvoorbeeld in het kader

van een proefverlof), verandert zijn interne rechtspositie. Met de nieuwe beginse-
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lenwet wordt beoogd om een uniforme interne-rechtspositieregeling tot stand te

brengen voor zowel de justitiële als niet-justitiële inrichtingen voor de verpleging

van terbeschikkinggestelden. De Bvt heeft als centrale doelstelling een evenwich-

tige afstemming te realiseren van de drie kernelementen van de tbs-maatregel:

beveiliging, behandeling en rechtspositie. Bij algemene maatregel van bestuur is

een landelijk Reglement verpleging terbeschikkinggestelden (Rvt) van kracht ge-

worden. Dit reglement geeft op basis van de Bvt gespecificeerdere richtlijnen en

procedures. Ten slotte kunnen afzonderlijke inrichtingen de dagelijkse gang van

zaken regelen per huishoudelijk reglement. Het evaluatieonderzoek naar de interne

rechtspositie is gericht op de (nieuwe elementen) van de Bvt - het hoogste niveau

van regelgeving.

De externe rechtspositie heeft betrekking op de vereisten en procedures bij de op-

legging, verlenging en beëindiging van een tbs-maatregel. Zo worden de verschil-

lende modaliteiten van tbs-oplegging en -beëindiging geregeld door de externe

rechtspositie. Proefverlof en overplaatsing veranderen echter niets aan de juridische

status van terbeschikkinggestelde. Met andere woorden: de externe rechtspositie

verandert niet zolang de tbs-maatregel niet is beëindigd. Deze regeling is vastgelegd

in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. De in 1997 inge-

voerde aanpassingen van deze wetgeving zijn voortgevloeid uit de aanbevelingen

van de Commissie TBS en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde Delinquenten (de

Commissie-Fokkens). In het evaluatieonderzoek zijn de wijzigingen van de externe-

rechtspositieregeling betrokken die zijn vastgelegd als nieuwe bepalingen van het

Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.

De Bvt

Op 1 oktober 1997 is de Bvt in werking getreden. De wet kwam in de plaats van een

tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden - de Tijdelijke

Regeling Terbeschikkingstelling (TRT) - die in 1988 is ingevoerd. De rechtspositio-

nele principes van de TRT zijn in grote lijnen overgenomen in de Bvt. In de uit-

werking van de Bvt zijn er echter enkele belangrijke verschillen met de TRT. In de

Bvt is bijvoorbeeld het aantal beklaggronden sterk uitgebreid.

Volgens de memorie van toelichting bij de Bvt is gekozen voor een wettelijke rege-

ling die recht moet doen aan het specifieke karakter van de tbs als strafrechtelijke

maatregel op het grensvlak van (forensische) psychiatrie en penitentiaire detentie.

De Bvt kan worden getypeerd als een rechtspositieregeling waarin belangrijke

elementen worden gecombineerd van de Wet Bijzondere opname psychiatrisch

ziekenhuis (Wet Bopz) en de Penitentiaire Beginselenwet (PBW). Net als bij de

civielrechtelijke maatregel krachtens de Wet Bopz legitimeert de tbs de gedwongen

opname in verpleging. De interne-rechtspositieregeling van de Wet Bopz en de tbs

komen overeen op het wezenlijke punt dat gedwongen opname geen gedwongen
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behandeling mogelijk maakt. Een wezenlijk onderscheid tussen de regelingen is dat

behandeling bij civielrechtelijke dwangopname uitsluitend mogelijk is op grond van

een behandelplan dat de uitdrukkelijke instemming heeft van de patiënt. Anders

dan in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldt in de tbs dat de terbeschikking-

gestelde wel kennis moet nemen van het behandelplan maar er niet mee hoeft in te

stemmen. Een wezenlijke overeenkomst tussen de Bopz en de Bvt is dat gedwongen

medische handelingen (bijvoorbeeld dwangmedicatie) mogelijk zijn ter afwending

van ernstig gevaar voor de patiënt of voor derden in de inrichting.

De Wet-Fokkens

De vernieuwing van de tbs-wetgeving in 1997 heeft mede betrekking op een aantal

aspecten van de externe rechtspositie. In dit onderzoek worden vooral de tbs met

voorwaarden (tbsv) en de voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging

aan de orde gesteld. Behalve tot deze twee nieuwe elementen heeft het advies van

de commissie-Fokkens geleid tot een vervroeging van de opname in tbs bij een com-

binatie van terbeschikkingstelling en langdurige gevangenisstraf. Een belangrijke

overweging hierbij is geweest dat behandeling meer kans op succes heeft na niet al

te langdurige detentie.

De tbs met voorwaarden

In 1988 is de `voorwaardelijke tbr' vervangen door de tbs met aanwijzing (tbsa). De

tbsa voorzag in een terbeschikkingstelling zonder bevel tot verpleging en was be-

stemd voor gestoorde plegers van delicten waarbij geen sprake was van een maat-

schappelijk onacceptabel risico. Bij de tbsa-maatregel werd relatief meer nadruk

gelegd op behandeling en minder op beveiliging. In de daaropvolgende jaren bleek

dat deze tbs-modaliteit in de praktijk nauwelijks werd benut omdat er te weinig

juridische en praktische mogelijkheden waren voor omzetting van de maatregel

(alsnog opname in verpleging) als er sprake was van toenemende gevaarsdreiging

of als de terbeschikkinggestelde zich aan de opgelegde voorwaarden onttrok.

De in 1997 ingevoerde tbsv beoogt de praktische toepasbaarheid van deze modaliteit

te vergroten. Een belangrijk beletsel voor opname ter verpleging is weggenomen

door de verplichte multidisciplinaire rapportage bij de oplegging van de tbsv. Daar-

naast voorziet de wetswijziging in de mogelijkheid van de officier van justitie om

slagvaardig op te treden (door aanhouding, wijziging van voorwaarden enzovoort)

als er gevaar dreigt of als de terbeschikkinggestelde zich niet aan de voorwaarden

houdt.
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De voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging

De voorwaardelijke beëindiging door de rechter zoals ingevoerd in 1997, is in de

plaats gekomen van de - slechts incidenteel toegepaste en inhoudelijk onbepaalde -

voorwaardelijke beëindiging door de minister van Justitie. De maximale termijn van

de in 1997 ingevoerde voorwaardelijke beëindiging is drie jaar. Op dit moment

(zomer 2001) is er een wetswijziging in voorbereiding waarbij deze termijn wordt

verdubbeld tot zes jaar. De verpleging kan voorwaardelijk worden beëindigd op

initiatief van de rechter, de officier van justitie of de terbeschikkinggestelde. Zowel

vanuit de tbs-inrichting als vanuit proefverlof kan er worden overgegaan tot voor-

waardelijke beëindiging. De rechter beslist tot voorwaardelijke beëindiging van de

verpleging op basis van een resocialisatieplan, dat door de tbs-inrichting en de

reclassering moet worden opgesteld.

Een belangrijk verschil tussen voorwaardelijke beëindiging en proefverlof is dat

bij proefverlof het bevel tot verpleging formeel niet is opgeheven. Op gezag van de

directeur kan de terbeschikkinggestelde worden teruggeroepen naar de inrichting.

Bij voorwaardelijke beëindiging is er geen bevel tot verpleging meer. Voor hervatting

van de verpleging is in dat geval een nieuwe rechterlijke beslissing nodig. Als de

voorwaarden worden overtreden of als er dreigend gevaar is, kan de officier van

justitie bij wijze van noodmaatregel echter wel besluiten tot hernieuwde vrijheids-

beneming. Deze kan (bij voorkeur) ook plaatsvinden in een tbs-inrichting.

Qua uitvoering is de in 1997 ingevoerde voorwaardelijke beëindiging van de ver-

pleging in tbs goed vergelijkbaar met de tbsv. De aard van de voorwaarden en de

criteria voor een eventuele omzetting (herroeping) van de voorwaardelijke beëin-

diging zijn in principe hetzelfde als bij de tbsv. Voor de uitvoering van zowel de tbsv

als de voorwaardelijke beëindiging is de belangrijkste (regisserende) rol weggelegd

voor de reclassering.

Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen

Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de manier waarop de Bvt

wordt uitgevoerd en in de mate waarin de wetswijzigingen van 1997 in de praktijk

tegemoetkomen aan de gewenste afstemming van de drie belangrijkste tbs-kern-

elementen (beveiliging, behandeling en rechtspositie). Ook moet dit onderzoek

inzicht geven in de uitvoering en doeltreffendheid van enkele aspecten van de Wet-

Fokkens. Het onderzoek is primair verricht voor de parlementaire behandeling van

de ervaringen met de nieuwe tbs-wetgeving. Uiteraard zijn de resultaten van het

evaluatieonderzoek ook van rechtstreeks belang voor alle betrokken instellingen en

personen in het tbs-veld: de tbs-inrichtingen in al hun geledingen, de betrokken

beleids- en wetgevingsdirecties van het ministerie van Justitie, de Centrale Raad

voor Strafrechtstoepassing (CRS), de rechterlijke macht, de reclassering en de advo-
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catuur (voorzover betrokken bij de uitvoering of oplegging van de tbs), en natuurlijk

de terbeschikkinggestelden zelf.

Voor de Bvt luidde de algemene vraagstelling: hoe worden de nieuwe elementen van

de Bvt uitgevoerd en in hoeverre wordt de doelstelling - evenwichtige afstemming

tussen beveiliging, behandeling en rechtspositie - bereikt met deze wijzigingen? De

bedoeling van de nieuwe wetgeving is dat de interne rechtspositie van terbeschik-

kinggestelden wordt versterkt. Uitgaande van de waarde `rechtspositie' is geprobeerd

om inzicht te krijgen in de mate waarin de rechten van de terbeschikkinggestelde

daadwerkelijk door de regelgeving worden beschermd en in de consequenties van

deze realisatie van de rechtspositie voor de beveiligingsdoelstelling en behande-

lingsdoelstelling van de tbs. Omdat het onderzoeksobject betrekking heeft op vrij

recent ingevoerde en complexe wetgeving, heeft het onderzoek het karakter van

een procesevaluatie. Daarbij gaat het er allereerst om inzicht te krijgen in het proces

van introductie en implementatie van de nieuwe wetgeving en in de knelpunten die

daarbij mogelijk naar voren komen.

Voor de in dit onderzoek opgenomen elementen van de Wet-Fokkens gold een

vergelijkbare vraagstelling: in hoeverre wordt er gebruikgemaakt van de nieuwe

tbs-opleggingsmodaliteit en -beëindigingsmodaliteit en welke knelpunten worden

hierbij waargenomen?

Het onderzoek heeft dus overwegend het karakter van een procesevaluatie en is

grotendeels kwalitatief van aard. Voor het onderzoek zijn uiteenlopende bronnen

geraadpleegd:

- de (wetenschappelijke) literatuur;

- bestaande registraties, verslagleggingen en producten van beleidsontwikkeling

en beleidsinformatie;

- interviews met en schriftelijke enquêtes onder sleutelfiguren en functionarissen

uit het beleid, het tbs-veld, de reclassering, de advocatuur, GGZ-inrichtingen, de

rechterlijke macht en vertegenwoordigers van terbeschikkinggestelden. .

Uitkomsten van het onderzoek

In het onderzoek is in grote lijnen nagegaan hoe de introductie en implementatie

van de Bvt zijn verlopen. Door zijn aard is de Bvt van voortdurend en dagelijks

belang voor de gang van zaken in de tbs-inrichtingen. Het is daarom om meerdere

redenen zonder meer noodzakelijk dat het tbs-veld intensief wordt betrokken bij de

voorbereiding, introductie en implementatie van de wetgeving. Daarnaast is een

goede acceptatie van de wetgeving door het veld in al zijn geledingen van moeilijk

te overschatten belang. De medewerkers van de tbs-inrichtingen zijn de eerste en

ongetwijfeld belangrijkste uitvoerders van de regelgeving die in de Bvt is vastgelegd.
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Uit het onderzoek blijkt dat er - wellicht na aanvankelijke scepsis bij de inrichtings-

directeuren tegenover het idee van een afzonderlijke rechtspositieregeling voor de

tbs - in alle totstandkomings- en implementatiefasen van de wetgeving intensief is

samengewerkt tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Directie Wetgeving en het

tbs-veld. De nauwe samenwerking tussen het uitvoeringsveld en de beleidsvormen-

de en wetgevende instanties heeft kennelijk geresulteerd in een over het algemeen

grote acceptatie van de interne-rechtspositieregeling. Algemeen bestaat het gevoel

dat de regeling zeker niet van bovenaf is opgelegd. Er zijn veel aanwijzingen dat er

sinds de introductie van de Bvt een goed draagvlak voor daadwerkelijke uitvoering

is ontstaan.

Het merendeel van professioneel betrokkenen meent dat de Bvt een voldoende

evenwichtige afstemming biedt tussen de waarden'rechtspositie', 'beveiliging' en

'behandeling'. Ook als er specifiek wordt gevraagd naar de complicaties die de

rechtspositieregeling mogelijk oplevert voor de interne en externe beveiliging en

voor de behandelingsmogelijkheden, geeft een duidelijke meerderheid van alle

betrokken functiegroepen een positief oordeel.

De respondenten van het onderzoek vinden in grote meerderheid dat de interne-

rechtspositieregeling voldoende ruimte moet laten voor een eigen invulling van

de verplegings- en behandelingspraktijk in elke tbs-inrichting. Stringente en sterk

gespecificeerde voorschriften (bijvoorbeeld in de vorm van een geuniformeerd en

landelijk geldend huisreglement) worden afgewezen. Het onderzoek heeft geen

aanwijzingen opgeleverd dat de Bvt voor de tbs-inrichtingen een al te strak keurs-

lijf is. Waarschijnlijk speelt hierbij ook een rol dat de Bvt voldoende ruimte biedt

voor het primaat van de interne en externe beveiliging waarbij de directeur in voor-

komende gevallen acute beveiligende maatregelen kan treffen die alleen achteraf

op rechtmatigheid kunnen worden getoetst.

Een belangrijk punt van zorg over een mogelijk rechtspositioneel tekort hangt

samen met de, zoals ook in dit onderzoek is gebleken, zeer moeilijk af te bakenen

grens tussen 'verpleging' en 'behandeling'. In het onderzoek wordt aangegeven dat

de interne rechtspositie mogelijk wordt ondergraven door het feit dat interne (vrij-

heidsbeperkende) maatregelen vrijwel altijd kunnen worden begrepen of gepresen-

teerd als maatregelen in het kader van de behandeling. In de Bvt is de rechtspositie

van de terbeschikkinggestelden in het kader van de behandeling slechts summier en

marginaal geregeld, terwijl behandeling uiteraard een essentieel bestanddeel is van

hun verblijf in de inrichting. Vrij algemeen wordt als probleem erkend dat de ter-

beschikkinggestelde weinig afdwingbare rechten heeft waar het gaat om de aard, het

verloop en de evaluatie van zijn behandeling. Dit probleem klemt temeer waar de

terbeschikkinggestelde een bijzonder groot belang heeft bij met name het verloop

en de evaluatie van zijn behandeling. Een gunstig behandelingsverloop is immers
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doorgaans de belangrijkste voorwaarde voor beëindiging van de vrijheidsbeneming

in de tbs.

Juist op dit essentiële punt zijn oplossingen door regelgeving niet eenvoudig denk-

baar. Voor de tbs-populatie geldt in alle hevigheid het dilemma dat verzet tegen

behandeling en ontkenning van de stoornis in veel gevallen inherent is aan de

stoornis die moet worden behandeld. Dit voor de regelgeving waarschijnlijk weer-

barstigste deel van de tbs-maatregel heeft geleid tot enkele tegenstrijdige en moei-

lijk te interpreteren onderzoeksresultaten. Er zijn tamelijk grote verschillen van

inzicht met, betrekking tot de algemene vraag of de rechtspositie van terbeschik-

kinggestelden ten aanzien van behandeling moet worden versterkt. Bijna 60% van

degenen die handhaving van de interne rechtspositie als centrale opdracht hebben

(advocaten en leden van de CRS en commissies van toezicht), is hier voorstander

van terwijl hetzelfde percentage behandelaars in de tbs deze versterking juist af-

wijst. Tegelijkertijd bestaat er ook bij een meerderheid van de behandelaars in-

stemming met enkele concrete mogelijkheden om de greep van de terbeschikking-

gestelde op zijn behandeling te versterken, zoals toekenning van het recht op het

daadwerkelijk starten van de behandeling conform het behandelplan.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat professioneel bij de tbs betrokkenen over het

algemeen positief staan tegenover versterking van de rechtspositie van terbeschik-

kinggestelden met betrekking tot hun behandeling. Gezien de portee van de en-

quêtevragen, kan deze bevinding het best worden begrepen als versterking van de

marginale toetsingsmogelijkheden door de terbeschikkinggestelde. De patiënt zou

meer invloed moeten hebben op de grote lijnen van de behandeling - en niet zozeer

op de (dagelijkse) invulling van de behandeling - en op de belangrijke beslissingen

die worden gebaseerd op het oordeel over het behandelingssucces.

De commissie van toezicht speelt een kardinale rol bij de uitvoering van de interne-

rechtspositieregeling. Dit orgaan kan een zeer belangrijke functie vervullen in de

inrichtingen. Vanuit een onafhankelijke maar rechtstreeks bij de dagelijkse praktijk

betrokken positie kan een signaalwerking worden vervuld, waarbij (on)wenselijke

ontwikkelingen op de agenda kunnen worden gezet en bespreekbaar worden

gemaakt binnen de inrichting. Er blijkt met name veel waardering te zijn voor de

uitdrukkelijke opdracht aan de commissie van toezicht om te bemiddelen, juist

op punten waarin het beklagrecht niet voorziet. Deze bemiddelende functie lijkt

daarom met name van groot belang in het domein van de behandeling.

In het onderzoek is naar voren gekomen dat er grote verschillen zijn in de manier

waarop de commissies van toezicht van de tbs-inrichtingen omgaan met de beklag-

regeling. Kennelijk lopen de uitgangspunten van de verschillende commissies voor

hun taakvervulling sterk uiteen. In een enkele inrichting worden vrijwel geen

formele klachten behandeld. In andere gevallen worden alle binnengekomen

meldingen (ook) formeel afgedaan, waardoor er in relatief veel gevallen wordt
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geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van de klacht. Mogelijk bestaat er een

relatie tussen de cultuur van de inrichting en de mate waarin de commissie van

toezicht zich onafhankelijk en/of juridiserend opstelt.

In vergelijking met de situatie vóór de invoering van de Bvt is het aantal ingediende

klachten in de eerste twee jaar onder de Bvt vrij sterk toegenomen. Op zichzelf kan

dit worden begrepen als een te verwachten gevolg van de uitgebreidere rechtspositie

van terbeschikkinggestelden onder de Bvt. Ongeveer 20% van de beklagzaken heeft

betrekking op nieuwe, door de Bvt opengestelde beklaggronden. De toename van

het totaal aantal klachten kan deels worden toegeschreven aan de groei van de

verpleegdenpopulatie in de onderzochte inrichtingen in de aanvangsperiode van

de Bvt.

De betrekkelijk sterke toename van het aantal beklagzaken heeft niet geleid tot een

wezenlijke toename van het aantal beroepszaken bij de CRS die zijn gericht tegen

een uitspraak van de beklagcommissie. Wellicht mag hieruit worden afgeleid dat de

nieuwe regeling in de praktijk goed toepasbaar is en geen grote onduidelijkheden

heeft opgeleverd voor de rechtspraak in eerste aanleg. Er is wel kritiek op de vaak

lange doorlooptijden van bij de CRS aangebrachte (beroeps)zaken. Het verdient

aanbeveling om te overwegen de behandeling van beroepszaken door de CRS aan

een termijn te binden.

De omvang van de beroepsrechtspraak is onder de Bvt behoorlijk toegenomen in

vergelijking met de voorafgaande periode. Dit wordt met name verklaard door het

grote aantal beroepen tegen ministeriële beslissingen tot verlenging van de pas-

santentermijn. In 1998 ging het om 75% en in 1999 om 80% van de beroepen die

door de beroepscommissie zijn behandeld.

De toename van het aantal passanten in penitentiaire inrichtingen en de groei van

de wachttermijnduur in de jaren negentig kunnen worden aangemerkt als zeer

problematische verschijnselen. De passantenregeling biedt feitelijk geen oplossing

voor de geconstateerde omissies maar is slechts een middel om enige compensatie

te geven voor de aan de Staat verwijtbare onrechtvaardigheden die uit het capaci-

teitstekort voortvloeien. Er zijn aanwijzingen dat de ontwikkeling van de passanten-

problematiek inmiddels een keerpunt heeft bereikt. Maar dat neemt niet weg dat

deze problematiek en de gevolgen van de ondergane wachttijden de volle aandacht

blijven verdienen.

Mede in verband met het passantenthema stellen we op basis van dit onderzoek vast

dat ook justitiabelen die een tbs-maatregel in combinatie met een gevangenisstraf

opgelegd hebben gekregen, in feite nog geen baat hebben gehad bij de inwerking-

treding van de Wet-Fokkens. Bij een combinatievonnis kan de rechter immers

beslissen om de tbs te laten aanvangen nadat één derde van de in detentie door te
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brengen termijn is volbracht. Als gevolg van het capaciteitstekort is de Wet-Fokkens

op dit punt vooralsnog een dode letter.

Tot de CRS worden betrekkelijk veel schorsingsverzoeken verricht (ruim veertig in

zowel 1998 als 1999). Verzoeken van terbeschikkinggestelden om schorsing van een

maatregel die door een inrichtingsdirecteur is opgelegd, vormden iets minder dan

de helft van dit aantal. Dergelijke schorsingsverzoeken worden vrijwel nooit ge-

honoreerd. Waarschijnlijk bestaat er bij de CRS veel reserve om rechtstreeks in te

grijpen in het inrichtingsbeleid. Dit zou mede begrijpelijk zijn vanwege de relatief

grote afstand tussen de CRS en de (dagelijkse praktijk in de) inrichting. Dit leidt tot

de vraag of het geen voorkeur zou verdienen om deze schorsingsbevoegdheid bij de

commissie van toezicht te leggen.

Ten slotte een enkele conclusie over de belangrijkste nieuwe wijzigingen van de

externe rechtspositie. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel het absolute aantal

als het relatieve aantal (als percentage van het totaal aantal opleggingen van tbs)

opleggingen sterk is toegenomen in de eerste twee volle jaren na invoering van de

gewijzigde tbsv. Dit duidt erop dat de wetswijziging het beoogde resultaat heeft

gehad in termen van grotere toepassing. Of de tbsv ook inhoudelijk goed functio-

neert, valt in het kader van dit onderzoek niet te zeggen. Dit valt buiten het bereik

van dit onderzoek. Een eerste follow-uponderzoek is in dit opzicht echter zeker

niet positief.

Uit het hier gerapporteerde onderzoek komt naar voren dat een goede en heldere

organisatorische structuur waarbij justitie, hulpverlening, de tbs-inrichting en de

reclassering goed samenwerken, ook op het niveau van individuele cases, een be-

langrijke voorwaarde is voor het welslagen van de tbsv-modaliteit. Hiermee moet

met name de reclassering goed in staat worden gesteld om de haar opgelegde

regisserende functie te vervullen.

De zelfde conclusies over het inhoudelijke functioneren gelden ook voor de nieuwe

beëindigingsmodaliteit (de voorwaardelijke beëindiging). De invulling daarvan is

geheel vergelijkbaar met de tbsv. Het onderzoek heeft duidelijke aanwijzingen op-

geleverd dat de opzet om het aantal minder wenselijke beëindigingsmodaliteiten

te beperken, is geslaagd. Met name het percentage contraire beëindiging is aan-

merkelijk verminderd nadat deze nieuwe beëindigingsmodaliteit beschikbaar is

gekomen. Er is brede steun voor de voorgenomen wetswijziging om de maximale

toezichtstermijn te verlengen.

Ten slotte

In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor enkele concrete wetgevings-

aanpassingen en voor gerichte bezinning op enkele belangrijke thema's (vooral de
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relatie tussen rechtspositie en behandeling). Al met al lijkt de conclusie gerecht-

vaardigd dat de Bvt, inclusief de uitwerking die daaraan in de praktijk is gegeven,

in grote lijnen tegemoetkomt aan de behoefte aan een adequate rechtspositie voor

terbeschikkinggestelden. Deze rechtspositie lijkt doorgaans goed te combineren met

de primaire beveiligingsopdracht van de tbs en met de uiteindelijke opdracht tot

forensisch-psychiatrische behandeling. Een positief oordeel lijkt ook gerechtvaar-

digd over de belangrijkste nieuwe elementen van de externe rechtspositie.



1

Inleiding

In 1988 werd een nieuwe wettelijke regeling van kracht voor de oplegging en ten-

uitvoerlegging van een strafrechtelijke maatregel die is bestemd voor plegers van

'ernstige' delicten die op grond van een geestelijke stoornis als deels of volledig

ontoerekeningsvatbaar worden aangemerkt. Deze wetswijziging is gemarkeerd door

een naamsverandering van de strafrechtelijke maatregel: 'terbeschikkingstelling van

de regering' (tbr) werd kortweg'terbeschikkingstelling' (tbs). In 1997 zijn enkele

aspecten van deze tbs-wetgeving nader geregeld. De wetswijzigingen van 1997

bestaan uit een nieuwe regeling van zowel de interne als externe rechtspositie. De

interne rechtspositie kreeg gestalte via de Beginselenwet verpleging terbeschik-

kinggestelden (Bvt). De wijzigingen van de externe-rechtspositieregeling vloeiden

voort uit aanbevelingen van de Commissie-Fokkens en werden bekend onder de

naam 'Wet-Fokkens' (Commissie TBS en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde

Delinquenten, 1993).

In de Bvt en via toezeggingen aan de Tweede Kamer is bepaald dat de in oktober

1997 van kracht geworden wetswijzigingen na drie jaar zouden worden geëvalueerd.

In dit rapport wordt verslag gedaan van deze eerste evaluatie van de invoering en

het functioneren van de nieuwe regeling van de interne en externe rechtspositie van

terbeschikkinggestelden. De empirische gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld

via studie van schriftelijke bronnen en geregistreerde gegevens en via interviews met

een aantal sleutelfiguren uit het brede veld van de tbs: beleidsmakers, rechterlijke

macht, behandelaars, advocaten, leden van commissies van toezicht, leden van de

sectie TBS van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (CRS) en enkele leden

van bewonersraden. Een ruimere kring van vertegenwoordigers van deze zelfde

functiegroepen is benaderd voor medewerking aan een schriftelijke enquête over

het onderzochte onderwerp.

In dit hoofdstuk komen eerst de vraagstelling en de onderzoekopzet aan de orde.

Daarna worden de begrippen'interne rechtspositie' en'externe rechtspositie'

uiteengezet, waarna we ingaan op de wetsgeschiedenis, inhoud en doelstellingen

van de nieuwe wetgeving. Hoofdstuk 2 behandelt het proces van introductie in het

tbs-veld en de implementatie van de nieuwe wetgeving. Hierbij wordt ook aandacht

besteed aan de ontwikkeling van de van de Bvt afgeleide wetgeving, en dan met

name aan de ministeriële regelingen. Ten slotte behandelen we in dit hoofdstuk de

belangrijkste Bvt-knelpunten die tot dusver in de praktijk naar voren zijn gekomen.

In hoofdstuk 3, 4 en 5 wordt nader ingegaan op de meest fundamentele aspecten

van de nieuwe interne-rechtspositieregeling: de relatie tussen rechtspositie, bevei-
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liging en behandeling en het functioneren van de beklag- en beroepsprocedures.

Hoofdstuk 6 gaat in op de belangrijkste veranderingen van de externe rechtspositie:

de toepassing van nieuwe modaliteiten van oplegging en beëindiging van de tbs-

maatregel. In hoofdstuk 7 trekken we de belangrijkste conclusies en doen we enkele

aanbevelingen.

1.1 Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek

In de Bvt is de bepaling opgenomen dat deze wettelijke regeling na drie jaar moet

worden geëvalueerd. Daarnaast is (door de vorige minister) aan de Tweede Kamer

toegezegd dat de werking van enige specifieke onderdelen van de Wet-Fokkens zou

worden geëvalueerd. De evaluatie van deze beide componenten van de nieuwe

wetgeving is primair bestemd ter kennisgeving aan de Tweede Kamer. Uiteraard

zijn de resultaten van het evaluatieonderzoek ook van rechtstreeks belang voor alle

betrokken instellingen en personen in het veld van de terbeschikkingstelling: de tbs-

inrichtingen in al hun geledingen, de betrokken beleids- en wetgevingsdirecties van

het ministerie van Justitie, de CRS, de rechterlijke macht, reclassering en advocatuur

(voorzover betrokken bij de tbs-uitvoering of -oplegging) en natuurlijk niet in de

laatste plaats de terbeschikkinggestelden.

Als opdrachtgevers voor het evaluatieonderzoek hebben de beleidsdirecties van het

ministerie van Justitie gefungeerd, met name de Dienst Justitiële Inrichtingen (die

het praktische beleid voor de uitvoering van de tbs-maatregel voert), de Directie

Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid (die het overheidsbeleid voor de tbs-maatregel

vormgeeft) en de Directie Wetgeving (die is belast met de ontwikkeling en aanpas-

sing van wetgeving). Het onderzoeksvoorstel is totstandgekomen in overleg met

deze drie sectoren. De 'klankbordgroep tbs', waarin vertegenwoordigers van alle

tbs-inrichtingen (met name juridisch medewerkers) en vertegenwoordigers van de

Dienst Justitiële Inrichtingen en Directie Wetgeving zitting hebben, heeft hierbij

een belangrijke rol gespeeld. Langs deze weg zijn knelpunten en onduidelijkheden

van de nieuwe wetgeving die in de tbs-praktijk spelen naar voren gebracht als aan-

dachtspunten voor het evaluatieonderzoek.

Het onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in het verloop van de introductie en

implementatie, het functioneren en de bedoelde en onbedoelde effecten van de Bvt

en de genoemde aspecten van de Wet-Fokkens. Hierbij ligt de nadruk op de wijzigin-

gen van de tot oktober 1997 bestaande regelingen. Het onderzoek is primair verricht

ten dienste van de parlementaire behandeling van de ervaringen met de nieuwe tbs-

wetgeving, die in 2001 plaatsvindt.

In de aanloop naar het onderzoek is besloten dat in elk geval aandacht zou worden

besteed aan de volgende punten:

- bekendheid met nieuwe elementen en verantwoordelijkheden in de regelgeving;
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acceptatie van de nieuwe regelgeving;

mogelijkheid tot woonverlof;

disciplinaire straffen;

consequenties voor behandeling en verpleging;

opname van ex-patiënten en van patiënten van de geestelijke gezondheidszorg

(GGZ);

mogelijkheid om kinderen onder te brengen in de inrichting;

beheer van eigen geld van de terbeschikkinggestelde door het hoofd van de

inrichting;

gewijzigde beklagprocedure;

inspraak bij plaatsing;

knelpunten en (neven)effecten.

Voor de Bvt is de centrale vraag in dit onderzoek in hoeverre de wetswijzigingen van

1997 in de praktijk tegemoetkomen aan de gewenste afstemming van de drie belang-

rijkste waarden van de tbs: beveiliging, behandeling en rechtspositie. Uitgaande van

de waarde 'rechtspositie' wordt geprobeerd om inzicht te krijgen in de vraag in hoe-

verre de rechten van de terbeschikkinggestelde daadwerkelijk door de regelgeving

worden beschermd en wat de consequenties zijn van deze realisatie van de rechts-

positie voor de beveiligings- en de behandelingsdoelstelling van de tbs. Omdat

het gaat om nog betrekkelijk recent ingevoerde en complexe wetgeving, heeft het

onderzoek sterk het karakter van een procesevaluatie. Hierbij gaat het er allereerst

om inzicht te verkrijgen in het proces van invoering en implementatie van de

nieuwe wetgeving en in de knelpunten die daarbij mogelijk naar voren komen.

Voor de in dit onderzoek opgenomen elementen van de Wet-Fokkens geldt een

vergelijkbare vraagstelling: in hoeverre wordt er gebruikgemaakt van de nieuwe

tbs-opleggings- en tbs-beëindigingmodaliteit en welke knelpunten worden hierbij

waargenomen?

1.2 Opzet en methoden van onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op de volgende informatiebronnen:

a Bestaande registraties, verslagleggingen en producten van beleidsontwikkeling

en beleidsinformatie: beleidsinformatie van de Dienst justitiële Inrichtingen

over toepassingen in het kader van de Wet-Fokkens; verslagen van relevante

overlegstructuren; jaarverslagen van inrichtingen, commissies van toezicht en

de CRS; registratie en verslaglegging (jurisprudentie) van beklag- en beroeps-

procedures.

b Open interviews en gesprekken met in totaal 27 sleutelfiguren uit het beleid, het

tbs-veld, de reclassering, de advocatuur, GGZ-inrichtingen en de rechterlijke

macht (zie bijlage 2). Daarnaast zijn er gestructureerde telefonische interviews
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gehouden met juridisch medewerkers van de tbs-inrichtingen over de ervarin-

gen met mogelijke knelpunten in de dagelijkse praktijk van toepassing van de

interne-rechtspositieregeling.

c Een schriftelijke enquête, uitgezet onder functionarissen uit de hierboven

genoemde gebieden. Hiertoe zijn de volgende instellingen benaderd met een

verzoek om medewerking (de uiteindelijke aantallen respondenten worden

tussen haakjes vermeld): de tbs-inrichtingen (91), commissies van toezicht (22),

rechters (zittende magistratuur) en officieren van justitie (Openbaar Ministerie)

(36), de reclassering (26), de forensisch-psychiatrische diensten (10), de sectie

TBS van de CRS (5) en advocaten van wie bekend is dat ze zich met deze materie

bezighouden (2).

De tbs-inrichtingen is verzocht om de enquêtes naar evenredigheid voor te leggen

aan de verschillende geledingen in de inrichting die zijn betrokken bij de uitvoering

van de Bvt, inclusief vertegenwoordigers van de verpleegden. Deze laatste groep is

met drie respondenten in de steekproef vertegenwoordigd.' De juridisch medewer-

kers van de inrichtingen is persoonlijk verzocht om aan de enquête mee te werken.

Per benaderde instelling is enige weken na de eerste verzending een reminder ge-

stuurd. Uiteindelijk hebben in totaal 201 respondenten meegewerkt aan de enquête.

De materiaalverzameling is gefaseerd verlopen. Na literatuurstudie is het bestaande

schriftelijke bronnenmateriaal geraadpleegd (registraties, verslagen enzovoort).

Daarna hebben de open interviews met de sleutelfiguren plaatsgevonden. De aldus

verzamelde kennis is benut voor de ontwikkeling van de enquêtevragenlijsten.

1.3 Interne en externe rechtspositie: begripsbepaling

Alvorens in te gaan op de wetswijzigingen van 1997, eerst een enkel woord over de

begrippen 'interne rechtspositie' en 'externe rechtspositie'. De interne rechtspositie

beschrijft en regelt het verblijf van de terbeschikkinggestelde binnen de muren van

de tbs-inrichting en specificeert met name wat de grenzen zijn van de inbreuk op

zelfbeschikking tijdens de tenuitvoerlegging van de (intramurale) tbs. Essentieel

voor de interne rechtspositie is dat terbeschikkinggestelden zich tijdens de ten-

uitvoerlegging van de tbs kunnen beroepen op aan hen volgens de interne-rechts-

1 Bij dit onderzoek is gekozen voor professionele groeperingen als informatiebron. Hierbij is een belang-

rijke plaats ingeruimd voor' belangenbehartigers' van terbeschikkinggestelden. Advocaten, commissies
van toezicht en de sectie TBS van de CRS hebben de bewaking van de rechtspositie van terbeschikking-

gestelden als specifieke taak. Binnen het kader van de onderzoeksopzet was het niet goed mogelijk om
meer terbeschikkinggestelden zelf aan het woord te laten. Dit zou een andere onderzoekmethodiek

hebben gevergd. Op dit moment voert het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid een dergelijk

onderzoek uit naar onder meer oordelen over de rechtspositie van forensisch-psychiatrische patiënten.
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positieregeling toegekende rechten. Cruciaal hierbij is de mogelijkheid tot beklag

over (vermeende) inbreuken op deze rechten.

De interne rechtspositie wordt in principe bepaald door de aard van de inrichting

waar de terbeschikkinggestelde verblijft. Als terbeschikkinggestelden verhuizen

van een tbs-inrichting naar een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (bijvoorbeeld

in het kader van een proefverlof), krijgen zij dus te maken met een verandering

van interne rechtspositie. Proefverlof en overplaatsing veranderen echter niets aan

de juridische status van terbeséhikkinggestelde. Met andere woorden: de externe

rechtspositie verandert niet zolang de tbs niet is beëindigd. De externe rechtspositie

beschrijft en regelt het proces van oplegging en beëindiging van de tbs-maatregel.

Zo worden de verschillende modaliteiten van oplegging en beëindiging van de tbs

geregeld door de externe rechtspositie.

Bij dit onderzoek worden enkele aspecten van de externe rechtspositie betrokken

voorzover deze zijn in 1997 ingevoerd als deel van de gewijzigde tbs-wetgeving.

Deze wijzigingen van de externe-rechtspositieregeling'zijn vastgelegd als nieuwe

bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (zie

ook paragraaf 1.4).

Tbs-inrichtingen worden onderscheiden in justitiële en niet-justitiële inrichtingen.2

Justitiële inrichtingen zijn (vrijwel) uitsluitend bestemd voor de verpleging van

terbeschikkinggestelden. Deze categorie kan verder worden onderscheiden in rijks-

inrichtingen (die onder rechtstreeks beheer staan van het ministerie van Justitie)

en particuliere inrichtingen (die volledig door het ministerie van justitie worden

gefinancierd maar worden beheerd door een bestuur). Niet-justitiële inrichtingen

- de forensisch-psychiatrische klinieken - zijn bestemd voor opname van zowel ter-

beschikkinggestelden als een bepaalde groep 'gevaarlijke' psychiatrische patiënten

vanuit het GGZ-circuit. Forensisch-psychiatrische klinieken ressorteren niet onder

het ministerie van Justitie maar onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport, zijn gesitueerd binnen het veld van de GGZ en vormen veelal een onder-

deel van een groter geheel van (intramurale) psychiatrische voorzieningen. De twee

op dit moment bestaande forensisch-psychiatrische klinieken in Eindhoven en

Assen vormen zowel organisatorisch als 'gebouwelijk' een onderdeel van het alge-

meen psychiatrisch ziekenhuis ter plaatse. Eerder is al opgemerkt dat de verblijfs-

plaats de interne rechtspositie bepaalt. Het onderscheid tussen justitiële en niet-

justitiële tbs-inrichtingen heeft dan ook belangrijke consequenties voor de regeling

2 Rijksinrichtingen: Veldzicht, Balkbrug; Dr. S. van Mesdag Kliniek, Groningen; Dr. F.S. Meijers Instituut,

Utrecht. Particuliere inrichtingen: Dr. Henri van der Hoevenkliniek, Utrecht; Prof. Mr. W.P.J. Pompe-
kliniek, Nijmegen; forensisch-psychiatrische kliniek Oldenkotte, Rekken; De Kijvelanden, Rhoon. Niet-

justitiële inrichtingen: forensisch-psychiatrische kliniek van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis

Assen; Hoeve Boschoord, Boschoord; forensisch-psychiatrisch centrum van de GGZ Eindhoven.
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van de interne rechtspositie. Enkele van deze consequenties worden in dit rapport

aan de orde gesteld.
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Modaliteiten van oplegging en beëindiging van tbs

Tbs kan volgens de wettelijke regeling van 1988 uitsluitend worden opgelegd aan

plegers van delicten waarvoor een maximumstrafbedreiging van vier jaar of langer

bestaat, alsmede aan plegers van enkele specifieke delicten. De mate van ontoereke-

ningsvatbaarheid moet worden bepaald via (forensisch-psychiatrisch) Pro Justitia-

deskundigenonderzoek. Dergelijk onderzoek kan klinisch worden verricht (bijvoor-

beeld in het Pieter Baan Centrum) of poliklinisch worden verricht (bijvoorbeeld

door aan een forensisch-psychiatrische dienst verbonden forensisch-psychiatrisch

deskundige). Voor oplegging van tbs is multidisciplinaire advisering vereist, met in

elk geval psychiatrische rapportage.

De tbs kent verschillende wettelijke modaliteiten. Belangrijk hierbij is of de rechter

wel of geen 'bevel tot verpleging' oplegt. Oplegging van zo'n bevel impliceert dat de

terbeschikkinggestelde gedwongen wordt opgenomen in een bij wet aangewezen

inrichting voor de verpleging van terbeschikkinggestelden. Tbs kan worden opgelegd

in combinatie met gevangenisstraf. Volgens de in 1997 ingevoerde bepalingen van de

Wet-Fokkens moet de opname in verpleging/behandeling bij zo'n combinatievonnis

aanvangen na beëindiging van één derde van de gevangenisstraf. Bij tenuitvoerleg-

ging in een tbs-inrichting impliceert de tbs-maatregel dus de vrijheidsbeneming

van de terbeschikkinggestelde. Het bevel tot verpleging is de grond voor insluiting/

opname in de tbs-inrichting. Er kan echter ook een tbs-maatregel worden opgelegd

zonder bevel tot verpleging. Deze modaliteit van tbs was bij de wetswijziging van

1988 bekend onder de naam 'tbs met aanwijzing' (tbsa). Bij de laatste wetswijziging

van 1997 zijn aanpassingen van deze tbs-modaliteit van kracht geworden en is de

naam veranderd in 'tbs met voorwaarden' (tbsv). De terbeschikkinggestelde wordt

dan niet gedwongen opgenomen in een tbs-inrichting, maar hij of zij3 moet zich

houden aan de voorwaarden die de rechter heeft opgelegd. Deze voorwaarden

kunnen bestaan uit de verplichting om zich ambulant te laten begeleiden en con-

troleren (door met name de reclassering) of om zich onder al dan niet intramurale

behandeling te stellen. Voor de rechtspositie van terbeschikkinggestelden is belang-

rijk dat de tbsv alleen kan worden opgelegd als de veroordeelde instemt met de

voorwaarden. Tbs met bevel tot verpleging is niet afhankelijk van de instemming

van de veroordeelde.

Behalve het onderscheid tussen wel of geen bevel tot verpleging is ook het onder-

scheid tussen wel of geen gemaximeerde tijdsduur van de gedwongen opname in

3 In het vervolg gebruiken we alleen de mannelijke vorm. In de praktijk bestaat de tbs-populatie overi-

gens voor ongeveer 95% uit mannen.
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een tbs-inrichting van belang. De tbs met gemaximeerde tijdsduur kan worden

opgelegd voor relatief 'minder ernstige' delicten (waarbij geen sprake is van ernstig,

tegen personen gericht gevaar). Een gemaximeerde tbs duurt maximaal vier jaar.

Ook de tbsv heeft een gemaximeerde tijdsduur van vier jaar.

Oplegging van een niet-gemaximeerde tbs impliceert dat de strafrechtelijke maat-

regel voor onbepaalde termijn kan voortduren. Wel zijn er in dat geval wettelijk

voorgeschreven termijnen voor door het Openbaar Ministerie gevraagde en door

de rechter opgelegde verlenging van de tbs.4 De procedures voor verlengingsbeslis-

singen zijn ook wettelijk vastgelegd. Onder meer wordt bepaald dat er na elke

termijn van zes jaar tenuitvoerlegging van de tbs voor de verlengingsbeslissing een

onafhankelijk deskundigenonderzoek moet plaatsvinden.

De tbs kan worden beëindigd door een rechterlijke beslissing of doordat de officier

van justitie geen verlenging vordert. In beide gevallen kan een dergelijke beslissing

wel of niet conform het (verlengings)advies van de inrichting zijn. In het eerste geval

wordt gesproken van een conforme beslissing, in het tweede geval van contraire

beslissing. Behalve de definitieve beëindiging van de tbs is bij de wetswijziging van

1997 ook de voorwaardelijke beëindiging mogelijk geworden. Bij deze modaliteit

wordt het bevel tot verpleging voorwaardelijk opgeheven. Er is een maximale

termijn van drie jaar waarin de terbeschikkinggestelde zich moet houden aan de

voorwaarden die de rechter heeft opgelegd. Als de terbeschikkinggestelde zich

hieraan houdt en als er geen ernstige recidive plaatsvindt, dan wordt de tbs na deze

termijn automatisch ('van rechtswege') beëindigd. De (voorwaardelijke) beëindiging

van de tbs wordt zo mogelijk voorafgegaan door een proefverlof. Dit kan worden

beschouwd als een resocialisatiefase van de tbs waarbij de terbeschikkinggestelde

op advies van de inrichting en op machtiging van het ministerie van Justitie niet

meer in de tbs-inrichting hoeft te verblijven. Een belangrijk onderscheid met de

voorwaardelijke beëindiging is dat bij het proefverlof het bevel tot verpleging door-

loopt: de terbeschikkinggestelde kan zonder tussenkomst van de rechter worden

teruggeroepen naar de inrichting als de directeur van de tbs-inrichting dat nood-

zakelijk acht.

1.4 De wetswijzigingen krachtens de Wet-Fokkens

De vernieuwing van de tbs-wetgeving in 1997 heeft mede betrekking op een aantal

aspecten van de externe rechtspositie. In dit onderzoek worden vooral de tbsv en de

voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging aan de orde gesteld. Het

advies van de Commissie-Fokkens heeft behalve tot deze nieuwe elementen geleid

tot een vervroeging van de opname in een tbs-inrichting bij een combinatie van

4 Elke modaliteit van tbs wordt voor een termijn van twee jaar opgelegd. De termijn van verlenging kan

in alle gevallen één of twee jaar bedragen.
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terbeschikkingstelling en langdurige gevangenisstraf. Een belangrijke overweging

hierbij is geweest dat behandeling meer kans op succes heeft na niet al te langdurige

detentie. Op grond van de aanbevelingen van de Commissie-Fokkens is verder de

wettelijke mogelijkheid vervallen om oplegging van tbs te combineren met bevel tot

verpleging en gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis (Commissie TBS

en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde Delinquenten, 1993).

De tbs met voorwaarden

Bij de overgang van tbr naar tbs werd in 1988 de 'voorwaardelijke tbr' vervangen

door de tbsa. Deze maatregel voorzag in een terbeschikkingstelling zonder bevel

tot verpleging. De tbsa kon worden opgelegd voor een maximum van twee jaar, met

daarna een mogelijkheid tot verlenging van nogmaals maximaal twee jaar. De tbsa

was bestemd voor gestoorde plegers van delicten waarbij geen sprake was van een

maatschappelijk onacceptabel risico (Hofstee, 1987, pp. 158, 443-444). Een belang-

rijk verschil met de voorwaardelijke tbr was dat bij de tbsa daadwerkelijke behande-

ling (al dan niet intramuraal) uitdrukkelijk de bedoeling was. De tbsa was daarmee

een maatregel waarbij relatief meer nadruk werd gelegd op behandeling en minder

op beveiliging.

In de daaropvolgende jaren bleek dat deze tbs-modaliteit in de praktijk nauwelijks

werd benut. Tussen 1988 en 1993 ging het gemiddeld om ongeveer zestien opleg-

gingen per jaar. Dit betekende een zeer sterke vermindering vergeleken met de

opleggingen van de voorwaardelijke tbr in de voorgaande periode. Uit een onder-

zoek naar het functioneren van de tbsa bleek dat de geringe toepassing door pro-

fessioneel betrokkenen vooral werd geweten aan het tandeloze karakter van deze

maatregel (Leuw, 1993). Er bleken veel te weinig juridische en praktische mogelijk-

heden te zijn voor omzetting (alsnog opname in verpleging) van de maatregel als er

sprake was van toenemende gevaarsdreiging of als de terbeschikkinggestelde zich

onttrok aan de opgelegde voorwaarden.

De in 1997 ingevoerde tbsv beoogt de praktische toepasbaarheid van deze modaliteit

te vergroten. Een belangrijk beletsel voor opname ter verpleging is weggenomen

door de verplichte multidisciplinaire rapportage bij de oplegging van de tbsv.5 Daar-

naast voorziet de wetswijziging in de mogelijkheid voor de officier van justitie om

slagvaardig op te treden (door aanhouding, wijziging van voorwaarden enzovoort)

als er gevaar dreigt of als de terbeschikkinggestelde zich niet aan de voorwaarden

houdt. De Commissie-Fokkens benadrukt verder dat de beschikbaarheid van toe-

zichthoudende en hulpverleningsvoorzieningen (behandelingsvoorzieningen) voor-

waarde is voor de toepasbaarheid van deze tbs-modaliteit.

5 Pro Justitia-rapportage van zowel een psychiater als een psycholoog is voorwaarde voor het bevel tot

verpleging. Gedwongen opname onder de tbsa was vaak niet mogelijk omdat er bij de oplegging van

deze maatregel nog geen multidisciplinaire rapportage had plaatsgevonden.
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Qua uitvoering is de in 1997 ingevoerde voorwaardelijke beëindiging van de ver-

pleging in tbs goed vergelijkbaar met de tbsv. De aard van de voorwaarden en de

criteria voor een eventuele omzetting (herroeping) van de voorwaardelijke beëin-

diging zijn in principe hetzelfde als bij de tbsv. Voor de uitvoering van zowel de tbsv

als de voorwaardelijke beëindiging is de belangrijkste (regisserende) rol weggelegd

voor de reclassering.

De voorwaardelijke beëindiging

De voorwaardelijke beëindiging door de rechter zoals ingevoerd in 1997, is in de

plaats gekomen van de - slechts incidenteel toegepaste en inhoudelijk onbepaalde -

voorwaardelijke beëindiging door de minister van justitie. Op het moment dat de

nieuwe voorwaardelijke beëindiging werd ingevoerd, waren er volgens gegevens

van het Dr. F.S. Meijers Instituut in totaal slechts twee terbeschikkinggestelden

met voorwaardelijke beëindiging volgens de oude regeling.

De maximale termijn van de in 1997 ingevoerde voorwaardelijke beëindiging is drie

jaar. Op dit moment (zomer 2001) is een wetswijziging in voorbereiding waarbij

deze maximale termijn wordt verdubbeld tot zes jaar. Voorwaardelijke beëindiging

(van de verpleging) kan plaatsvinden op initiatief van de rechter, de officier van

justitie of de terbeschikkinggestelde. Zowel vanuit de tbs-inrichting of vanuit proef-

verlof kan worden overgegaan tot voorwaardelijke beëindiging. De rechter beslist tot

voorwaardelijke beëindiging van de verpleging op basis van een resocialisatieplan,

dat door de tbs-inrichting en de reclassering moet worden opgesteld. De rechter

kan zijn beslissing tot voorwaardelijke beëindiging voor een termijn van drie maan-

den opschorten voor een nadere invulling van een dergelijk hulpverlenings- en

begeleidingsplan.

Zoals gezegd is een belangrijk verschil tussen voorwaardelijke beëindiging en proef-

verlof dat bij proefverlof het bevel tot verpleging formeel niet is opgeheven. Op ge-

zag van de directeur kan de terbeschikkinggestelde worden teruggeroepen naar de

inrichting. Bij voorwaardelijke beëindiging is er geen bevel tot verpleging meer. Voor

hervatting van de verpleging is daarom een nieuwe rechterlijke beslissing nodig. Bij

overtreding van de voorwaarden of bij dreigend gevaar kan de officier van justitie bij

wijze van noodmaatregel echter wel besluiten tot een kortdurende hernieuwde vrij-

heidsbeneming in afwachting van een beslissing van de rechter. Deze vrijheidsbene-

ming kan ook worden uitgevoerd in een tbs-inrichting (wat de voorkeur verdient).

De belangrijkste doelstelling van de voorwaardelijke beëindiging is terugdringing

van het aantal beëindigingen van de tbs-maatregel zonder dat daar een geleidelijke

overgang van herintreden in de maatschappij (resocialisatie) aan vooraf is gegaan.

Om veel redenen wordt het als zeer ongewenst beschouwd dat een tbs-maatregel

abrupt ten einde komt als de terbeschikkinggestelde zich nog in de kliniek bevindt.

Een dergelijke gang van zaken hangt sterk samen met het verschijnsel van de
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contraire beëindiging, waarbij de rechter de tbs tegen het advies van de inrichting

beëindigt.

Uit recidiveonderzoek is herhaaldelijk gebleken dat contraire beëindiging, met

name als deze vanuit de inrichting plaatsvindt, sterk samenhangt met het plegen

van (ernstige) recidive na de tbs (Van Emmerik, 1989; Leuw, 1999). De grotere kans

op recidive door de samenloop van contraire beëindiging en ontslag rechtstreeks uit

de kliniek klemt des te meer waar is gebleken dat contraire beëindiging vanaf 1980

relatief steeds meer voorkwam in de periode voorafgaand aan de wetswijziging. Van

1989 tot 1993 vond niet minder dan 60% van het totaal aantal beëindigingen plaats

tegen het advies van de inrichting (zie hoofdstuk 6). Door de nieuwe wettelijke voor-

ziening van de voorwaardelijke beëindiging is de rechter niet langer beperkt tot de

'alles of niets'-alternatieven van verlenging of beëindiging. De Commissie-Fokkens

veronderstelde in haar rapport dat dit nieuwe wettelijke instrument er op twee ma-

nieren toe kan leiden dat het aantal rauwelijkse beëindigingen van tbs-maatregelen

afneemt. In de eerste plaats creëert de rechter door zijn beslissing een situatie die

in de praktijk veel overeenkomst vertoont met de proefverlofsituatie. In de tweede

plaats wordt verondersteld dat de beschikbaarheid van voorwaardelijke beëindiging

het voor de tbs-inrichtingen makkelijker maakt om proefverlof te verlenen, want

behandelaars hoeven niet meer te vrezen dat het proefverlof 'vanzelf' leidt tot een

beëindiging van de tbs. De voorwaardelijke beëindiging biedt binnen de in de wet

vastgelegde maximale termijn de mogelijkheid tot een voortgaande beveiligende

constructie na het proefverlof.

1.5 De interne rechtspositie: wetsgeschiedenis en doelstellingen

Rechtsfilosofische uitgangspunten

In de loop van de jaren tachtig werd een historisch laagtepunt bereikt in het aantal

terbeschikkinggestelden en in de toepassing van de tbs-maatregel. Dit was het

resultaat van een ontwikkeling waarbij de tbs steeds meer werd voorbehouden aan

(gestoorde) plegers van 'echt gevaarlijke' (seksuele) geweldsdelicten. In toenemende

mate was er in de tbs geen plaats meer voor oplichters of andere verstokte ver-

mogensdelinquenten. Deze ontwikkeling maakte deel uit van een algemener

maatschappelijk proces van afnemende gedwongen opname van'onhandelbare

personen'. Een vergelijkbare afname van institutionalisering had ook plaatsgevon-

den in het gevangeniswezen en de intramurale psychiatrie. Vergeleken met de

voorgaande decennia moesten er betere en zwaarwegendere redenen zijn om

individuen (preventief) van hun vrijheid te beroven. De rechtvaardiging van een

dergelijke opname werd steeds meer gezocht in een uitdrukkelijk gevaarscriterium

en niet langer in minder dwingende criteria als'overlast' of'bestwil'. In deze zin is

de ontwikkeling van civielrechtelijke dwangopname van gestoorden en de totstand-

koming van de veel later ingevoerde Wet Bijzondere opname psychiatrisch zieken-
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huis (Bopz) goed vergelijkbaar met de ontwikkeling van tbs-oplegging en -wetgeving

(Van de Klippe, 1997; Hubben, 1993).

Zowel bij de civielrechtelijke als bij de strafrechtelijke dwangopname heeft eerst

de opleggingspraktijk en later de wetgeving zich steeds sterker beroepen op de

preventie van gevaar.

Het toenemende belang dat vanaf de jaren zeventig werd gehecht aan individuele

autonomie, leidde tot een grotere reserve tegenover preventieve vrijheidsbeneming

en tot de behoefte aan een betere rechtspositie van degenen die door een dergelijke

maatregel worden getroffen. Dit kan worden begrepen als een proces van aanscher-

ping van zowel de externe als interne rechtspositie. De Commissie-Haars, die de

grondslag heeft gelegd voor de huidige interne rechtspositieregeling voor de tbs,

formuleert deze rechtsfilosofische basis als volgt: 'De ter beschikking gestelde

wiens vrijheid op gezag van de strafrechter wordt ontnomen, blijft in beginsel als

volwaardig burger drager van rechten. Centraal staat daarbij het deel hebben aan

recht, aan rechtsbeginselen en rechtswaarden en het geldend maken van recht in

procedures op tegenspraak. Dit brengt met zich mee dat de overheid zich jegens de

ter beschikking gestelde daadwerkelijk zal moeten legitimeren wanneer in het kader

van zijn verpleging verdere inbreuken op zijn rechten als burger noodzakelijk zijn.'

(Commissie Rechtspositie Terbeschikkinggestelden, 1987, p. 5) Een lid van de

Commissie-Haars en toenmalig directeur van het Pieter Baan Centrum drukte dit

beginsel later korter en bondiger als volgt uit: 'Dwang uitoefenen wil zeggen: macht

gebruiken, en waar macht gebruikt wordt is controle nodig, wil er geen machtsmis-

bruik insluipen. Tegenover uitoefening van dwang jegens een bepaalde persoon

dient deze rechten te krijgen, zodat hij zich er tegen kan verweren en handhaven.

Degene die dwingt, zal zich moeten kunnen legitimeren voor zijn inbreuk op die

rechten.' (Van Marle, 1991)

Vanuit deze rechtsfilosofische basis zijn twee fundamentele (rechtspositionele)

uitgangspunten voor deze strafrechtelijke maatregel geformuleerd. Ten eerste moet

de beperking van zelfbeschikking in tbs niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is uit

het oogpunt van interne en externe beveiliging. En ten tweede geldt het subsidiari-

teitsprincipe: maatregelen moeten niet ingrijpender zijn dan noodzakelijk is om

gevaarsrisico te beheersen.

Structuur van de wet

De Bvt is ingevoerd in oktober 1997. De wet kwam in de plaats van de Tijdelijke

Regeling Terbeschikkingstelling (TRT), die werd voorbereid door de Commissie-

Haars. Het rapport van deze commissie bevatte het conceptwetvoorstel dat ten

grondslag heeft gelegen aan deze tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter-

beschikkinggestelden (Commissie Rechtspositie Terbeschikkinggestelden, 1987).

Deze TRT werd in 1988 ingevoerd. De rechtspositionele principes van de TRT zijn in

grote lijnen overgenomen in de nu vigerende Bvt, maar in de uitwerking van de Bvt
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zijn er enkele belangrijke verschillen met de TRT. Zo is in de Bvt het aantal beklag-

gronden sterk uitgebreid. Daarnaast is een belangrijk voorstel van de Commissie-

Haars niet in de Bvt overgenomen, namelijk scheiding van de commissie van

toezicht en de beklagcommissie. De Bvt heeft de al langer bestaande praktijk ge-

handhaafd dat de beklagcommissie wordt geformeerd uit de in een tbs-inrichting

optredende commissie van toezicht.

22

De Bvt heeft de status van formele wet en vormt daarmee het hoogste niveau van

wetgeving voor de interne rechtspositie. Van deze wet wordt een aantal lagere rege-

lingsniveaus afgeleid (Hovens, 1997). Het gaat daarbij allereerst om het Reglement

verpleging terbeschikkingstelling (Rvt), dat de status heeft van algemene maatregel

van bestuur. In het Rvt wordt een aantal Bvt-bepalingen nader uitgewerkt en worden

de te volgen procedures gespecificeerd.6 De administratie - de afdeling Juridische

Zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen - produceert ministeriële regelingen

waarin nadere richtlijnen, procedures en protocollen voor specifieke thema's in de

rechtspositieregeling worden uitgewerkt. Het 'model huisregels' is zo'n ministeriële

regeling. Andere ministeriële regelingen hebben betrekking op onderwerpen als

urinecontrole en geweldstoepassing (zie ook hoofdstuk 2). Het laagste regelgevings-

niveau ligt bij de tbs-inrichtingen zelf. Het hoofd van de inrichting moet huisregels

vaststellen die zijn gebaseerd op het model huisregels.7

Toezichthoudende instellingen

Bij de totstandkoming en uitvoering van de nieuwe tbs-wetgeving speelt de CRS een

belangrijke rol. De beroepscommissie van de sectie TBS van de CRS is bij alle stadia

van voorbereiding en invoering van de wet betrokken geweest. De CRS heeft (onder

meer) een adviserende, toezichthoudende en rechtsprekende taak met betrekking

tot het gevangeniswezen en de tbs-inrichtingen. De sectie TBS brengt jaarlijkse

bezoeken aan de tbs-inrichtingen en kan adviseren over alle wetgevingsniveaus.8

6 Het Rvt werkt ook een aantal bepalingen van de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering uit voor

de eisen die worden gesteld aan inrichtingen waar tbsv ten uitvoer kan worden gelegd en voor regels
rondom de verlenging van de tbs.

7 Op dit punt blijkt er een opvallend verschil van inzicht te zijn tussen de CRS (als belangrijk en sterk

juridisch georiënteerd onafhankelijk adviescollege voor het ministerie van Justitie) en de vooral foren-

sisch-psychiatrisch georiënteerde verantwoordelijken voor de uitvoering van de tbs-maatregel. De CRS
pleit, ter waarborging en objectivering van de rechtspositie, voor een zo groot mogelijke specificering

en uniformering van de huisregels. In het' directeurenoverleg' van 7 mei 1998 bracht het tbs-veld

daartegen in dat overmatige regelgeving moet worden voorkomen en is aangedrongen op meer ruimte
voor beslissingsvrijheid binnen de inrichting.

8 Uit het onderzoek blijkt dat de CRS zich in de praktijk onthoudt van bemoeienis met de opzet van

de afzonderlijke huisreglementen. Op advies van de CRS vindt toetsing van de huisreglementen (aan
hogere regelgeving) plaats bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. In laatste instantie toetst de CRS indi-

viduele huisregelbepalingen naar aanleiding van individuele beklagzaken. In hoofdstuk 4 komen we

hierop terug.



Inleiding 23

Daarnaast fungeert de sectie TBS van de CRS als rechterlijk beroepscollege bij be-

klagzaken die in eerste aanleg zijn behandeld door de beklagcommissie in de

inrichting (zie hoofdstuk 5). Voor beklagzaken die zijn gericht tegen ministeriële

beslissingen (zoals plaatsing in een tbs-inrichting of intrekking van machtiging tot

verlof), fungeert de beroepscommissie van de CRS als eerste en enige rechtscollege.

De CRS heeft in 1992 advies uitgebracht naar aanleiding van het Bvt-wetsvoorstel.

Ook begeleidt de CRS de implementatie van de wet in de vorm van het uitbrengen

van adviezen over ministeriële regelingen.

Bij de voorbereiding en invoering van de Bvt is het intensiefst samengewerkt met

het tbs-veld (de tbs-inrichtingen) zelf. Het'directeurenoverleg' is van meet af aan

betrokken geweest bij de totstandkoming van zowel de TRT als de Bvt. Details van

de rechtspositieregeling zijn uitgewerkt in een'klankbordgroep', waarin het tbs-veld

is vertegenwoordigd door de juridisch medewerkers van alle tbs-inrichtingen en het

ministerie van justitie door functionarissen van de Directie Wetgeving en van de

afdeling juridische Zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze klankbordgroep

heeft de laatste fase van het wetgevingsproces begeleid en heeft een centrale rol

gespeeld bij de ontwikkeling van Bvt-uitvoeringsregelingen. Vertegenwoordigers van

het ministerie van Justitie hebben daarnaast bijgedragen aan de introductie van de

Bvt bij medewerkers en terbeschikkinggestelden van de tbs-inrichtingen.

Het dagelijkse toezicht op de wijze van tenuitvoerlegging van de tbs (met name op

de realisering van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden) ligt in handen van

commissies van toezicht. Elke tbs-inrichting heeft haar eigen commissie van toe-

zicht. Uit deze onafhankelijke commissie wordt een beklagcommissie gevormd die

in eerste aanleg klachten van terbeschikkinggestelden behandelt over inbreuken op

hun rechtspositie. Daarnaast heeft de commissie van toezicht een bemiddelende

functie, die vooral door de maandcommissaris wordt vervuld. De maandcommis-

saris houdt (meestal tweemaal per maand) een spreekuur voor de terbeschikking-

gestelden. Zowel terbeschikkinggestelden als directeuren van tbs-inrichtingen

kunnen bij de beroepscommissie van de CRS in beroep gaan tegen een beslissing

van de beklagcommissie in de inrichting.

1.6 Aard en inhoud van de Bvt

Volgens de memorie van toelichting bij de Bvt is gekozen voor een wettelijke rege-

ling die recht moet doen aan het specifieke karakter van de tbs als strafrechtelijke

maatregel op het grensvlak van (forensische) psychiatrie en penitentiaire detentie

(Kamerstukken II, 1993-1994, p. 3). Deze visie op de positionering van de Bvt wordt

onderschreven door Fokkens (1993, p. 232): 'Enerzijds, als patiënt verdient hij een

rechtspositie vergelijkbaar met het regiem van de BOPZ, anderzijds, vanwege zijn

strafrechtelijke achtergrond, zal hij aan meer beperkingen onderworpen zijn dan

de BOPZ toelaat en zal zijn rechtspositie in een aantal opzichten lijken op die van
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gevangenen.' Overigens werd met deze positionering afgeweken van het advies van

de CRS om één gelijkluidende regeling te ontwerpen voor alle vrijheidsbenemende

straffen en maatregelen.

De Bvt is dus ontstaan als een rechtspositieregeling waarin belangrijke elementen

van de Wet Bopz en de Penitentiaire Beginselenwet (PBW) worden gecombineerd.

Net als bij de civielrechtelijke maatregel krachtens de Wet Bopz legitimeert de tbs

de gedwongen opname in verpleging. De interne-rechtspositieregeling van de Wet

Bopz en de tbs komen overeen op het wezenlijke punt dat gedwongen opname

geen gedwongen behandeling mogelijk maakt. Een wezenlijk onderscheid tussen

de regelingen is dat behandeling bij civielrechtelijke dwangopname uitsluitend

mogelijk is op grond van een behandelplan dat de uitdrukkelijke instemming heeft

van de patiënt. De patiënt kan zijn instemming met de behandeling bovendien

herroepen. De behandeling in het kader van de Wet Bopz-maatregel wordt mede

geregeld door de generieke Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (wGBO),

die in de gehele (geestelijke) gezondheidszorg geldt.9 Anders dan in de GGZ geldt in

de tbs dat de terbeschikkinggestelde wel kennis moet nemen van het behandelplan

maar er niet mee hoeft in te stemmen. Een wezenlijke overeenkomst tussen de Wet

Bopz en de Bvt is dat gedwongen medische handelingen (bijvoorbeeld separatie of

dwangmedicatie) mogelijk zijn om ernstig gevaar voor de patiënt of voor derden in

de inrichting af te wenden.

Voor een goed begrip van de onderwerpen die bij dit evaluatieonderzoek ter dis-

cussie staan, wordt hieronder een kort overzicht gegeven van de inhoud van de Bvt.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van een publicatie van De Groot (1997). Er wordt met

name aandacht besteed aan nieuwe elementen in de Bvt die van belang zijn voor de

evaluatie. Per hoofdstuk van deze wetgeving vermelden we (voorzover niet elders in

dit hoofdstuk aan de orde gesteld) enkele belangrijke discussiepunten die bij de

totstandkoming van de wet en de van de wet afgeleide regelgeving aan de orde zijn

geweest:

- Hoofdstuk I van de Bvt behandelt de begrippen die in de wet worden gebruikt.

Daarbij wordt het voor de rechtspositie van terbeschikkinggestelden wezenlijke

onderscheid tussen 'verpleging' en 'behandeling' summier gedefinieerd. Ver-

pleging bevat de elementen beveiliging en verzorging. Onder dit laatste wordt

ook het aanbieden van behandeling verstaan. Behandeling bestaat uit'het

samenstel van handelingen gericht (...) op de uit de stoornis voortvloeiende

gevaarlijkheid van de verpleegde'.

9 De WGBO regelt de rechtsverhouding tussen patiënt en behandelende medici, zowel in intramurale als

in extramurale setting. De WGBO is in principe ook geldig in de tbs-inrichtingen voorzover de bepalin-
gen ervan niet in strijd zijn met Bvt-bepalingen.
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Hoofdstuk II behandelt de doelstelling, bestemming en beheer van en het toe-

zicht op de tenuitvoerlegging van de tbs. Een nieuw element is de regeling van

het vrijwillige verblijf in de tbs-inrichting. Daarnaast is van belang de regeling

van competenties voor het nemen van 'huishoudelijke', verpleegkundige en

disciplinaire beslissingen.

In hoofdstuk III gaat het om plaatsing en overplaatsing. Een belangrijk nieuw

element is de mogelijkheid tot tijdelijke uitplaatsing (een of twee periodes van

maximaal zeven weken) van de terbeschikkinggestelde naar een andere tbs-

inrichting. Dit is de zogenaamde time-outprocedure.

In hoofdstuk IV worden onderwerpen met betrekking tot de verpleging en

behandeling geregeld.10 Er moet een verplegings- en behandelingsplan worden

opgesteld, zoveel mogelijk in overeenstemming met de terbeschikkinggestelde.

Voor de opstelling van dit plan geldt een termijn van drie maanden. Het verple-

gingsplan kan dwingend worden opgelegd (zoals in paragraaf 1.7 van dit rapport

nog nader wordt uiteengezet), het behandelplan niet. Hoofdstuk IV van de Bvt

behandelt verder het recht van de patiënt om periodiek in kennis te worden

gesteld van de evaluatie van zijn verpleging en behandeling. Dit moet minimaal

eenmaal per jaar gebeuren. De terbeschikkinggestelde heeft daarnaast een ge-

clausuleerd recht tot kennisname van het verplegings- en behandelingsdossier

dat over hem wordt bijgehouden. In de Bvt en Rvt is omschreven welke stukken

in dit dossier moeten worden opgenomen, waaronder de 'wettelijke aanteke-

ningen'.11 Stukken die een voorlopig karakter hebben en die kunnen gelden als

'werkaantekeningen' voor definitievere verslagen in het dossier, vallen buiten

het inzagerecht van terbeschikkinggestelden. Inzage door de patiënt kan worden

geweigerd als dit een ernstig gevaar oplevert voor de betrokkene zelf of voor

anderen in de inrichting.

In hoofdstuk V wordt de beperking van het recht op zelfbeschikking in de in-

richting geregeld. Het gaat daarbij om op gezondheid en veiligheid gerichte

controlemaatregelen en geweldstoepassing. Ook competentievraagstukken die

met zulke interventies zijn verbonden, komen in dit hoofdstuk aan de orde.

Beperkingen kunnen worden opgelegd op de algemene gronden van ernstig

gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de terbeschikkinggestelde of

derden in de inrichting of voor de orde in de inrichting. Op grond van deze

regels kan de terbeschikkinggestelde worden gefouilleerd of gevisiteerd, kan

zijn verblijfsruimte worden doorzocht, kunnen er medische dwanghandelingen

10 Nogmaals: het onderscheid tussen verpleging en behandeling, dat voor de interne-rechtspositieregeling

zeer belangrijk is, wordt in de Bvt slechts summier gedefinieerd. Dit onderscheid wordt wel nader uit-
gewerkt in hoofdstuk 2 van de memorie van toelichting (Kamerstukken 11, 1993-1994) bij het wetsvoor-

stel van de Commissie-Haars en bij de Bvt (zie paragraaf 1.7).
11 De 'aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de ter beschikking gestelde'

(artikel 5090 lid 2 Sv).
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worden verricht of kan er zo nodig geweld worden toegepast. Medische han-

delingen en de beoordeling van de noodzaak daartoe zijn voorbehouden aan

bevoegde medici. De directeur van de inrichting neemt de beslissingen over

zulke maatregelen. In de meeste gevallen is melding aan het ministerie van

Justitie of de geneeskundige inspectie verplicht. Nadere procedures van enkele

van deze maatregelen zijn vastgelegd in ministeriële regelingen.

Hoofdstuk VI gaat in op de bewegingsvrijheid in de inrichting. De bewegings-

vrijheid van de terbeschikkinggestelde kan worden bepaald door huisregels die

gelden binnen een bepaalde verblijfsafdeling. Per individuele terbeschikking-

gestelde kan de bewegingsvrijheid worden gespecificeerd door het verplegings-

en behandelingsplan. De terbeschikkinggestelde heeft echter recht op verblijf

in de gemeenschap voor minimaal vier uur per dag. Op afdelingen voor inten-

sieve zorg geldt een minimumduur van tweemaal een half uur. Plaatsing op

afdelingen voor intensieve zorg kan echter alleen plaatsvinden onder bepaalde

in de wet vastgelegde voorwaarden en is gebonden aan (een verlengbare) maxi-

mumtermijn van zes maanden. Daarnaast kan de bewegingsvrijheid van de ter-

beschikkinggestelde worden beperkt door plaatsing in afzondering op de eigen

afdeling of verblijfsruimte of door separatie in een speciaal daartoe bestemde

ruimte. Alleen de directeur van de inrichting mag beslissen tot plaatsing in

intensieve zorg of in separatie.

In hoofdstuk VII wordt het contact met de buitenwereld geregeld. Het gaat om

het recht van (al dan niet gesuperviseerd) bezoek en schriftelijke corresponden-

tie. In deze regelingen is weinig veranderd in vergelijking met de TRT. Nieuw is

het recht op telefonisch contact. De terbeschikkinggestelde heeft recht op een

minimum van tien minuten telefoneren per dag. Nieuw is ook de regeling van

contact met persmedia, waarvoor de directeur toestemming kan verlenen. In

alle gevallen kan contact met de buitenwereld worden beperkt op basis van de

algemene orde- en veiligheidsgronden. Zoals ook geldt voor de beperkingen die

in de andere hoofdstukken worden geregeld, zijn deze beperkingen beklagwaar-

dig voorzover ze een beperking van een recht inhouden.

In hoofdstuk VIII gaat het om de verzorging, activiteiten, werkzaamheden en

arbeid in de inrichting. Hierbij is het verschil tussen de rechten van de ter-

beschikkinggestelden en de zorgplicht van de inrichting (de directeur) van veel

belang. Waar in de Bvt wordt gesproken van een'(zorg)plicht' van de inrichting,

bestaat geen beklaggrond; waar wordt gesproken van een 'recht' van de ver-

pleegde, is dit wel het geval. Er is een recht op de beleving van godsdienst of

levensovertuiging, op medische zorg en op dagelijks verblijf in de buitenlucht.

De inrichting heeft de plicht om faciliteiten voor deze rechten beschikbaar

te stellen. Dit geldt ook voor voeding, arbeid, kleding, onderwijs, sport en

recreatie. Zoals gezegd is over de wijze van invulling van deze zorgplichten

geen beklag mogelijk. Anders dan in penitentiaire inrichtingen wordt arbeid in
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een tbs-inrichting niet verplicht gesteld. In dit hoofdstuk valt ook de regeling

voor toegestane/verboden bezittingen van de terbeschikkinggestelde.

Hoofdstuk IX bevat de geheel nieuwe regeling voor het verblijf van kinderen

van de terbeschikkinggestelde in de inrichting. De tbs-inrichting moet zorgen

voor geschikte voorzieningen als een dergelijk verblijf in aanmerking komt. De

directeur kan (eventueel op advies van de Raad voor de Kinderbescherming)

een dergelijk verzoek afwijzen op grond van de belangen van het kind, de

orde of veiligheid in de inrichting of het belang van het verplegings- en be-

handelingsplan.

In hoofdstuk X wordt de disciplinaire bestraffing geregeld. Deze nieuwe

sanctiemogelijkheid, die al als voorstel was opgenomen in het rapport van de

Commissie-Haars, gaat uit van het inzicht dat niet elk storend gedrag van de

terbeschikkinggestelde voortkomt uit zijn stoornis. De terbeschikkinggestelde

moet daarom volgens de redenering van de wetgever worden aangesproken op

zijn verantwoordelijkheid voor dergelijk storend gedrag. Volgens de memorie

van toelichting bij de Bvt komen alleen relatief lichte maatregelen in aanmer-

king als disciplinaire straf.

Hoofdstuk XI regelt het verlof en het proefverlof. Deze regeling geldt bij uit-

zondering ook voor terbeschikkinggestelden die in niet-justitiële inrichtingen

zijn opgenomen (waar de interne rechtspositie verder wordt geregeld door de

Wet Bopz). Het hoofd van de inrichting verleent het (proef)verlof, op machti-

ging van de minister, en is ook bevoegd om het (proef)verlof in te trekken als

de terbeschikkinggestelde de voorwaarden niet naleeft of als er anderszins

sprake is van gevaarsdreiging. In de Bvt heeft het 'woonverlof' een wettelijke

basis gekregen. De terbeschikkinggestelde krijgt daarbij toestemming om voor

een maximale termijn van tweemaal drie maanden geheel buiten de inrichting

te verkeren. Nieuw is de beklagwaardigheid van intrekking van verlof dat langer

dan zeven dagen heeft geduurd.

Hoofdstuk XII regelt het recht van de terbeschikkinggestelde om te worden

gehoord en geïnformeerd over bepaalde beslissingen die over hem worden

genomen. Denk aan plaatsing in intensive care, beperking van bewegingsvrij-

heid en toepassing van dwangmedicatie. De terbeschikkinggestelde moet wor-

den gewezen op de mogelijkheden van beroep of beklag tegen deze beslissingen.

Hoofdstuk XIII bevat een korte maar zeer belangrijke bepaling van de interne-

rechtspositieregeling. De patiënt heeft het recht gekregen op bemiddeling door

de commissie van toezicht (de maandcommissaris) bij 'een grief omtrent de

wijze waarop het hoofd van de inrichting zich omtrent hem heeft gedragen' en

omtrent de zorgplicht van de inrichting tegenover de terbeschikkinggestelde.

Deze bepaling heeft een zeer ruime reikwijdte en is met name van belang waar

vanwege de noodzakelijk geachte ruimte voor behandeling is gekozen voor een

beperkte toepassing van het beklagrecht. Het bemiddelingsartikel verleent een
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rechtsbasis voor de commissie van toezicht om zich in voorkomende gevallen

te verdiepen in conflicten tussen de terbeschikkinggestelde en de inrichting en

om een gesprek tot stand te brengen tussen de terbeschikkinggestelde en de

medewerkers van de inrichting.

In hoofdstuk XIV tot en met XVI wordt het klachtrecht van de terbeschikking-

gestelde geregeld. Ook hier blijkt de grotere nadruk op de bemiddelende taak

voor de commissie van toezicht. De beklagcommissie heeft de bevoegdheid

gekregen om een klacht ter bemiddeling te verwijzen naar de maandcommis-

saris. De Bvt noemt in artikel 56 de volgende beklaggronden: oplegging van een

disciplinaire straf, plaatsing/verlenging van het verblijf op een afdeling voor

intensieve zorg, beperking van het contact met de buitenwereld, weigering

tot het verblijf van een kind, intrekking van een verlof als dit langer dan zeven

dagen heeft geduurd, intrekking van een proefverlof, en enige andere beperking

van een aan de verpleegde toekomend recht. In totaal kan dit 39 beklaggronden

opleveren.12 Krachtens de TRT was op niet meer dan vier gronden beklag moge-

lijk, namelijk plaatsing in intensive care, plaatsing in afzondering en separatie,

beperking van briefwisseling en beperking van bezoek. Ook de procedurele

vereisten van beklag en beroep zijn in deze hoofdstukken vastgesteld. Tegen

ministeriële beslissingen is geen beklag mogelijk bij de beklagcommissie (de

klacht moet dan rechtstreeks worden ingediend bij de beroepscommissie van

de CRS).

Hoofdstuk XVII heeft betrekking op de medezeggenschaps- en vertegenwoor-

digingsregeling van de terbeschikkinggestelden in de inrichting.

In hoofdstuk XVIII en XIX worden de bepalingen vastgesteld voor mensen die

vrijwillig in een tbs-inrichting verblijven en worden enkele wijzigingen behan-

deld van met de Bvt samenhangende bepalingen op andere wetsgebieden.

1.7 Verpleging, behandeling en rechtspositie: de drie fundamentele

dimensies van de Bvt

In de regeringsnota `TBS, een bijzondere maatregel', die onder meer betrekking heeft

op de wetswijziging van 1988, worden drie fundamentele dimensies genoemd bij de

tenuitvoerlegging van de tbs: beveiliging, behandeling en rechtspositie (Ministerie

van justitie, 1991). Simplificerend kan worden gesteld dat verpleging dient om

onmiddellijke beveiliging te realiseren, dat behandeling dient voor beveiliging op

langere termijn13 en dat de rechtspositieregeling dient ter optimale bescherming

van de grondrechten van de terbeschikkinggestelde en daarmee mede als legitimatie

12 Beklaggronden die zijn ontleend aan de Bvt, leiden in principe altijd tot ontvankelijkheid van een
klacht. Daarnaast kan de terbeschikkinggestelde rechten ontlenen aan het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en aan de huisregels.
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van een maatregel die diep ingrijpt in het leven van een veroordeelde. Zoals we nog

zullen zien, staan deze waarden in een spanningsvolle wisselwerking tot elkaar. Dit

betekent dat de rechtspositieregeling alleen zinvol kan worden beoordeeld binnen

de context van de doelstelling van de strafrechtelijke maatregel.

De regeringsnota definieert beveiliging als primaire doelstelling van de maatregel:

'De legitimiteit van de maatregel berust op het recht van de samenleving zich te

beschermen tegen delictrisico's die zich al eens en veelal ook reeds in een eerder

stadium, hebben gemanifesteerd.' (Ministerie van justitie, 1991, p. 15) Vanwege

het duale karakter van de tbs (zowel justitiële sanctie als forensisch-psychiatrische

interventie) is het noodzakelijk om de prioriteiten in de tbs-doelstelling duidelijk

te stellen: 'De terbeschikkingstelling wordt niet opgelegd om psychisch gestoorde

delinquenten te genezen, maar heeft tot doel de maatschappij te beveiligen door

de gevaarlijke delinquent te elimineren.' (Markenstein, 1987, p. 88) 14 Dit uitgangs-

punt brengt met zich mee dat in de tbs sterkere beperkingen van de zelfbeschikking

kunnen worden gerechtvaardigd dan bij (gedwongen) intramurale opname in de

GGZ.

Deze primaire beveiligingsdoelstelling bepaalt in hoge mate de drie fundamentele

dimensies bij de tenuitvoerlegging van de tbs. Volgens de uitgangspunten van de

rechtspositieregeling worden de grenzen van de rechtspositie bereikt waar de

(externe) beveiliging van de samenleving en (interne) orde en veiligheid in de

inrichting in gevaar kunnen komen (Kamerstukken II1 1993-1994, p. 7). Ook de

dimensies 'verpleging' en 'behandeling' staan primair in het teken van interne en

externe beveiliging. De tbs heeft hierbij, net als de gevangenisstraf, de functie van

incapacitatie (uitschakeling). Het gevaar voor de samenleving wordt bezworen door

de terbeschikkinggestelde af te zonderen.

De consequenties van het onderscheid tussen verpleging en behandeling voor de

interne rechtspositie kunnen als volgt worden getypeerd: 'Verpleging ... kan een

inbreuk op de materiële rechtspositie van verpleegden rechtvaardigen, terwijl dat

bij behandeling in beginsel anders is. Immers, meewerken aan behandeling is niet

verplicht en kan dus ook niet worden afgedwongen...' (Hovens, 1997, p. 75). De

dimensie 'verpleging' representeert dus het onvrijwillige karakter van de tbs, dat

onvermijdelijk gepaard gaat met bepaalde inbreuken op het recht op zelfbeschik-

king en andere grondrechten van het individu. Anders ligt dit bij de dimensie

'behandeling'. Hoewel ook het behandelingselement van de tbs ten dienste staat

van beveiliging, spelen hier andere betekeniselementen een rol dan bij verpleging.

In de eerste plaats hoort bij behandeling een andere beveiligingsmodus dan bij

13 Voorzover het behandeldoel 'beveiliging op langere termijn' wordt bereikt door te streven naar
beter psychosociaal functioneren van de terbeschikkinggestelde, is bij de tbs ook sprake van het
bestwilprincipe.

14 De auteur drukt zich wat drastisch uit. Eliminatie geldt uiteraard 'het gevaar' en niet de delinquent.
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verpleging: geen externe (fysieke) uitschakeling maar zelfregulering - dus bevei-

liging die uit de persoon van de terbeschikkinggestelde zelf voortkomt. Een aldus

geformuleerde behandelingsdoelstelling introduceert tegelijkertijd het element van

samenvallende belangen in de tbs: het belang van de maatschappij om te worden

beschermd tegen gevaar en het belang van de terbeschikkinggestelde om weer in

vrijheid in de maatschappij terug te keren (Van Emmerik, 1993).

Behandeling kan daarom (deels) worden gezien als 'bestwil' voor de terbeschikking-

gestelde en als een middel om condities te scheppen die het mogelijk maken de

justitiële maatregel te beëindigen. Succesvolle behandeling maakt het mogelijk om

de tbs te beëindigen. Maar zelfs gedeeltelijk succesvolle behandeling is van belang

om de kans op gevaar te verminderen als de rechter de tbs tegen het advies van de

inrichting beëindigt. Behandeling vormt het wezenskenmerk van een strafrechtelijke

maatregel met een doelstelling die verder gaat dan beveiliging door uitschakeling

in een forensisch-psychiatrische setting. Behandeling is het meest ambitieuze en

meest uitgesproken geneeskundige element van de tbs-maatregel.

De verplegings- en behandelingsdimensie in de tbs verschillen wezenlijk van elkaar

in de mate van te legitimeren en ook feitelijk toepasbare dwang. In het rapport van

de Commissie-Haars (Commissie Rechtspositie Terbeschikkinggestelden, 1987, p. 8)

wordt gesteld dat 'verpleging (...) onder bepaalde omstandigheden (vergaande)

inbreuken op de rechten van de terbeschikkinggestelde (...) rechtvaardigt. Voor

de behandeling geldt dit niet.' Deze fundamentele stelling is in de memorie van

toelichting bij de Bvt onverkort overgenomen (Kamerstukken II, 1993-1994). Bij de

verplegingsdimensie is dwang zowel gelegitimeerd (vanwege het karakter van straf-

rechtelijke sanctie) als praktisch toepasbaar. Bij de behandelingsdimensie ontbreekt

goeddeels zowel de legitimiteit als toepasbaarheid van dwang. Uitgangspunt van

(strafrechtelijke) vrijheidsbeneming is dat de inperking van zelfbeschikking uit-

sluitend betrekking heeft op fysieke bewegingsvrijheid - de 'onschendbaarheid'

van het individu blijft onverminderd bestaan. Dit fundamentele rechtsprincipe

verhindert het om op persoonsverandering gerichte dwang toe te passen. Daar-

naast geldt als nauwelijks omstreden forensisch-psychiatrisch uitgangspunt dat

op persoonsverandering gerichte gedwongen behandeling in engere zin niet alleen

ethisch ontoelaatbaar maar feitelijk ook onmogelijk is. 's Voor behandeling wordt

gesteld dat de terbeschikkinggestelde een eigen verantwoordelijkheid draagt: hij

moet instemmen met behandeling en er (actief) aan meewerken (Mooij, 1993; Van

Marie, 1986).

15 Op dit principe wordt mogelijk een uitzondering gemaakt waar het gaat om 'langdurige' dwangmedi-

catie bij psychotische patiënten. In de praktijk zal dan ook vaak de vraag moeten worden gesteld in
hoeverre er nu sprake is van 'dwang' of van 'drang' bij langdurige toediening van antipsychotica. Drang

is toegestaan, dwang is uitsluitend toegestaan om 'ernstig gevaar' op te heffen. Volgens een uitspraak
van een commissie van toezicht kon een aanzegging aan een verpleegde dat hem bij weigering dwang-

medicatie zou worden toegediend, worden begrepen als een toelaatbare vorm van drang.
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Vanwege de toelaatbaarheidsproblematiek rond dwang is het onderscheid tussen de

verplegingsdimensie en de behandelingsdimensie van groot belang voor de derde

dimensie van de tbs: de (interne) rechtspositie (Van Marle, 1986). De Commissie-

Haars heeft het onderscheid tussen verpleging en behandeling helder getypeerd.

Verpleging is gericht op interacties en interventies in de context van het actuele

leefmilieu van de inrichting; behandeling verwijst naar de toekomstige situatie bui-

ten de inrichtingscontext. 'Verpleging is niet een actief ingrijpen in de persoonlijke

leefsfeer van de betrokkenen teneinde een blijvende persoonlijkheidsverandering

te bewerkstelligen, maar is een activiteit met als doel de adaptatie aan het huidige

milieu te bevorderen, haar doel ligt in het heden' (Van Marle, 1986).

Zoals we nog zullen zien, is er voor het domein van de verpleging een tamelijk

uitvoerige en gespecificeerde rechtspositieregeling. Voor het domein van de be-

handeling is er, uitgaande van de vooronderstelling dat behandeling plaatsvindt

met (impliciete) 16 instemming van de patiënt, een veel summierdere en globalere

rechtspositieregeling. In de memorie van toelichting bij de Bvt wordt beargumen-

teerd dat, waar het eigen (beveiligende) karakter van de tbs beperkingen van de

rechtspositie met zich meebrengt, problemen en conflicten zoveel mogelijk moeten

worden opgelost door bemiddeling (Kamerstukken II, 1993-1994). Dit zou ook gel-

den voor de zorgplichten van de inrichting. In de Bvt wordt de commissie van toe-

zicht (de maandcommissaris) expliciet aangewezen als de geëigende bemiddelende

instantie.

Algemeen wordt ingezien dat er een geleidelijke overgang bestaat tussen de ver-

plegingsdimensie en behandelingsdimensie. In de praktijk hangen dilemma's en

knelpunten met betrekking tot de rechtspositie van terbeschikkinggestelden vaak

samen met onduidelijkheid over de vraag of bepaalde regelingen en beslissingen tot

het verplegingsdomein of behandelingsdomein behoren (Van Marle, 1986). Volgens

de Bvt worden verzorging, interne beveiliging en de plaatsing in het'sociotherapeu-

tische milieu' van de tbs-inrichting gerekend tot het domein van de verpleging. In

de memorie van toelichting bij de Bvt wordt gesteld dat tot verpleging ook'het

opbouwen en onderhouden van een stimulerend sociotherapeutisch milieu' moet

worden gerekend (Kamerstukken II, 1993-1994). Een belangrijke consequentie

hiervan is dat binnen het dwangkader van de terbeschikkingstelling de opdracht

bestaat om de verpleegde te motiveren voor behandeling. De duur van de maatregel,

die in theorie 'oneindig' is, fungeert als een voor de tbs specifiek element van drang

om te bevorderen dat de terbeschikkinggestelde meewerkt aan de behandeling.

16 In de memorie van toelichting wordt impliciete instemming met behandeling als volgt geïllustreerd:
'Zolang hij geen verzoek tot afzondering doet en niet laat merken dat hij aan een bepaald onderdeel

van het dagprogramma niet wil deelnemen, mag worden verondersteld dat hij in zoverre met de
behandeling instemt' (Kamerstukken II, 1993-1994, p. 10).
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1.8 De spanningsverhouding tussen beveiliging, behandeling en

rechtspositie

32

De regeringsnota van 1991 na de overgang van tbr naar tbs draagt als ondertitelde

concurrentie tussen beveiliging, behandeling en bescherming van de rechtspositie'.

Er is sprake van drie zelfstandige waarden die elk hun eigen belang hebben maar

tegelijkertijd tot op zekere hoogte onverenigbaar met elkaar zijn. In de tenuitvoer-

legging van de tbs is het dus niet mogelijk om elke waarde afzonderlijk te maxima-

liseren. In plaats daarvan moet volgens de uitgangspunten van de wetgever worden

gestreefd naar een optimale onderlinge afstemming van deze drie fundamentele tbs-

waarden. In de praktijk zijn concessies, spanningen en onvolkomenheden bij de

tenuitvoerlegging van de tbs onvermijdelijk: terbeschikkinggestelden zullen soms

het gevoel hebben dat zij rechteloos zijn, behandelaars zullen zich soms onmachtig

voelen om werkelijk effectief te kunnen behandelen, en beveiligingsverantwoorde-

lijken zullen niet altijd in staat zijn om gevaarsrisico's (bijvoorbeeld bij het verlenen

van verlof of beëindigen van de tbs) geheel te beheersen.

Zoals gezegd staat de noodzaak van beveiliging primair in relatie tot minimalisering

van de kans dat de terbeschikkinggestelde nieuw ernstig onheil in de samenleving

aanricht. Dit aspect van de beveiliging heeft vooral consequenties voor het (proef-)

verlofbeleid en de tbs-beëindiging. Verlof is een belangrijk en onmisbaar middel

voor de behandeling, dat echter wordt beperkt door het onvermijdelijke gevaars-

risico bij elke verruiming van de bewegingsvrijheid van de terbeschikkinggestelde

tot buiten de muren van de inrichting.

Voor de interne rechtspositie van de terbeschikkinggestelde is vooral de noodzake-

lijke beveiliging binnen de muren van de inrichting van belang. Orde en veiligheid

voor de terbeschikkinggestelden en medewerkers in de tbs-inrichting gelden als

basisvoorwaarden voor het functioneren van de inrichting, waarbij een werkbaar

verpleegklimaat moet kunnen worden gegarandeerd. Vrijheidsbeperkende maat-

regelen binnen de inrichting, bijvoorbeeld plaatsing van terbeschikkinggestelden

in afzondering of separatie, worden veelal genomen in het kader van deze basis-

voorwaarden.

Vanuit het belang van de op persoonsverandering gerichte behandeling kunnen

orde- en veiligheidbewarende maatregelen echter in een heel ander licht worden

gezien. Hier openbaart zich de - op zijn minst gedeeltelijke - contradictie tussen

het beveiligingsprincipe en het behandelingsprincipe. In een groepsgesprek van

juridisch medewerkers van tbs-inrichtingen is naar voren gebracht dat het in de

inrichting meestal zwaarwegende 'orde- en veiligheidsmotief' soms strijdig is met

het perspectief van de psychiatrische behandeling. Om de orde en veiligheid te

handhaven, wordt een dreigend conflict soms bijvoorbeeld bezworen door de

patiënt af te zonderen terwijl de psychiater meent dat het voor de behandeling juist
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goed is als de patiënt het conflict en de confrontatie aangaat met medepatiënten en

medewerkers.

Het ligt voor de hand dat hierbij met name een zekere spanning kan optreden

tussen de inzichten van therapeuten (behandelend psychiaters) en dagelijks be-

geleiders. In zekere zin botst het wenselijk geachte verpleegklimaat hier met het

wenselijk geachte behandelklimaat. In het groepsgesprek is tevens gesteld dat de

oplossing van dergelijke beveiligings- en behandelingsdilemma's (zoals de afstand

tussen bijvoorbeeld afdelingshoofden en psychiaters) mede afhankelijk is van de

cultuur van de inrichting. Bij de Dr. Henri van der Hoevenkliniek is de afstand

tussen dagelijks verzorgers/begeleiders en psychiatrisch behandelaars wellicht

betrekkelijk gering vanwege een dominantere behandelcultuur. In de Van Mesdag

Kliniek zou die afstand juist groter zijn vanwege een traditioneel sterkere beveili-

gingscultuur,17

Deze balans tussen beveiligings- en behandelingsoverwegingen kan per tbs-

inrichting variëren. Aangenomen mag worden dat een belangrijke reden voor de

inrichtingsdirecties is geweest om bij de ontwikkeling van de Bvt in het overleg

met het ministerie van Justitie de behoefte aan een 'ruime' regeling van het model

huisregels kenbaar te maken. Strikte en sterk gespecificeerde (uniforme) regels

zouden mogelijk te weinig ruimte bieden voor een zekere mate van'eigen' oplos-

singen in de tbs-inrichtingen. 18

Tot slot gaan we in op de in de tbs inherente tegenstellingen tussen rechtspositie

enerzijds en beveiliging en behandeling anderzijds. De spanning tussen beveiliging

en rechtspositie is evident en betrekkelijk weinig gecompliceerd. Beveiliging wordt

problematischer naarmate de terbeschikkinggestelde zich meer kan verzetten

tegen noodzakelijk geachte vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals plaatsing in

afzondering, beperking van contacten met de buitenwereld of intrekking van verlof.

De hoge prioriteit die in de rechtspositieregeling aan beveiliging wordt gegeven,

blijkt uit het gegeven dat de inrichtingsdirecteur vrijwel altijd is gerechtigd om

(vrijheidsbeperkende) maatregelen te treffen als hij dat op grond van de orde en

veiligheid noodzakelijk acht. Beklag tegen dergelijke maatregelen is meestal pas

mogelijk na een bepaalde tijdsperiode, en het instellen van beklag heeft geen

17 Uiteraard kunnen 'cultuur' en het (tot dusver bestaande) verschil in kenmerken van de inrichtings-

bevolking niet los van elkaar worden gezien. In de rijksinrichting Van Mesdag Kliniek werden vanouds

meer 'zware' en minder 'perspectiefrijke' terbeschikkinggestelden geplaatst dan in de particuliere
Dr. Henri van der Hoevenkliniek.

18 In het jaarverslag over 1998 heeft de CRS juist gepleit voor een uniform en sterk gespecificeerd model
huisregels als basis voor de per inrichting op te stellen huisregels. De CRS achtte dit wenselijk uit het

oogpunt van rechtsbescherming, terwijl de inrichtingsdirecties pleitten voor algemenere regels die veel

ruimte openlaten voor een eigen invulling in de huisregels (Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing,
1998).
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opschortende werking. Uit het onderzoek zal blijken in hoeverre de verschillende

partijen de bestaande balans tussen beveiliging en rechtspositiebescherming

redelijk achten.

De meest gecompliceerde spanningsverhouding bestaat ongetwijfeld in de relatie

tussen behandeling en rechtspositie. Juist hierbij lijkt sprake te zijn van een wezen-

lijk dilemma. In de nota'TBS, een bijzondere maatregel' wordt onderkend dat de

versterking van de interne en externe rechtspositie ertoe kan leiden dat de ruimte

voor behandeling wordt ingeperkt (Ministerie van justitie, 1991). Maar tegelijker-

tijd kan worden vastgesteld dat het belang van een goede rechtspositie van de ter-

beschikkinggestelde verder gaat dan een ingrijpende vorm van vrijheidsbeneming

te voorzien van waarborgen en legitimatie. De rechtspositie wordt juist ook gezien

als een bijdrage aan de mogelijkheden voor behandeling. De terbeschikkinggestelde

moet op basis van zijn rechtspositie kunnen ervaren dat hij niet weerloos is over-

geleverd aan eventuele willekeur van de behandelaars (Aalberts en Brouwers, 1991;

Van Marle, 1991). De terbeschikkinggestelde wordt geacht in enigerlei mate van

vrijheid een behandelrelatie aan te gaan. Wie zichzelf als rechteloos beschouwt, kan

een dergelijke relatie (waarbij ook de eigen verantwoordelijkheid een rol speelt) niet

aangaan. De interne rechtspositie van de terbeschikkinggestelde dient als wettelijke

basis voor een minimaal bewustzijn van zijn beslissingsvrijheid, die in principe af-

dwingbaar is. Daarmee zou een noodzakelijke (maar uiteraard niet een voldoende)

voorwaarde moeten zijn vervuld voor een werkelijke behandelingsrelatie tussen de

terbeschikkinggestelde en de tbs-inrichting.

De wetgever, behandelaars en commentatoren stellen tegelijkertijd dat een al te

sterke juridisering van het behandelklimaat sterk disfunctioneel zou zijn: ' (...) er

moet voor worden gewaakt dat de rechtspositie te ver door. schiet en het behandel-

klimaat in een inrichting te zeer juridiseert door het te belasten met veelvuldige en

langdurige beklagprocedures. Het accent zal vooral moeten liggen op de bemidde-

ling tussen inrichting en verpleegde. Anders zou het specifieke karakter van de

maatregel verloren kunnen gaan.' (Ministerie van justitie, 1991, p. 17) Behandeling

veronderstelt ruimte voor behandelaars en behandelden om de confrontatie aan

te gaan, conflicten uit te vechten enzovoort. Sterke juridisering zou betekenen dat

de terbeschikkinggestelde zich daaraan kan onttrekken door (voortdurend) zijn

toevlucht te nemen tot formele procedures.

Een voormalig directeur van de Pompekliniek vat de spanning tussen rechtspositie

en behandeling als volgt samen: 'Juridisering van het behandelproces is tot op

zekere hoogte niet alleen onvermijdelijk, maar ook als behandelaar positief te

waarderen. Het onderstreept de menselijk gelijkwaardige positie van behandelde

en behandelaar. Maar er moet wel voldoende speelruimte blijven voor interactie,

conflict, confrontatie, en het zonodig treffen van restrictieve maatregelen, ook in

het belang van de verpleegde zelf. Bij behandelaars leeft wel eens de vrees dat de
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huidige rechtspositieregeling door sommigen kan worden misbruikt als vorm van

afweer tegen noodzakelijke behandeling.' (Blankstein, 1993, p. 225) Ook Kelk - een

belangrijk voorstander (en grondlegger) van een goede rechtspositieregeling voor

alle geïnstitutionaliseerden - ziet duidelijke risico's van juridisering. Juridisering

dreigt informele probleemoplossing binnen de institutie te verhinderen en rol- en

belangentegenstellingen op scherp te stellen (Kelk, 1983).

Zoals gezegd wordt in de Bvt geprobeerd om het dilemma van rechtsbescherming en

behandeling te verminderen door de nadruk te leggen op de bemiddelende functie

van de commissie van toezicht.



2

Acceptatie, implementatie en

waargenomen knelpunten van de Bvt

In dit hoofdstuk wordt eerst de gang van zaken bij de introductie van de Bvt bespro-

ken. De Bvt definieert tot op zekere hoogte de randvoorwaarden waarbinnen zich

het dagelijks leven afspeelt van met name de uitvoerders van de tbs-maatregel en

de terbeschikkinggestelden. Verondersteld mag worden dat de levensvatbaarheid

van dergelijke wetgeving sterk wordt bepaald door de betrokkenheid bij en accep-

tatie van de wet in het maatschappelijke veld dat wordt gereguleerd. Op basis van

interview- en enquêtegegevens bekijken we eerst het proces van introductie van de

Bvt in het tbs-veld, waarbij ook vragen naar de kennis en acceptatie van deze wet-

geving aan de orde komen. Vervolgens gaan we kort in op de ontwikkeling van de

regelgeving die van de Bvt is afgeleid - de ministeriële regelingen.

De acceptatie van de Bvt wordt ongetwijfeld mede bepaald door de waargenomen

uitvoerbaarheid van de wet, door de aansluiting ervan bij de praktijk van de tbs-

situatie en door de problemen die het met zich meebrengt om aan de wettelijke

bepalingen te voldoen. In de onderzoeksopzet is erin voorzien dat een aantal

mogelijke knelpunten aan de orde komt die bij aanvang van het onderzoek al zijn

aangewezen door de klankbordgroep waarin de tbs-inrichtingen zijn vertegenwoor-

digd en door de sectordirectie TBS van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze en

andere uit het onderzoek naar voren gekomen specifieke knelpunten bij de uit-

voering van de Bvt worden besproken in paragraaf 2.2.

2.1 Acceptatie en implementatie

De Bvt is ontwikkeld in nauw overleg met het tbs-veld. In de jaren voorafgaand aan

de inwerkingtreding van de Bvt is periodiek overleg gepleegd tussen het directeuren-

overleg van de tbs-inrichtingen en vertegenwoordigers van de sectordirectie TBS van

de Dienst Justitiële Inrichtingen. 19 Uitvoeringsregelingen van de Bvt worden voor-

bereid in de zogeheten klankbordgroep, die bestaat uit de juridisch medewerkers

van alle tbs-inrichtingen en medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de

19 Uit persoonlijke communicatie niet sleutelfiguren uit het tbs-veld is naar voren gekomen dat er aan-
vankelijk, bij de introductie van de eerste plannen, vooral bij de directies van tbs-inrichtingen nogal

wat bezwaren bestonden tegen een specifieke rechtspositie voor de tbs. Zij vreesden met name dat
hierdoor de samenwerking met het GGZ-veld zou worden bemoeilijkt.
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Op latere datum, samenhangend met de inwerkingtreding van de PBW op 1 januari

1999, zijn nog de volgende ministeriële regelingen verplicht voorgeschreven (en

inmiddels. ingevoerd):

- regeling eisen verblijfsruimte;

- regeling tegemoetkoming kosten onderwijs.

Eind 2000 waren alle oorspronkelijk voorgeschreven ministeriële regelingen tot-

standgekomen. De regeling geweldstoepassing werd recent vastgesteld. Vooral de

regelingen voor mechanische (dwang)middelen en urineonderzoek hebben pas na

betrekkelijk lange tijd hun beslag gekregen: deze regelingen verschenen pas in

januari 2000 in de Staatscourant. 21 Het feit dat er gedurende langere tijd geen rege-

ling voor urineonderzoek beschikbaar was, heeft geleid tot klachten en problemen

rond deze - in de tbs-praktijk betrekkelijk ingrijpende en gevoelige - interventie (zie

ook hoofdstuk 5).

2.2 Enige (mogelijke) knelpunten van de Bvt

In de tbs-tenuitvoerleggingspraktijk onder de Bvt zijn enkele specifieke knelpunten

naar voren gekomen, vooral uit de interviews met sleutelfiguren en met juridisch

medewerkers van de tbs-inrichtingen. Met deze laatste groep functionarissen is

ook. een groepsgesprek gevoerd over de knelpunten. De opvattingen die in deze

paragraaf naar voren komen, kunnen dus worden toegeschreven aan een beperkt

aantal belangrijke sleutelfiguren uit de tbs-praktijk. Over een aantal waargenomen

knelpunten zijn enquêtevragen voorgelegd aan bredere groepen personen die bij

de tbs zijn betrokken (de resultaten hiervan worden in deze paragraaf als zodanig

aangeduid).

Patiënten met een niet-strafrechtelijke titel voor opname

De grote meerderheid van de bevolking van de tbs-inrichtingen bestaat uit terbe-

schikkinggestelden die krachtens de strafrechtelijke tbs-maatregel zijn veroordeeld

tot opname (verpleging) in een daartoe bij wet aangewezen inrichting. Volgens de

recentste gegevens van het ministerie van justitie geldt dit voor ruim 90% van de

intramurale tbs-populatie. De wet laat echter ook enige mogelijkheden open voor

opname in een tbs-inrichting op andere gronden. Denk aan plaatsing in een tbs-

inrichting van tot vrijheidsstraf veroordeelden die psychiatrische zorg nodig hebben

en aan plaatsing in het kader van een bijzondere voorwaarde. De wet voorziet ook

21 Een vertragende factor was dat deze regelingen moesten worden genotificeerd in verband met Europese
richtlijnen.
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in vrijwillige - dat wil zeggen: op eigen verzoek - voortzetting van het verblijf of de

opname tijdens het proefverlof of de voorwaardelijke beëindiging.

Daarnaast komen er op basis van het tweeledige karakter van de tbs-inrichtingen

- namelijk als 'detentie-inrichting' en behandelinrichting gespecialiseerd in

gedrags- en persoonlijkheidstoornissen - ook opnames voor zonder enige straf-

rechtelijke grond, zoals bij plaatsing krachtens de Wet Bopz.22 Met name bij patiën-

ten die niet op grond van een strafrechtelijke titel in de tbs-inrichting verblijven, is

een mogelijk knelpunt geconstateerd met betrekking tot de interne rechtspositie.

Het algemene uitgangspunt van de wetgever is dat de inrichting waar de terbeschik-

kinggestelde verblijft, bepalend is voor zijn interne rechtspositie. Dit betekent bij-

voorbeeld dat voor terbeschikkinggestelden die verblijven in een niet-justitiële

inrichting, zoals een forensisch-psychiatrische afdeling of kliniek, in principe de

interne-rechtspositieregeling van de intramurale GGZ geldt en niet de Bvt.23

Dat dit soms als een probleem wordt ervaren, blijkt uit het interview met een hoofd

behandeling van een forensisch-psychiatrische kliniek: 'De GGZ-rechtspositie voor

een forensisch-psychiatrische populatie kan veel problemen voor de behandelaars

met zich meebrengen. Deze regeling biedt minder mogelijkheden vanuit beveili-

gings- en beheersingsopzicht dan de Bvt. Wij hebben duidelijk minder mogelijk-

heden om binnen de inrichting beveiligings- en ordemaatregelen te nemen dan

in een tbs-inrichting. Een bezoekregeling, urinecontrole en controle op post bij-

voorbeeld zijn krachtens de Wet Bopz niet goed mogelijk. Je.kunt hier bijvoorbeeld

ook niet makkelijk een opnameperiode instellen waarbij eerst wordt uitgegaan van

een beperkt regime, met een geleidelijke overgang naar verblijf in gemeenschap.

Onder de Wet Bopz is enig beperkend regime uitsluitend mogelijk bij direct dreigend

gevaar. Probleem is ook dat hier de beklagregeling van de GGZ geldt. Die regeling

is zeer laagdrempelig. De patiënten kunnen werkelijk overal over klagen. Voor de

patiënten bestaat een beroepsmogelijkheid (bij de civiele rechter) als ze geen gehoor

krijgen voor hun klacht. De inrichting heeft geen beroepsmogelijkheid.'

In de enquête is aan de respondenten gevraagd in hoeverre zij vinden dat de Bvt ook

onverkort in de forensisch-psychiatrische kliniek zou moeten worden toegepast. Een

meerderheid van 63% is deze mening toegedaan. Vooral het tbs-veld (69%) en rech-

ters en officieren van justitie (80%) stemmen ermee in om de Bvt in forensisch-

psychiatrische klinieken te laten gelden.

22 Hier doet zich een opmerkelijke tegenstrijdigheid in de wetgeving voor. Enerzijds is volgens de Wet
Bopz de tbs-inrichting aangewezen als inrichting voor civiele dwangopname, anderzijds is dergelijke
opname in een tbs-inrichting krachtens de Bvt niet mogelijk.

23 Om begrijpelijke redenen bestaat in deze gevallen een uitzondering voor de verlofregeling, waarbij de

Bvt wel geldig is. Verlof dat is verleend aan terbeschikkinggestelden om tijdelijk buiten de forensisch-

psychiatrische afdeling of kliniek te verblijven, moet om beveiligingsredenen afhankelijk zijn van toe-
stemming van het ministerie van Justitie.
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Het principe dat de verblijfplaats de interne rechtspositie bepaalt, impliceert

omgekeerd ook dat personen die vrijwillig of krachtens de Wet Bopz24 in een tbs-

inrichting zijn opgenomen onder de interne-rechtspositieregeling van de Bvt vallen.

Hierdoor moet de beheersmatige complicatie worden voorkomen dat er in de tbs-

inrichting voor verschillende patiënten verschillende rechtspositieregelingen gel-

den. Het is duidelijk dat het bestaan van uiteenlopende beheersmogelijkheden voor

groepen patiënten een moeilijk werkbare situatie oplevert, bijvoorbeeld omdat er

problemen kunnen ontstaan in de relatie tussen verpleegden en verplegenden en

tussen verpleegden onderling.

De tbs-inrichtingen zijn het er - bij monde van de juridisch medewerkers - unaniem

over eens dat het inderdaad zeer onwenselijk is om in de inrichting meer dan één

rechtspositieregeling te hebben.25 Dit door de inrichtingen gewenste en door de

wetgever ook beoogde principe is echter niet zonder meer te realiseren. In 1999

heeft een krachtens de Wet Bopz opgenomen patiënte op dit punt een kort geding

aangespannen tegen de Dr. Henri van der Hoeven Stichting. Deze patiënte stelde

dat de op haar toegepaste separatiemaatregelen op grond van de Bvt onrechtmatig

waren vanwege haar status als 'Bopz-patiënte'. Op grond van de doelstellingen zoals

die uit de wetsgeschiedenis blijken, beriep de tbs-inrichting zich op het argument

dat de Bvt-bepalingen 'op alle in de kliniek verblijvende personen van toepassing

zijn, zelfs als die personen vrijwillig in de kliniek verblijven'.

De rechtbank oordeelde tot niet-ontvankelijkheid van de eisende partij, maar stelde

de eisende partij in een 'overweging ten overvloede' wel inhoudelijk in het gelijk. De

rechtbank oordeelde dat bij een gedwongen opname in een tbs-inrichting, zolang

in de Wet Bopz niet anders is vermeld, uit het oogpunt van rechtsbescherming de

rechtspositieregeling van de Wet Bopz moet gelden: 'Het is mogelijk dat de bijzon-

dere aard van een forensisch-psychiatrische kliniek met zich meebrengt dat voor

alle daar (al dan niet met een Wet Bopz-machtiging) opgenomen patiënten met

betrekking tot hun interne rechtspositie dezelfde regels moeten gelden ongeacht

de rechtsgrond van hun opname in zo'n kliniek. Het is dan echter aan de wetgever

om dit expliciet in de wet te regelen. Het staat zonder dien een forensisch-psychia-

trische kliniek niet vrij om een Wet Bopz-patiënt diens bijzondere rechtspositie te

ontnemen (...).'

Het blijkt dus dat het idee van een uniforme interne-rechtspositieregeling voor

de totale tbs-populatie, dat in elk geval in het tbs-veld algemeen wordt gesteund,

bij toetsing door de rechter niet zonder meer wordt geaccepteerd. Voor een aantal

24 Volgens de Bvt is gedwongen opname in de tbs-inrichting niet mogelijk. In de praktijk komen dergelijke
opnames echter wel voor.

25 In de enquête is een vraag gesteld over de wenselijkheid van een en dezelfde rechtspositie met betrek-
king tot verlof. Ook op dit punt gaf tweederde van de respondenten in het tbs-veld te kennen een

gelijke rechtspositie voor alle bewoners van een tbs-inrichting wenselijk te vinden.
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tbs-inrichtingen is dit een reden om terughoudend te zijn bij de opname van GGZ-

patiënten. Deze (noodzakelijk geachte) terughoudendheid wordt doorgaans be-

treurd. De tbs-inrichtingen geven vrijwel alle te kennen dat de mogelijkheid om

GGZ-patiënten op te nemen van veel belang is voor hun positionering in een net-

werk van (forensisch-psychiatrische) voorzieningen. De tbs-inrichtingen hechten er

veel waarde aan om een beroep op GGZ-voorzieningen te kunnen doen voor de tbs-

doorstroom en -uitstroom. Uiteraard worden de mogelijkheden hiertoe bevorderd

als het tbs-veld ook iets te bieden heeft aan de GGZ-instellingen. De hier geschetste

complicaties rond de rechtspositie van GGZ-patiënten in de tbs werken volgens de

inrichtingen belemmerend op deze mogelijkheden.

Overigens hebben vrijwel alle tbs-inrichtingen voor dit probleem een pragmatische

oplossing gevonden in de vorm van een feitelijk volledige uniformering van de

rechtspositie voor alle patiëntencategorieën. Vrijwillig opgenomen patiënten

moeten een verklaring tekenen dat zij instemmen met de interne gang van zaken

in de inrichting. Soms heeft dit als (op zichzelf problematische) consequentie dat de

patiënt afstand doet van zijn beklagrecht bij maatregelen als separatie. De volgende

redenering wordt daarbij gevolgd: als zo'n patiënt niet instemt met een interne

maatregel als separatie, staat het hem vrij om uit de inrichting te vertrekken. Uiter-

aard gaat deze redenering niet op voor bijvoorbeeld personen die krachtens de Wet

Bopz in de inrichting verblijven. Zolang deze en andere praktische oplossingen niet

worden aangevochten, zoals tot nu toe het geval lijkt te zijn (met uitzondering van

het genoemde kort geding), is er ook geen praktisch probleem. Algemeen heerst

echter wel de mening dat het veel beter is om deze wettelijke inconsistentie weg te

nemen.

Onderbrenging van een kind in de inrichting

Artikel 47 van de Bvt voorziet in de mogelijkheid om een kind van een verpleegde in

de tbs-inrichting op te nemen. Volgens de memorie van toelichting (Kamerstukken

II, 1993-1994) is deze nieuwe wettelijke mogelijkheid gecreëerd om tegemoet te

komen aan het recht op family life, dat in het Europees Verdrag tot Bescherming van

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) is geformuleerd. Dit

recht moet onder omstandigheden ook aan gedetineerden (kunnen) worden gegund.

In de wetgeving wordt deze voorziening niet gedefinieerd als een recht maar als een

mogelijkheid ('gunst') waarvoor de directeur van de inrichting toestemming kan

geven. Het uitgangspunt bij deze regeling is dat het belang van het kind vooropstaat.

Daarnaast mogen de orde en veiligheid in de inrichting en de voortgang van het ver-

pleeg- en behandelplan niet worden geschaad door het verblijf van het kind in de

inrichting.

De tbs-inrichtingen, zo blijkt uit reacties van hun juridisch medewerkers, staan vrij-

wel allemaal zeer gereserveerd tegenover deze wettelijke mogelijkheid. Alom wordt
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er sterk aan getwijfeld of het, onder welke omstandigheid dan ook, in het belang

van het kind kan zijn om in een tbs-inrichting te verblijven. Als enige uitzondering

wordt gedacht aan vrouwelijke verpleegden met een baby. Het wetsartikel is welis-

waar sekseneutraal geformuleerd, maar in de ogen van de respondenten is deze

bepaling blijkbaar alleen relevant voor vrouwelijke terbeschikkinggestelden. Slechts

een enkele tbs-inrichting heeft in het verleden incidentele ervaringen gehad met het

verblijf van een kind van een vrouwelijke verpleegde. Over het algemeen hebben

de inrichtingen geen (gebouwelijke) faciliteiten om deze voorziening te realiseren,

en evenmin hebben zij plannen om zulke faciliteiten te creëren. De zegslieden zien

de wettelijke bepaling niet als een probleem voor het tbs-veld, omdat er in de prak-

tijk vrijwel geen beroep op wordt gedaan en omdat zij erop vertrouwen dat in

voorkomende gevallen het inzicht van de inrichting bepalend is voor de feitelijke

besluitvorming.

In een afstudeerscriptie over de (juridische) achtergronden van deze bepaling in de

Bvt is de situatie direct na invoering van de Bvt in beeld gebracht (Van der Weele,

1998). Ook uit deze studie blijkt dat vrijwel alle inrichtingen grote reserves hebben

tegenover het principe van kinderen in de inrichting. De auteur is van mening dat

het belang van het kind zich vrijwel altijd verzet tegen verblijf in een tbs-inrichting

en zij trekt de conclusie dat' invoering slechts begrijpelijk is vanuit wetssystema-

tisch oogpunt'.

Opstellen en evalueren van het verpleeg- en behandelplan en het recht op

informatie van de patiënt

De Bvt stelt normen voor de opstelling en evaluatie van het verpleeg- en behandel-

plan en regelt het bijbehorende recht op informatie en inspraak van de patiënt. Het

onderscheid tussen de elementen 'verpleging' en 'behandeling' is in sterke mate

bepalend voor het unieke karakter van de tbs-maatregel als vorm van beveiligende

detentie én psychomedische (psychiatrische) interventie. Het verplegingselement

bevat onder meer de door de rechter opgelegde (gedwongen) beveiliging, die in de

tbs normaal gesproken wordt gerealiseerd door opsluiting binnen de muren van de

inrichting. Het behandelingselement correspondeert met forensisch-psychiatrische

interventie die erop is gericht om de in verband met het delict vastgestelde stoornis

te verbeteren of beter beheersbaar te maken. Het dwangelement ontbreekt bij dit

behandelaspect van de tbs-maatregel. De verpleegde mag volgens de principes die

in de Bvt zijn vastgelegd wel worden gemotiveerd om behandeling te ondergaan,

maar hij mag niet tegen zijn zin worden behandeld - tenzij dit noodzakelijk is om

ernstig gevaar af te wenden (De Groot, 1997, pp. 95-96).

Deze in principe vrijwillige behandeling tegen de achtergrond van de gedwongen

opname leidt tot een situatie die in rechtspositioneel opzicht zeer gecompliceerd

is. De situatie is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die van de civielrechtelijke

dwangopname in een psychiatrische inrichting krachtens de Wet Bopz. Cruciaal is
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hierbij de - in de praktijk vaak moeilijk af te bakenen - grens tussen verplegings-

elementen en behandelingselementen in de omgang van de tbs-inrichting met

de terbeschikkinggestelde. De Bvt specificeert vooral de rechtspositie van de ter-

beschikkinggestelde binnen het verplegingsdomein. Binnen het behandeldomein

is rechtspositioneel veel minder geregeld.

De onvermijdelijke tegenstrijdigheden van een 'onmogelijk' compromis tussen

dwang en vrijwilligheid komen ook naar voren in de Bvt-regeling voor verpleging

en behandeling en in de praktijk van de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel.

Volgens de Bvt-principes moet de patiënt wel worden betrokken bij en geïnfor-

meerd over de opstelling van een verpleeg- en behandelplan, maar mag - anders

dan bij de Wet Bopz en de WGBO-regeling in de GGZ - een dergelijk plan uiteindelijk

worden vastgesteld zonder de instemming van de terbeschikkinggestelde. Ook voor

het recht van de patiënt om geïnformeerd te zijn over de voortgang van zijn behan-

deling gelden dergelijke compromis-oplossingen waarvan mag worden verwacht dat

ze in de tbs-uitvoeringspraktijk tot onduidelijkheden en complicaties leiden. Onder

de Bvt kan het behandelplan dus in principe eenzijdig worden vastgesteld maar kan

het niet worden uitgevoerd als de terbeschikkinggestelde zich daartegen verzet.

Volgens informatie van de zegslieden van de tbs-inrichtingen sluiten de regels die

in de Bvt zijn vastgelegd sterk aan bij de reeds gegroeide praktijk van de tbs-behan-

deling. De Bvt-principes worden doorgaans gezien als minimumbepalingen waarop

de terbeschikkinggestelde nu een wettelijk vastgelegd recht heeft.

Alle tbs-inrichtingen stellen binnen de wettelijke termijn van drie maanden na

opname een formeel vastgesteld verpleeg- en behandelplan op. Enkele inrichtingen

werken met kortere termijnen, waarbinnen eerst een voorlopig behandelplan wordt

opgesteld. In alle gevallen is de patiënt betrokken bij de ontwikkeling van het ver-

pleeg- en behandelplan. Hij wordt geïnformeerd over de inhoud ervan en in alle

inrichtingen wordt hij uitgenodigd om (desgewenst schriftelijk) zijn commentaar

op het plan te geven. Sommige inrichtingen streven ernaar om uitdrukkelijke

instemming van de patiënt met het verpleeg- en behandelplan te krijgen. In een

enkel geval krijgt deze instemming vorm door (mede) ondertekening van het plan

door de patiënt. Anders dan bij de WGBO kunnen aan deze'contracten' geen wette-

lijke rechten en plichten van de partijen worden ontleend. Om deze reden wordt

er vaak van afgezien om (formele) instemming te krijgen en wordt volstaan met de

wettelijke hoorplicht en het wettelijke recht van de patiënt om commentaar te geven

op het verpleeg- en behandelplan.

Alle inrichtingen stellen het verpleeg- en behandelplan periodiek bij op grond van

de wettelijk verplichte evaluaties. Soms wordt er een onderscheid gemaakt tussen

de aanvankelijk vastgelegde langetermijndoelen van de tbs-behandeling en het (bij-

voorbeeld jaarlijkse) werkplan. De jaarlijkse evaluaties die in de Bvt zijn vastgelegd,

fungeren doorgaans als minimumregels. Enkele tbs-inrichtingen werken met half-

jaarlijkse of driemaandelijkse evaluaties. In alle gevallen krijgt de terbeschikking-
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gestelde een schriftelijke samenvatting van zijn evaluatie, waarop hij kan reageren.

Evaluatiebesprekingen door de staf van de inrichting kunnen soms-(gedeeltelijk)

worden bijgewoond door de patiënt, waarbij hij wordt uitgenodigd om commentaar

te leveren. Het komt ook voor dat evaluatiebesprekingen in leefgroepen van ter-

beschikkinggestelden worden gehouden. Op zichzelf brengt dit de vraag met zich

mee in hoeverre hier het recht op privacy van de patiënt in het geding is. Hoever

men gaat met zulke uitvoeringspraktijken, varieert per inrichting en is afhankelijk

van de behandelingsfilosofie, cultuur en (aard van de) populatie van de inrichting.

De zegslieden geven te kennen dat de Bvt in dit opzicht voldoende ruimte overlaat

aan de inrichtingen om een eigen beleid te voeren. Of de rechtspositie van de

terbeschikkinggestelde binnen dit ruime kader ook voldoende is gewaarborgd, is

uiteraard een andere vraag. Hierover kunnen enige aanwijzingen worden afgeleid

uit de ontwikkeling van klachten bij de commissie van toezicht en de CRS (zie para-

graaf 4.3).

De juridisch medewerkers van de inrichtingen is daarnaast gevraagd naar de

invulling van het recht op inzage van de schriftelijk vastgelegde stukken over de

patiënt. Volgens de Bvt heeft de terbeschikkinggestelde in principe het recht om

kennis te nemen van het gehele over hem gevormde dossier. Voor sommige stukken

(verpleeg- en behandelplan en evaluatieverslag) heeft de patiënt ook het recht om

daar een afschrift van te krijgen. De directeur van de inrichting kan het inzagerecht

beperken op grond van algemene bepalingen voor het belang van de behandeling

en de orde en veiligheid in de inrichting. De meeste onduidelijkheid is er over de

status van de zogenaamde werkaantekeningen van behandelend psychotherapeuten

en sociotherapeutisch medewerkers (waaronder aantekeningen bij overdracht aan

collega's). Over het algemeen worden deze stukken buiten het inzagerecht van de

patiënt gehouden. Eén inrichting vermeldt dat de 'wettelijke aantekeningen', die

anders dan de werkaantekeningen wel een officiële status hebben, niet zonder

meer voor de patiënt ter inzage zijn maar in principe alleen toegankelijk zijn voor

(of via) een vertegenwoordiger van de patiënt. Deze gang van zaken lijkt strijdig te

zijn met de Bvt-bepalingen waarin de wettelijke aantekeningen expliciet worden

genoemd als bestanddeel van het verpleegdendossier, waarin de patiënt in principe

altijd (zij het eventueel onder toezicht) inzage kan krijgen.

Beheer van geld van de terbeschikkinggestelde

In de Bvt is inhoudelijk niets geregeld over het beheer van geld dat aan patiënten

toebehoort. In het Rvt zijn hiervoor slechts summiere bepalingen opgenomen. In

de praktijk blijkt juist dit onderwerp nogal wat problemen en onduidelijkheden op

te leveren. De patiënt heeft in de inrichting een rekening voor'eigen geld'. Deze

wordt gevoed uit de geldmiddelen die de terbeschikkinggestelde binnen de in-

richting periodiek toekomen (zoals kleedgeld en honorering voor arbeid) en de

geldmiddelen die worden'ingevoerd' bij opname in de inrichting (zoals geld
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waarover de patiënt voor zijn tbs-opname beschikte). Op dit moment wordt de

eigen-geldrekening van veel terbeschikkinggestelden in belangrijke mate gevoed

door schadeloosstellingen zij hebben ontvangen in het kader van de passanten-

regeling. Daarbij kan het gaan om aanzienlijke bedragen van enkele duizenden

guldens. In het Rvt is de belangrijkste bepaling dat terbeschikkinggestelden hun

eigen geld alleen kunnen aanwenden met toestemming van de directeur.

Het beheer van de geldmiddelen van terbeschikkinggestelden kan worden gecom-

pliceerd door het feit dat patiënten vaak ook buiten de inrichting financiële mid-

delen hebben. De status van terbeschikkinggestelde heeft op zichzelf geen con-

sequenties voor iemands zeggenschap over zijn' buitengeld'. Als de betrokkene

niet onder bewindvoering of curatele is gesteld, dan is hij - ook binnen de tbs-

inrichting - volledig handelingsbekwaam met betrekking tot zijn financiën buiten

de inrichting. In een aantal gevallen beschouwen zegslieden van de inrichtingen

deze situatie als problematisch, omdat het volgens hen denkbaar is dat aanwending

van het buitengeld op de een of andere manier is gerelateerd aan het delict waar-

voor de patiënt ter beschikking is gesteld of, in het algemeen, met de behandeling

van de patiënt. De terbeschikkinggestelde kan zijn geld uitgeven op manieren die

in maatschappelijk opzicht of in het kader van zijn behandeling apert onwenselijk

zijn. In principe heeft de tbs-inrichting geen mogelijkheden om hierop enige in-

vloed uit te oefenen.

Enkele inrichtingen proberen om dit mogelijke probleem op te lossen door er bij

de terbeschikkinggestelde op aan te dringen dat hij bij opname in de inrichting al

zijn geldmiddelen naar de eigen-geldrekening overbrengt. In principe bestaat ook

de regeling dat de schadeloosstelling voor passanten op deze 'binnenrekening'

wordt gestort. Wettelijk is er echter voor beide gevallen geen basis, zodat de ter-

beschikkinggestelde desgewenst al zijn financiële middelen buiten de invloedssfeer

van de inrichting kan houden (Hovens, 2000, p. 220). Deze situatie heeft bij enkele

zegslieden de vraag opgeworpen in hoeverre het wenselijk is om bij terbeschikking-

stelling ook een vorm van bewindvoering of curatele te regelen. De meningen hier-

over lijken sterk te verschillen. Sommigen zien dit als een overschrijding van een

principiële grens bij een toch al sterk 'totalitaire' maatregel als de tbs: 'De bemoei-

enis van de tbs met het leven van de patiënt moet toch ergens ophouden.' Anderen

menen dat de wet de tbs-inrichtingen meer ruimte moet bieden om meer greep te

krijgen op wat patiënten met hun geld doen.

Bij deze discussie worden ook inhoudelijke argumenten ten aanzien van de behan-

deling genoemd. In veel gevallen is budgetteren - verstandig en verantwoordelijk

omgaan met geld - een belangrijk element van de behandeling: 'Er is vaak een strijd

tussen de patiënt en de inrichting over geld. Vanuit de inrichting is men argwanend

over wat de patiënt allemaal buiten de inrichting met zijn geld doet, en de patiënt

is dan weer ontstemd over de inmenging van de inrichting met zijn zaken.'
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In concreto zijn er op de volgende punten problemen en onduidelijkheden met

betrekking tot de beschikking over financiën:

- ongewenste besteding van buitengeld buiten de inrichting;

- ongewenste beïnvloeding van onderlinge relaties tussen patiënten door geld van

buiten;

- ongewenste discussies over invoering van met buitengeld aangeschafte goede-

ren, bijvoorbeeld door deze quasi cadeau te laten geven door relaties buiten;

- beperkte mogelijkheden om schulden en schadevergoedingsregelingen te doen

afhandelen;26

- de mogelijkheid om het zak- en kleedgeld dat patiënten krijgen voor behande-

lingsdoeleinden (deels) afhankelijk te maken van deelname aan bijvoorbeeld

therapie en arbeid.

De conclusie op grond van de praktische ervaringen in het tbs-veld kan zijn dat het

geldbeheer wettelijk wellicht al te summier is geregeld en dat uitvoerders van de tbs

op dit punt veel onduidelijkheden, lacunes en conflictpunten zien. Het is de vraag

in hoeverre het (juridisch) mogelijk en uitvoerbaar is om een civiele maatregel als

bewindvoering (standaard) te verbinden aan de tbs-maatregel. Daarbij speelt een rol

dat er uiteenlopende opvattingen zijn over de (principiële) grenzen van de tbs. De

juridisch medewerkers denken verschillend over de vraag in hoeverre deze grenzen

worden overschreden als de tbs-inrichting zich mengt in de privé-financiën van

terbeschikkinggestelden.

Het woonverlof

De invoering van de Bvt heeft enige wijzigingen met zich meegebracht voor de ver-

lofregeling, waaronder het woonverlof. Bij deze vorm van verlof verblijft de ter-

beschikkinggestelde gedurende langere tijd onbegeleid buiten de inrichting. In de

memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1993-1994) wordt erop gewezen dat het

woonverlof al in de tbs-praktijk was ontstaan. Het woonverlof bleek te voorzien in

een behoefte aan een flexibelere en geleidelijkere overgang van de intramurale

verpleging met kortdurende verlofmogelijkheden naar het'definitievere' vertrek uit

de inrichting in het kader van het proefverlof. Het werd echter noodzakelijk geacht

om een regeling te treffen waarbij deze in zekere zin tegenstrijdige voorziening (de

terbeschikkinggestelde wordt formeel verpleegd maar verblijft de facto buiten het

directe toezicht van de inrichting) niet onbeperkt kan voortduren. Het woonverlof

26 Vrijwel alle inrichtingen hebben als beleid erop aan te dringen dat patiënten aan dergelijke financiële

verplichtingen voldoen. Als het erop aankomt, heeft de inrichting echter geen mogelijkheid om dit af

te dwingen. Een van de zegslieden geeft te kennen dat inrichtingen soms hun toevlucht nemen tot de
noodmaatregel van het'derdenbeslag' om de afdoening van schulden en dergelijke door de patiënt af

te dwingen.
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is daarom krachtens de Bvt gebonden aan een maximumtermijn van drie maanden,

met de mogelijkheid tot verlenging met nogmaals drie maanden. Na afloop van het

woonverlof, dat dus maximaal een half jaar duurt, moet de terbeschikkinggestelde

terugkeren naar de inrichting of moet er proefverlof worden gegeven.

Het is duidelijk dat het volgens de ratio van deze regeling in principe de bedoeling is

dat woonverlof wordt gevolgd door proefverlof. Het woonverlof biedt dan een extra

gewenningsfase waarbij er - gezien de formeel ongewijzigde juridische status van

de terbeschikkinggestelde - meer waarborgen zijn voor toezicht en eventuele onver-

wijlde terugkeer naar de inrichting dan bij proefverlof het geval is.

Alle inrichtingen vinden het in principe wenselijk dat er een overgangsfase is naar

het proefverlof. Hiervoor gebruiken zij echter niet altijd de mogelijkheid van woon-

verlof. Enkele inrichtingen hebben hun eigen extramurale voorzieningen voor de

resocialisatiefase gecreëerd, waarbij machtiging van het ministerie van Justitie wordt

aangevraagd om de bewegingsvrijheid van de terbeschikkinggestelde te verruimen.

De terbeschikkinggestelde blijft formeel verpleegd binnen de inrichting, waarbij de

feitelijke verpleging plaatsvindt in een 'open dependance' ('resocialisatiehuis') van

de inrichting. Deze oplossing maakt grotere flexibiliteit tijdens de resocialisatiefase

mogelijk. Het is binnen dit kennelijk ruime administratieve kader van de verlof-

machtiging mogelijk om een langere gewenningsperiode als overgang naar het

proefverlof te realiseren dan het woonverlofmaximum van zes maanden. Bij deze

oplossingen kan er waarschijnlijk ook meer toezicht worden uitgeoefend, omdat de

terbeschikkinggestelde binnen de structuur van de inrichting blijft.

Vrijwel alle inrichtingen die dergelijke extramurale resocialisatiefaciliteiten niet

hebben, hebben in dit onderzoek te kennen gegeven dat de maximale termijn van

een half jaar in sommige gevallen te kort is. Er wordt dan ook vaak op aangedron-

gen om de maximale woonverloftermijn te verlengen. In de enquête is over dit punt

een vraag opgenomen. Een ruime meerderheid (81%) van de respondenten stemde

in met de stelling dat de maximumtermijn voor woonverlof zou moeten worden

verlengd.

Eén zegsman heeft gewezen op een financiële complicatie bij de uitvoering van het

woonverlof: terbeschikkinggestelden met woonverlof hebben geen recht op een

uitkering. Als de terbeschikkinggestelde niet in zijn eigen levensonderhoud kan

voorzien, moet de tbs-inrichting daar dan dus het geld voor opbrengen. Volgens de

zegsman kan dit een belemmering zijn om de woonverlofvoorziening optimaal te

benutten.

Beklag tegen intrekking verlof

Het andere nieuwe element van de verlofregeling betreft de beklagwaardigheid van

intrekking van verlof dat langer dan zeven dagen heeft geduurd. De zegslieden van

de inrichtingen vinden het over het algemeen zeer terecht dat de beklagwaardigheid

wordt beperkt tot langer durend verlof. Volgens hen moet verlof een flexibele rege-
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ling zijn met een ruime beslissingsvrijheid voor de behandelaars. Zij moeten op elk

moment beslissingen kunnen nemen op grond van moeilijk te objectiveren argu-

menten als 'begeleidbaarheid' of 'hoe iemand in zijn vel zit'. De zegslieden vinden

algemeen dat het inzicht van de (voor beveiliging verantwoordelijk gehouden)

behandelaars over de veiligheid van de gang van zaken tijdens het verlof moet pre-

valeren. Uit de memorie van toelichting blijkt dat dit standpunt ook ten grondslag

heeft gelegen aan het principe om de verlofregeling op dit punt niet te zeer te

juridiseren. Hierbij wordt ook het plausibele argument gegeven dat een sterkere

uitbreiding van het klachtrecht er juist toe zou kunnen leiden dat er te weinig

gebruik wordt gemaakt van de verlofregeling (Kamerstukken II, 1993-1994, p. 56).

Op één uitzondering na geven alle inrichtingen te kennen goed te kunnen leven

met de bestaande uitbreiding van het klachtrecht bij langer durend verlof. Volgens

de meeste inrichtingen is intrekking van langer durend verlof een beslissing die

sterk kan ingrijpen in het leven van patiënten die buiten de inrichting werken,

relaties onderhouden of een opleiding volgen. Om deze reden vinden zij het ook

redelijk dat er voor deze beslissing een beklagmogelijkheid is gecreëerd. Hierbij

vinden de inrichtingen het juist dat het beklag of beroep tegen intrekking van

langer durend verlof in de Bvt geen opschortende werking heeft gekregen. Ook hier

tekenen de zegslieden aan dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de beveili-

gingsverantwoordelijkheid van de behandelaars.

Eén inrichting blijkt wel principiële bezwaren te hebben tegen de beklag- en

beroepsmogelijkheid bij langer durend verlof. Deze inrichting vreest voor een on-

twikkeling waarbij het verlof op een recht gaat lijken en voert dan ook een beleid

om geen langdurig verlof te verlenen. De resocialisatiefunctie van langdurig verlof

wordt in deze inrichting gerealiseerd via de eigen extramurale voorzieningen.

De time-outvoorziening

In de Bvt is de mogelijkheid vastgelegd om terbeschikkinggestelden voor een

periode van zeven weken, met een mogelijkheid tot verlenging met vier weken,

tijdelijk onder te brengen in een andere tbs-inrichting of in een psychiatrisch

ziekenhuis. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1993-1994) worden

crisisinterventie en (daarmee samenhangende) observatie genoemd als redenen

om deze voorziening toe te passen. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat het niet de

bedoeling is dat deze time-outprocedure voor minder zwaarwegende redenen

wordt toegepast. Aangenomen mag worden dat de voorziening bijvoorbeeld niet

is bedoeld als afkoeling bij incidentele conflicten.

Deze mogelijkheid lijkt in principe van belang in verband met het recente wegvallen

van de herselectiefunctie van het Dr. F.S. Meijers Instituut. Enkele juridisch mede-

werkers van tbs-inrichtingen geven aan dat zij waarderen dat de mogelijkheid er is,

maar dat er tot dusver slechts in enkele gevallen gebruik van is gemaakt.
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Algemeen geven inrichtingen er de voorkeur aan om crisisinterventieproblemen

zelf op te lossen, eventueel via interne overplaatsing, en voelen zij er weinig voor

om collega-inrichtingen te belasten met hun problemen. Overigens vinden de in-

richtingen dat in de praktijk alleen andere tbs-inrichtingen in aanmerking komen

als tijdelijk onderdak bij crisisinterventie. Volgens enkele geïnterviewde juridisch

medewerkers zou het nuttig zijn als psychiatrische ziekenhuizen zo'n functie

kunnen vervullen. Maar juist deze inrichtingen zijn volgens deze zegslieden over

het algemeen slecht toegankelijk voor niet-uitbehandelde tbs-patiënten. In verband

met de vaak noodzakelijke interne en externe beveiliging is dit ook niet makkelijk te

verhelpen.

Algemene conclusie: in de bestaande situatie is de time-outvoorziening niet veel

meer dan een theoretische mogelijkheid.

Bewaartermijnen en anonimisering van verpleegdossiers

In het Rvt is bepaald dat verpleegdossiers tot tien jaar na beëindiging van de tbs

moeten worden bewaard. Na deze termijn moeten de dossiers worden vernietigd of

geanonimiseerd. Deze bewaartermijnbeperking wijkt af van de tot nu toe heersende

praktijk bij de tbs-inrichtingen om zulke dossiers in principe voor onbeperkte tijd te

bewaren. Vrijwel alle tbs-inrichtingen zijn van mening dat de nieuwe per reglement

bepaalde bewaartermijn van tien jaar te kort is. Het lijkt erop dat deze bepalingen

in het tbs-veld op veel weerstand stuiten.

De meeste zegslieden geven aan dat er geen voornemens zijn om dossiers ouder

dan tien jaar daadwerkelijk te vernietigen. Behalve praktische overwegingen van

ontbrekende financiële middelen en menskracht wordt als reden genoemd dat het

zeker bij de tbs-maatregel denkbaar is dat iemand na tien jaar nogmaals tot een tbs

wordt veroordeeld of ernstige recidive pleegt, waarbij het verpleegdossier een zeer

nuttige informatiebron vormt. Ook wordt aangevoerd dat het regelmatig voorkomt

dat meerdere leden van dezelfde familie ter beschikking worden gesteld, waarbij

oudere verpleegdossiers van waarde kunnen zijn voor de behandeling van familie-

leden. Ten slotte wordt aangevoerd dat oudere verpleegdossiers belangrijk kunnen

zijn voor onderzoek waarin historische ontwikkelingen in de forensische psychiatrie

een rol spelen.

Het belang van het privacy-element bij deze regeling voor de bewaartermijn wordt

erkend. Vrijwel algemeen wordt echter gesteld dat dit belang ook op een andere

wijze kan worden gewaarborgd dan door de dossiers te vernietigen. De zegslieden

menen dat het vanzelfsprekend is om discreet om te gaan met dergelijke informatie.

Enkele zegslieden vinden een bewaartermijn van vijftien tot twintig jaar geschikter,

anderen menen dat het niet nodig is om een tijdslimiet te stellen.
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Afzondering op eigen verzoek

In alle tbs-inrichtingen komt het min of meer regelmatig voor dat patiënten op

eigen verzoek in afzondering op de eigen kamer worden geplaatst. In deze gevallen

hebben patiënten een reden om gedurende enige tijd omgang met medeverpleegden

en/of medewerkers van de inrichting te vermijden. Meestal gebeurt dit als zij het

samenzijn in de groep (tijdelijk) niet aankunnen en voor hun reacties vrezen. Uiter-

aard kunnen hierbij conflicten met medepatiënten of inrichtingsmedewerkers een

rol spelen.

Alle zegslieden geven te kennen dat het bestaan van wettelijke bepalingen op dit

punt geen enkel verschil uitmaakt en dat deze bepalingen dus overbodig zijn. Ook

zonder wetgeving was het altijd al de praktijk om zulke verzoeken serieus te nemen

en te honoreren als de behandelaars ervan overtuigd zijn dat een patiënt belang

heeft bij tijdelijke afzondering. Omdat zulke afzondering ook preventief kan zijn

voor orde- en veiligheidsproblemen binnen de inrichting, is het de vraag of het

nodig is om op dit punt een soort recht voor de patiënt te formuleren. Er is hier

immers nauwelijks sprake van een situatie waarbij tegengestelde belangen aan de

orde zijn.

Overigens wordt opgemerkt dat zich bij de uitvoering van afzondering wel rechts-

positionele complicaties kunnen voordoen: iemand kan op eigen verzoek in af-

zondering worden geplaatst, maar opheffing van de afzondering vindt plaats ter

beoordeling van de inrichting. Wat op eigen verzoek begint, kan dus eindigen als een

beslissing van de inrichting om iemands bewegingsvrijheid te beperken. Hiervoor

bestaat al een klachtrecht.

Daarnaast wordt opgemerkt dat afzondering op eigen verzoek oneigenlijk kan

worden gebruikt.27 Hierbij is het voorbeeld gegeven van een patiënt die langdurig

in afzondering wilde worden geplaatst om daarmee te bereiken dat hij niet langer

zou worden 'lastiggevallen' door de behandelaars. Meerdere inrichtingen geven te

kennen dat patiënten de voorziening vanuit hun stoornis kunnen aangrijpen om

het conflict met de inrichting aan te gaan: 'Het is dan lastig en vanuit de inrichting

ongewenst als zoiets als een recht wordt geformuleerd.'

De disciplinaire straf

In de Bvt wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen'disciplinaire straffen'

en 'maatregelen' binnen de inrichting. De disciplinaire straf is bedoeld als sanctie

voor terbeschikkinggestelden die storend gedrag vertonen dat niet kan worden

herleid tot hun stoornis. Zij worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid

voor dit gedrag en disciplinair bestraft, zoals dat ook in het gewone gevangenis-

27 Volgens de letter van de wet hoeft dit geen reëel gevaar te zijn. Artikel 34 lid 6 van de Bvt stelt dat

plaatsing op eigen verzoek mogelijk is voorzover'een ongestoord verloop van de verpleging zich

hiertegen niet verzet'.
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wezen gebruikelijk is. Uit de interviews blijkt dat de meeste sleutelfiguren vinden

dat het een mooi principieel punt is om terbeschikkinggestelden aan te spreken op

hun verantwoordelijkheid voor'storend' gedrag voorzover dat niet voortvloeit uit

hun'gestoordheid'. Dit past meestal binnen de behandelingsfilosofie van de inrich-

ting. Geredeneerd vanuit het rechtspositionele belang van de terbeschikkinggestel-

den, is het bovendien een voordeel dat disciplinaire bestraffing - anders dan bij

maatregelen in de context van behandeling - altijd beklagwaardig is. Als het in de

wet gemaakte onderscheid tussen disciplinaire straf en maatregel in het kader van

behandeling werkelijk zou worden gemaakt, dan zou daarmee het rechtspositionele

bezwaar van de betrekkelijke oncontroleerbaarheid van interne (vrijheidsbeperken-

de) maatregelen kunnen worden ondervangen.

Tegelijkertijd blijken de meeste sleutelfiguren het erover eens te zijn dat het onder-

scheid tussen wel en niet aan gestoordheid toe te rekenen gedrag in de praktijk

niet wordt gemaakt of kan worden gemaakt. Een advocaat drukte dit als volgt uit:

'Het principiële onderscheid dat in de Bvt wordt gemaakt, is misschien in theorie

prima. In de praktijk werkt het niet. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de inrichting

een straf oplegt. Rechtspositioneel is het opleggen van disciplinaire bestraffing on-

getwijfeld helderder dan de gebruikelijke vrijheidsbeperkende maatregelen, maar je

kunt de inrichting er nooit aan houden. De inrichting kan altijd aannemelijk maken

dat bepaald gedrag verband houdt met de stoornis van betrokkene. De vraag is of

je zo'n onderdeel van de wetgeving dat in de praktijk niet functioneert, niet zou

moeten schrappen. Aan principiële maar onuitvoerbare elementen in de wetgeving

heb je ook niet veel. Het alternatief zou natuurlijk zijn om te proberen de bereidheid

tot toepassing van deze onderdelen van de Bvt té vergroten.'

In de enquête is gevraagd in hoeverre de respondenten het eens zijn met de stelling

dat disciplinaire straf een oneigenlijk element in de forensisch-psychiatrische set-

ting van de tbs is. De meningen over dit punt zijn sterk verdeeld. Een meerderheid

van bijna 60% van de respondenten uit het tbs-veld is het met de stelling eens,

tegenover slechts 25% van degenen die het sterkst de bescherming van het rechts-

positionele belang vertegenwoordigen (advocaten en leden van de CRS of commis-

sies van toezicht). Het lijkt zeer de vraag te zijn in hoeverre bij een per definitie

'gestoorde' groep personen die van hun vrijheid zijn beroofd en die dagelijks en

langdurig verkeren onder de druk van een sociotherapeutisch leefklimaat, een

reëel onderscheid kan worden gemaakt tussen gedragingen die wel en niet uit een

stoornis voortkomen.
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Rechtspositie in relatie tot beleids-

ruimte, behandeling en beveiliging:

ervaringen, opvattingen en inzichten

De realisering van een versterkte rechtspositie zoals die gestalte heeft gekregen in

de Bvt, kan vooral worden gezien als een opdracht voor de uitvoerders van de tbs-

maatregel. Het zijn met name de tbs-inrichtingen die de inspanning moeten leveren

om te voldoen aan de eisen die de wet stelt en, in samenhang daarmee, aan de ver-

wachtingen van de terbeschikkinggestelden. Het ligt voor de hand dat door over-

heidsbeleid gestelde normen en richtlijnen in de praktijk niet altijd makkelijk zijn

te verwezenlijken en dat zij het doelmatig functioneren van uitvoeringsinstellingen

als de tbs-inrichtingen mogelijk compliceren. In dit hoofdstuk gaan we vooral in

op de opvattingen en ervaringen van professioneel bij de tbs-maatregel betrokken

partijen aangaande de relatie tussen de rechtspositie enerzijds en de behandeling

en beveiliging anderzijds.

3.1 Rechtspositie en beleidsruimte

We besteden eerst aandacht aan de vraag of de rechtspositie volgens de Bvt de al-

gemene vrijheid van handelen van de tbs-inrichtingen mogelijk te veel inperkt of

dat er integendeel nog ruimte is voor verdere versterking van de rechtspositie van

terbeschikkinggestelden. Uit verschillende bronnen, zoals jaarverslagen van tbs-

inrichtingen, notulen van het directeurenoverleg en gesprekken met medewerkers

van tbs-inrichtingen, komt regelmatig naar voren dat de betrokken partijen er tot

op zekere hoogte beducht voor zijn dat de rechtspositieregeling de beleidsruimte

van de inrichtingen te veel inperkt en dat het te veel bureaucratische rompslomp

met zich meebrengt om te voldoen aan de vereisten van de Bvt. Betrokkenen op

managementniveau vrezen vaak dat zij minder autonomie krijgen om in de inrich-

ting een eigen dagelijks beleid te voeren. Bij de uitvoerend medewerkers heerst

eerder de zorg dat het dagelijks werk wordt bemoeilijkt door de (administratieve)

verplichtingen die uit de Bvt voortvloeien. Een veelgehoord voorbeeld hiervan is

dat het in de praktijk vaak lastig en tijdrovend is om gronden voor het opleggen van

bijvoorbeeld afzondering of separatie schriftelijk te formuleren. De verplichting om

dergelijke interne maatregelen schriftelijk te beargumenteren, vloeit voort uit het

beklagrecht van terbeschikkinggestelden ten aanzien van vrijheidsbeperking binnen
de inrichting.
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Tabel 1: Algemene beleidsruimte van de inrichtingen versus de rechtspositie van
terbeschikkinggestelden; in %
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stelling waarover (geheel) eens (geheel) eens

tbs-veld CRS/CvT/adv' ZM/OM* recl./FPD'

Model Huisregels moet veel ruimte 86 (n=79) 66 (n=29) 75 (n=20) 72 (n=25)

laten voor de eigen uitwerking van

huisregels in de inrichting

CRS zou geen bemoeienis moeten 41 (n=64) 18 (n=27) 36 (n=14) 37 (n=19)

hebben met het Model Huisregels

wijze van uitvoering van zorgplicht 58 (n=69) 44 (n=27) 50 (n=26) 75 (n=28)

zou beklagwaardig moeten worden

gesteld

ruimere machtigingsmogelijkheid 90 (n=77) 90 (n=29) 77 (n=26) 83 (n=30)

bij maatregelen zoals separatie

telefoonverkeer van de terbeschikking- 26 (n=78) 14 (n=29) 42 (n=26) 21(n=29)

gestelden met de buitenwereld geen

recht maar gunst

ZM = zittende magistratuur (rechters); OM = Openbaar Ministerie (officieren van justitie); CvT = commissie
van toezicht; adv. = advocatuur; recl. = reclassering; FPD = Forensisch Psychiatrische Dienst.

Bovendien wordt het soms als probleem ervaren dat er voor vrijheidsbeperkende

maatregelen in de inrichting niet altijd een specifieke en objectiveerbare grond

en/of aanleiding kan worden gegeven, terwijl het volgens het gevoel en de ervaring

van behandelaars (sociaal-therapeutisch medewerkers) wel noodzakelijk is om

preventieve, beveiligende maatregelen te treffen.28 In het onderzoek is gevraagd

naar de opvattingen van de verschillende actoren in het tbs-veld over de mate

waarin de in de nieuwe wetgeving geformuleerde voorschriften de beleidsruimte

inperken.

In tabel 1 staan resultaten van enkele enquêtevragen over de rechtspositie van

terbeschikkinggestelden versus de beleidsruimte van de inrichtingen voorzover

deze resultaten niet specifiek betrekking hebben op de behandelingsdimensie en

beveiligingsdimensie.

Er is bij vrijwel alle functiegroepen in meerderheid steun voor een grote vrijheid

van de tbs-inrichtingen om eigen dagelijks beleid (met name eigen huisregels)

te voeren. Een vrij grote minderheid in het tbs-veld gaat verder en meent ook dat

het onafhankelijke adviescollege, de CRS, zich niet zou moeten bemoeien met de

afleiding van algemeen geldende richtlijnen uit de Bvt (met name het 'model huis-

28 Dagelijks begeleiders spreken soms bijvoorbeeld van 'overeind staande nekharen' of een patiënt die
'broeierig uit zijn ogen kijkt'. Voor de beklagcommissie kan het dan de vraag zijn of dit voldoende

rechtvaardiging is van een opgelegde vrijheidsbeperking. Volgens een van de zegslieden spelen zulke

argumenten ook een rol als klinische indicaties van 'gevaar' bij bijvoorbeeld verlengingsbeslissingen.
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regels'). Uit verslagen van het directeurenoverleg blijkt dat er wordt getwijfeld

aan de praktische realiseerbaarheid om bepaalde beslissingen, zoals plaatsing in

separatie of toediening van dwangmedicatie, voor te behouden aan de directeur

van de inrichting. Dit punt is ook herhaaldelijk in interviews met sleutelfiguren

naar voren gekomen. De respondenten zijn vrijwel unaniem van mening dat er

veel ruimere mogelijkheden voor machtiging zouden moeten zijn bij de oplegging

van interne maatregelen. Zij vinden het onuitvoerbaar en onnodig dat de persoon-

lijke beslissing van de directie wordt vereist voor opleggingen van omkeerbare

maatregelen als separatie. Een argument hierbij is ook dat de plicht om te voldoen

aan 'onmogelijke' voorschriften leidt tot ondoorzichtige aanpassingen, zoals het

vooraf tekenen van machtigingen die kunnen worden gebruikt bij afwezigheid van

de directeur.

Een over het algemeen grote meerderheid van alle functiegroepen wijst beperking

van het recht op telefonisch contact met de buitenwereld af. Verrassend is wellicht

dat een duidelijke meerderheid in het tbs-veld ervoor is om de rechtspositie van

terbeschikkinggestelden met betrekking tot de invulling van de zorgplicht van de

inrichting uit te breiden.

3.2 Rechtspositie en behandeling

In hoofdstuk 1 is al gewezen op de principiële tegenstrijdigheden in de relatie

tussen de rechtspositie van terbeschikkinggestelden en de behandelingsdoel-

stelling van de tbs. De grond van deze tegenstrijdigheden is gelegen in het feit

dat forensisch-psychiatrische behandeling (zeker als deze sociotherapeutisch en

psychotherapeutisch van aard is) een betrekkelijk ruime marge van behandelings-

vrijheid veronderstelt. Volgens de Bvt-uitgangspunten is vruchtbare behandeling

moeilijk denkbaar als de terbeschikkinggestelde zich'naar believen' tegen mede-

werking kan verzetten met een beroep op een gedetailleerde rechtspositieregeling

in het behandelingsdomein. Forensisch-psychiatrische behandeling bevat vrijwel

per definitie pijnlijke en bedreigende elementen voor de patiënt. Verzet tegen

behandeling wordt daarom beschouwd als een normale reactie. In het behandel-

domein staat sterke juridisering tot op zekere hoogte haaks op het'therapeutisch

klimaat' en de kansen van welslagen van de gedragsverandering die in de tbs wordt

nagestreefd.

De minimale invulling van de rechtspositie met betrekking tot het behandeldomein

wordt gelegitimeerd met het vrijwilligheidsprincipe: de terbeschikkinggestelde

beslist zelf of hij aan behandeling meewerkt. De Bvt gaat ervan uit dat er een onder-

scheid kan worden gemaakt tussen het dwangkarakter van verpleging - waar een
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gespecificeerde rechtspositie mogelijk en (vanuit rechtsprincipes) ook noodzakelijk

is - en de behandeling, waar de autonomie van de patiënt uitgangspunt is.29 De

ruimte voor behandeling - dat wil zeggen de ruimte die behandelaars nodig hebben

om de persoonlijkheid van de patiënt te beïnvloeden - ligt besloten in de bereidheid

van de patiënt om aan behandeling te mee te werken.

Deze uitgangspunten hebben ertoe geleid dat het thema'behandeling' in de Bvt

slechts summier wordt geregeld. In wezen heeft de terbeschikkinggestelde alleen

een marginale rechtspositie met betrekking tot zijn recht op informatie over de

opzet (het behandelingsplan) en het verloop (de evaluatie) van zijn behandeling.

Over de invulling van de behandeling is geen beklag mogelijk, en over een mogelijk

uitblijven van (feitelijke) behandeling evenmin. De terbeschikkinggestelde kan ook

niet klagen over sommige vrijheidsbeperkende en andere maatregelen die (volgens

de tbs-inrichting) voortvloeien uit de behandeling of het behandelplan. Hieronder

vallen bijvoorbeeld plaatsing in een afdeling met beperkte bewegingsvrijheid en

beperking van de bezoekregeling voorzover deze uitgaat boven het wettelijke mini-

mum. Als deze maatregelen zijn opgenomen in het verpleeg- en behandelplan, kan

de terbeschikkinggestelde zich niet op zijn beklagrecht beroepen.

Het spreekt vanzelf dat een dergelijke constructie vragen en meningsverschillen over

de rechtspositie van terbeschikkinggestelden kan oproepen. Laten we eens kijken

naar de relevante onderzoekresultaten met betrekking tot dit onderwerp. De wezen-

lijkste doelstelling van de Bvt is de rechtspositie van terbeschikkinggestelden te

versterken zonder daarbij de oogmerken van beveiliging en behandeling te schaden.

De vraag in hoeverre bij de tbs betrokken partijen menen dat in de Bvt een goed

evenwicht is gevonden tussen deze drie kernelementen, kan dus worden beschouwd

als een cruciaal punt van beoordeling. De meningen hierover van de in dit onder-

zoek betrokken functiegroepen zijn weergegeven in tabel 2.

Slechts betrekkelijk kleine minderheden hebben een negatief oordeel over de even-

wichtigheid die de Bvt biedt bij de afstemming tussen rechtspositie, beveiliging en

behandeling. Relatief veel respondenten, met name bij de rechterlijke macht en

reclassering/forensisch-psychiatrische dienst, hebben echter geen mening over

deze kernvraag. Vooral medewerkers van tbs-inrichtingen geven in hun toelichting

op deze vraag soms te kennen dat de sterkere rechtspositie van terbeschikkingge-

stelden afbreuk doet aan de behandelmogelijkheden. Een typerende argumentering

is hierbij: 'Met name patiënten met een persoonlijkheidsstoornis misbruiken het

beklagrecht, de patiënt komt daardoor niet in contact met de behandelaars. Dit

29 Een citaat uit de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1993-1994) is hier verhelderend: 'Een

verpleegde heeft zich de gang van zaken in de inrichting te laten welgevallen. Deze gang van zaken
brengt onvermijdelijk een inbreuk op zijn zelfbeschikkingsrecht mee. Deelname aan behandeling kan

weliswaar tot een meer vergaande inbreuk in dit zelfbeschikkingsrecht leiden, maar hiervoor is een

voorwaarde dat hij ermee instemt.'
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Tabel 2: In hoeverre biedt de Bvt een evenwichtige afstemming tussen beveiliging,

behandeling en rechtspositie? In %

mening tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD
(n=91) (n=29) (n=36) (n=36)

ruim voldoende 7 10 3 3

voldoende 46 48 31 42

onvoldoende 14 24 6 8

niet 1

weet niet/geen mening 32 17 61 47

bekrachtigt de pathologie van de patiënt.' Over het algemeen overheersen echter

positieve argumentaties bij het samenvattende oordeel over de Bvt: 'De regelgeving

geeft duidelijkheid voor zowel terbeschikkinggestelden als de inrichtingen. De

regelgeving is overzichtelijk. De positie van de terbeschikkinggestelde wordt helder

uiteengezet.'

We gaan nu gedetailleerder in op de onderlinge verhouding tussen de kernelemen-

ten en bespreken daarbij eerst de vraag in hoeverre er in de Bvt een duidelijk onder-

scheid wordt gemaakt tussen het verplegingsdomein en behandelingsdomein. Er is

vanzelfsprekend een grijze zone waarin dit onderscheid willekeurig lijkt en voor

meerdere uitleg vatbaar is. De wetgever ziet ook in dat het niet mogelijk is om deze

onduidelijkheid geheel weg te nemen via wettelijke bepalingen.

De helft van de respondenten die in tbs-inrichtingen werken, geeft te kennen dat

het onderscheid tussen het verpleegdomein en het behandeldomein in de Bvt dui-

delijk is. De overige functiegroepen (CRS, commissie van toezicht en advocatuur;

zittende magistratuur en Openbaar Ministerie; reclassering en forensisch-psychia-

trische dienst) denken hier in meerderheid anders over. In deze groepen meent rond

de 60% dat het onderscheid in de Bvt weinig of niet duidelijk is. Op grond van deze

gegevens kan worden verondersteld dat de laatste groepen meer uitgaan van de

theorie zoals die is vastgelegd in de wettelijke bepalingen, terwijl het tbs-veld in de

praktijk weinig problemen ervaart met het wettelijke onderscheid tussen verpleging

en behandeling.

Omdat veel maatregelen binnen de inrichting in het kader van zowel verpleging als

behandeling kunnen worden geconstrueerd, gaat het hier volgens veel betrokkenen

bij de (dagelijkse) gang van zaken in de tbs overigens wel om een rechtspositioneel

cruciaal punt. De voorzitter van een commissie van toezicht bracht dit als volgt

onder woorden: 'De inrichting is bij machte om allerlei regels waaraan de ter-

beschikkinggestelde zich moet houden in het behandelplan op te nemen. Het gaat

dan bijvoorbeeld om contacten met de buitenwereld, wie er wel of niet op bezoek

mag komen, telefonische contacten enzovoort. In feite betekent dit dat de ter-
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Tabel 3: Mening over noodzakelijke versterking van de rechtspositie op het gebied van

behandeling (per functiegroep); in %

mening tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

(n=74) (n=27) (n=24) (n=26)

zeer versterken 14 19 8 13,2

enigszins versterken 28 48 42 62

niet versterken 58 33 50 27

beschikkinggestelde dan niet meer kan klagen indien hem rechten worden ont-

houden. Dit klemt temeer waar er te allen tijde aanvullende bepalingen in het

behandelplan kunnen worden opgenomen. De inrichting krijgt hiermee een veel

te grote macht.'

Dit punt van mogelijke ondermijning van de rechtspositie door willekeurig vrij-

heden van terbeschikkinggestelden in het behandelplan op te nemen, is ook in

de enquête aan de orde gesteld. Een kleine meerderheid (rond de 55%) van alle

functiegroepen, met uitzondering van respondenten die bij de reclassering of een

forensisch-psychiatrische dienst werken, is het met deze stelling oneens. Dit geldt

dus ook voor de meerderheid van de respondenten die zijn verbonden aan de CRS,

een commissie van toezicht of de advocatuur - de typische (juridisch georiënteerde)

bewakers van de rechtspositie van terbeschikkinggestelden. Dat hier sprake is van

een dilemma, blijkt overigens uit de sterk verdeelde resultaten. Al met al lijkt de

mening te overheersen dat deze moeilijk te vermijden tegenstrijdigheid geen on-

acceptabele afbreuk doet aan de rechtspositie van terbeschikkinggestelden.

In de enquête is gevraagd in hoeverre de respondenten vinden dat de rechtsposi-

tie van de terbeschikkinggestelden op het gebied van behandeling zou moeten

worden versterkt (zie tabel 3). Ook hier vinden we sterk verdeelde meningen. In

totaal beantwoordt iets meer dan de helft van de ondervraagden (52%) deze vraag

bevestigend.

Interessant is natuurlijk de vraag in hoeverre er in de meningen op dit punt functie-

groepgerelateerde verschillen zijn. Er blijken enkele duidelijke verschillen in inzicht

te zijn tussen de functiegroepen. Met name het tbs-veld (medewerkers van tbs-

inrichtingen) is er - wellicht niet onverwacht - relatief het minst toe geneigd om

de rechtspositie op behandelingsgebied te versterken. Bijna 60% meent dat er geen

versterking nodig is. De sterkste pleitbezorgers van versterking vinden we - evenmin

onverwacht - bij de juridisch georiënteerde bewakers van de rechtspositie van ter-

beschikkinggestelden en bij de extramurale hulpverleners (reclassering en foren-

sisch-psychiatrische dienst). Vooral van belang lijkt het gegeven dat twee derde

van de respondenten die zijn verbonden aan de CRS, de commissie van toezicht

of de advocatuur, meent dat een sterkere rechtspositie in dit verband noodzakelijk
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Tabel 4: Instemming met de invoering van middelen die de rechtspositie van terbeschik-

kinggestelden op behandelingsgebied versterken (per functiegroep); in %

stelling waarover (geheel) eens (geheel) eens

tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

second opinion bij stagnatie of 69 (n=81) 71 (n=28) 76 (n=31) 91 (n=32)

duurzaam meningsverschil over

behandeling

kunnen aanvragen van een contra- 41 (n=80) 54 (n=28) 29 (n=31) 44 (n=33)

expertise bij elke verlengingsbeslissing

opstellen van behandelingsovereen- 75 (n=67) 47 (n=21) 46 (n=22) 67 (n=24)

komst zoals bij WGBO

bemiddelbaar maken van klachten

over behandeling door de maand- 57 (n=72) 44 (n=27) 79 (n=19) 77 (n=26)

commissaris

rechterlijke toetsing van overplaatsing 69 (n=71) 67 (n=27) 64 (n=28) 76 (n=29)

naar longstay

beroep op inspectie GGZ bij klachten 56 (n=73) 56 (n=25) 21 (n=23) 73 (n=30)

over de behandeling

beklagwaardig maken van niet daad- 68 (n=78) 82 (n=27) 77 (n=26) 97 (n=32)

werkelijk starten van de behandeling

zou zijn. Er zijn in dit opzicht dus aanmerkelijke verschillen van inzicht met de uit-

voerders van de tbs-maatregel.30

In de enquête is ook gevraagd in hoeverre de betrokken partijen ermee instemmen

om een aantal nieuwe rechtspositionele middelen in te voeren - of eventueel om be-

staande middelen hiertoe te versterken - die terbeschikkinggestelden in staat stellen

om meer invloed uit te oefenen op het behandelingsverloop (zie tabel 4).

Allereerst is opvallend dat in het algemeen een duidelijke meerderheid van de res-

pondenten behalve met de mogelijkheid om bij elke verlengingsbeslissing onafhan-

kelijke contra-expertise aan te vragen instemt met de voorgestelde middelen om de

rechtspositie van de terbeschikkinggestelde op behandelings-gebied te versterken.

De conclusie lijkt te kunnen worden getrokken dat er bij alle functiegroepen betrek-

kelijk veel steun voor is om rechtspositionele middelen te introduceren (of verster-

ken) die terbeschikkinggestelden meer greep geven op hun behandeling. De afwij-

kende opinie van de bewakers van de rechtspositie (CRS, commissie van toezicht,

advocatuur) over het bemiddelbaar maken van klachten over de behandeling vraagt

30 De verschillen tussen CRS/advocatuur en 'de tbs' zouden nog uitgesprokener zijn als de waarschijnlijk

minst 'behandelingsgeoriënteerde' personen in de groep respondenten uit het tbs-veld - de juridisch
medewerkers - buiten beschouwing zouden blijven. Zes van de negen juridisch medewerkers van de

tbs-inrichtingen zijn er voorstander van om de rechtspositie op het gebied van behandeling te ver-
sterken.
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enige aandacht. Mogelijk geven deze respondenten de voorkeur aan beklagwaardig-

heid in plaats van bemiddelbaarheid met betrekking tot behandelaspecten.

Het is opvallend dat de ideeën over rechtspositieversterking op behandelings-

gebied ook in meerderheid worden gedeeld door de medewerkers van tbs-inrich-

tingen. Drie kwart van deze groep respondenten onderschrijft de - wellicht meest

principiële - stelling dat behandeling ook in de tbs zou moeten worden gebaseerd

op de behandelovereenkomst zoals die bestaat in de GGZ.

De interpretatie van dit opmerkelijke gegeven is niet eenvoudig, zeker niet in het

licht van het eerder genoemde resultaat in tabel 3 waarbij een meerderheid van de

uit het tbs-veld afkomstige respondenten geen noodzaak ziet voor de versterking

van de rechtspositie ten aanzien van behandeling. Een mogelijke verklaring van

deze schijnbare tegenstrijdigheid zou kunnen zijn dat juist behandelaars een

sterke behoefte hebben om de principes van beveiliging en behandeling meer

los van elkaar te maken en om de vrijwillige basis van de behandeling meer te

onderstrepen. Een van de geïnterviewde tbs-inrichtingsmedewerkers bracht

hierbij de nuancering aan dat het uiteindelijk wel of niet actief meewerken aan

behandeling de verantwoordelijkheid van de patiënt is, maar dat de inrichting wel

eerst de ruimte moet krijgen om'door de weerstand van de terbeschikkinggestelde

heen te breken'. Het is denkbaar dat met name de recente tijdsdruk die op tbs-

behandeling wordt gelegd,31 een sterkere behoefte bij behandelaars kweekt om

te werken met patiënten die echt bereid zijn om zich voor hun behandeling in te

zetten.32 Een dergelijk uitgangspunt zou goed passen in een tbs-model waarbij

gedurende een beperkte periode moet worden vastgesteld of behandeling enige

kans op succes heeft.

Opmerkelijk bij de resultaten in tabel 4 is ook dat een grote meerderheid - met

name in de groep respondenten van buiten het tbs-veld - vindt dat terbeschik-

kinggestelden er ook recht op moeten kunnen doen gelden dat de inrichting de

behandeling daadwerkelijk start conform het behandelplan. Ook maakten enkele

geïnterviewde sleutelfiguren duidelijk dat uitvoerbaarheidsoverwegingen (zoals

personeelsgebrek) dit recht op daadwerkelijke behandeling niet zouden mogen

belemmeren. Daarbij werd vermeld dat ook de inrichtingen zelf er belang bij

hebben om de rechtspositie behandelingsgebied te versterken: zij zouden deze

verworvenheid kunnen aanwenden om bij de overheid voldoende behandel-

capaciteit in de inrichtingen af te dwingen.

Over het algemeen blijken de verschillende functiegroepen er positief tegenover

te staan om de rechtspositie van terbeschikkinggestelden met betrekking tot hun

31 Voortvloeiend uit het IBO 2 (interdepartementaal beleidsonderzoek, 1999) wordt voor het eerst over-

wogen om de (gemiddelde) behandelduur in de tbs aan termijnen te binden.

32 In een krantenartikel (Trouw, 28-4-1998) vertolkte een behandelingsco6rdinator van een tbs-inrichting

een dergelijk inzicht vanuit de praktijk van de tbs-behandeling.
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behandeling te versterken. Gezien de portee van de voorgestelde middelen in tabel

4, kan dit waarschijnlijk het best worden begrepen als versterking van de marginale

toetsingsmogelijkheden voor de terbeschikkinggestelde. De patiënt zou volgens de

enquêteresultaten meer invloed moeten hebben op de grote lijnen van de behan-

deling en op de belangrijke beslissingen die worden gebaseerd op het oordeel over

het succes van de behandeling. De ruimte voor de (dagelijkse) invulling van de

behandeling staat hierbij niet zozeer ter discussie.

We gaan nu nader in op de vraag in hoeverre de respondenten vinden dat de rechts-

positie van terbeschikkinggestelden belemmerend werkt op de mogelijkheden van

behandelaars om de noodzakelijk geachte behandelingsinterventies te gebruiken.

De directeur van een tbs-inrichting heeft hier de meest uitgesproken mening over:

hij vindt dat de Bvt al (veel) te ver is gegaan in de juridisering van het behandel-

klimaat en dat (de nu al bestaande) overmaat aan formele klachtmogelijkheden het

hele behandelingsproces dreigt te verstoren. Er ontstaan volgens hem starre juri-

dische procedures die in de behandeling onvermijdelijk geschillen tussen patiënt

en behandelaars naar boven (in de organisatie) trekken: 'Hou het tussen de patiënt

en zijn behandelaars. Het is het belang van de patiënt om een goede behandeling te

krijgen. Ze moeten beter worden. Dan moet je naast de patiënt gaan staan, maar je

moet ook tegenover hem gaan staan. Je moet ze als het ware niet rustig houden,

integendeel, het is juist prima als ze in opstand komen, als ze sputteren. Het is als

met een relatie tussen moeder en kind. Daarin past ook geen beklag.'

Hier wordt een scherp gestelde overtuiging uitgedragen waarbij het verschil tussen

behandeling en verpleging goeddeels wegvalt en de nadruk komt te liggen op het

gedeelde belang ('bestwil') van patiënt en behandelaars. Overigens mag worden

aangenomen dat deze visie voortvloeit uit de geschiedenis en behandelcultuur van

deze specifieke inrichting, die sterk verwant is aan de principes van de therapeuti-

sche gemeenschap. Niet alle tbs-inrichtingen zullen een dergelijk perspectief delen,

al was het alleen maar omdat zij tot op zekere hoogte een eigen profiel hebben qua

beveiligingsniveau en bevolkingskenmerken.

Algemenere meningen over de vraag welke ruimte voor behandeling wenselijk wordt

geacht en in hoeverre de rechtspositie behandeling belemmert, kunnen worden

afgeleid uit de enquêteresultaten die zijn samengevat in tabel 5. In alle functie-

groepen vindt slechts een beperkte minderheid dat de bestaande rechtspositie te

veel belemmeringen voor de behandeling met zich meebrengt. Omgekeerd stemt

een grote meerderheid in met urinecontrole zonder dat er concrete aanwijzingen

voor drugsgebruik zijn. Kennelijk wordt deze betrekkelijk ingrijpende inbreuk op

de zelfbeschikking zelfs bij afwezigheid van verdenking acceptabel geacht in de

tbs-context. Ongeveer één derde van de medewerkers van tbs-inrichtingen vindt

dat patiënten de Bvt te makkelijk kunnen aangrijpen om zich te verzetten tegen de
behandeling.
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Tabel 5: Meningen over de gewenste ruimte voor behandeling en de mogelijke belemme-
ring door de rechtspositie; in %

stelling waarover (geheel) eens (geheel) eens

tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

rechtspositie van de terbeschikking- 24 (n=66) 12 (n=26) 31 (n=13) 29 (n=21)

gestelde legt te veel beperkingen op

aan de behandelmogelijkheden

de uitgebreide rechtspositie volgens 35 (n=66) 14 (n=28) 44 (n=16) 18 (n=22)

de Bvt biedt te veel gelegenheid tot

verzet tegen de behandeling

tbs-inrichting hoort vrij te zijn om 73 (n=78) 52 (n=27) 71 (n=28) 48 (n=30)

zak- en kleedgeld als beloningsmiddel

te hanteren als dat in de behandel-

strategie past

dwanghandeling (dwangmedicatie) 2 n=79) 3 n=28) 0 n=30) 1 n=31)

toelaatbaar op basis van het

'bestwil'-principe

dwangmedicatie zou toelaatbaar 78 (n=73) 61 (n=28) 82 (n=27) 76 (n=31)

moeten zijn bij afwezigheid van

alternatieven ter bevordering van

behandelvoortgang

toestemming na aankondiging 5 n=79) 6 n=27) 0 n=25) 1 n=31)

dwangmedicatie kan gelden als

vrijwilligheid

urinecontrole moet alleen toelaatbaar 16 (n=79) 17 (n=29) 21 (n=29) 28 (n=32)

zijn bij concrete aanwijzingen van

gebruik

In vrijwel alle functiegroepen geeft een grote meerderheid te kennen dat er in

het kader van de rechtspositie wel veel ruimte moet zijn voor behandelingsbevor-

derende interventies. Daarbij gaat het om maatregelen die in de praktijk van de

laatste jaren herhaaldelijk ter discussie hebben gestaan, zoals dwangmedicatie als

behandelmiddel en zak- en kleedgeld als incentive voor behandeling. Het is niet

verbazingwekkend dat er met name onder de medewerkers van tbs-inrichtingen

veel steun voor is om dit soort maatregelen te kunnen toepassen.

Het meest wezenlijke en tegelijkertijd meest omstreden punt gaat ongetwijfeld om

de vraag in hoeverre de kliniek meer ruimte moet te krijgen om dwangmedicatie toe

te passen met het doel stagnatie van de behandeling te doorbreken (dus niet om

redenen van acuut en ernstig gevaar).33 Het is veelbetekenend dat bijna 80% van de

respondenten uit de tbs-inrichtingen zich hiervoor uitspreekt. Enkele sleutelfiguren

betoonden zich uitdrukkelijk voorstander van meer ruimte om het perspectief voor

behandeling via dwangmedicatie te vergroten: 'Er zijn nu veel effectieve medicijnen

gekomen die, anders dan vroeger, betrekkelijk weinig bijwerkingen hebben. Dwang-
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medicatie ten behoeve van de behandeling kan acceptabel zijn indien dit wordt

omgeven met een goede controle en rechtswaarborgen. Het doel van de dwang-

medicatie dient helder te worden geformuleerd en er dient een verplichte second

opinion te worden gegeven.'

Uit gesprekken met enkele terbeschikkinggestelden en advocaten, maar ook met een

directeur van een tbs-inrichting, blijkt echter dat er ook veel reserve is tegenover

zulke gedwongen medische ingrepen. Leden van een patiëntenraad van een van de

tbs-inrichtingen meenden dat er in de praktijk onvoldoende waarborgen zijn tegen

gedwongen medicatie bij vermeend ernstig gevaar: 'Ze spuiten je gewoon plat.'

Volgens hen hebben terbeschikkinggestelden te weinig mogelijkheden om zich

hiertegen te verweren. De commissies van toezicht en zeker de CRS staan volgens

hen veel te ver van de kliniek af om dit goed te kunnen controleren. Gezien de nu

bekende schorsingspraktijk (zie hoofdstuk 6) zouden deze partijen zich waarschijn-

lijk niet geroepen voelen om heel direct te interveniëren in de gang van zaken in de

kliniek: 'De kliniek brengt een goed verhaal naar buiten met betrekking tot de reden

voor dwangmedicatie en wint het dus altijd.' In sommige gevallen wordt er ook wel

dwangmedicatie toegepast onder het mom van drangmedicatie, aldus deze patiën-

tenvertegenwoordigers. Uit tabel 5 blijkt dat drie kwart van de respondenten uit het

tbs-veld het aankondigen van dwang inderdaad een acceptabel middel vindt om

drang uit te oefenen.

Al met al kan worden geconcludeerd dat de onderzoeksresultaten die in deze para-

graaf zijn gepresenteerd, goed laten zien wat de rechtspositionele complicaties zijn

van het dubbelzinnige kader van een maatregel die dwang en hulpverlening als

bepalende elementen heeft. Het leidt tot schijnbare tegenstrijdigheden. De belang-

rijkste tegenstrijdigheid is wel dat een duidelijke meerderheid van de respondenten

voorstander is van behandeling op basis van uitdrukkelijke instemming van de

terbeschikkinggestelde terwijl een meerderheid er ook voorstander van is dat be-

handelaars veel ruimte hebben om (soms onvrijwillige) behandelingsinterventies

toe te passen. Een voor de hand liggende uitweg uit deze paradox is dat er een ruim

behandelingskader beschikbaar is in combinatie met een goed gespecificeerde

rechtspositie op behandelingsgebied.

Een belangrijke conclusie is daarnaast dat slechts een beperkte minderheid van de

respondenten de rechtspositie van terbeschikkinggestelden ziet als een (ernstig)

beletsel voor de tbs-behandeling

33 Op dit punt is er een subtiel maar essentieel verschil tussen de mogelijkheden tot (gedwongen) behan-

deling in het kader van de Wet Bopz en van de tbs. In het eerste geval is onder bepaalde voorwaarden

dwangbehandeling (langdurige dwangmedicatie) mogelijk. In de Bvt wordt niet gesproken van deze

mogelijkheid van dwangbehandeling, maar uitsluitend van dwanghandeling (Legemaate, 1993; Van

Marie, 1995).
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Tabel 6: Meningen over de relatie tussen de rechtspositie en de orde en veiligheid; in %

stelling waarover (geheel) eens (geheel) eens

tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

rechtspositie volgens de Bvt belemmert 12 (n=66) 10 (n=27) 30 (n=25) 6(n=26)

noodzakelijke orde- en veiligheidsmaat-

regelen binnen de inrichting

regeling van proefverlof volgens de Bvt 25 (n=65) 24 (n=29) 36 (n=10) 10 (n=17)

beperkt slagvaardig optreden tegen

dreigend gevaar buiten de inrichting

uit veiligheid beëindiging van verblijf 13 (n=59) 22 (n=25) 32 (n=17) 27 (n=21)

in VIC' alleen met toestemming van

'de minister'

Een speciale vrijheidsbeperkende en meer beveiligde afdeling voor 'very intensive care'.

3.3 Rechtspositie en orde en veiligheid

De tegenstellingen tussen de rechtspositie en de orde en veiligheid zijn veel minder

gecompliceerd dan de tegenstellingen in het behandelingsdomein. De rechtspositie

specificeert de vrijheden van terbeschikkinggestelden, en vrijheden gaan nu een-

maal onvermijdelijk gepaard met risico's voor de interne orde en veiligheid en voor

de externe beveiliging..

In hoeverre vinden de betrokken partijen dat de rechtspositie van terbeschikking-

gestelden zoals die in de Bvt is geregeld, de interne beveiliging (in de inrichting) of

externe beveiliging (van de samenleving) in gevaar zou kunnen brengen? In tabel 6

staan de belangrijkste enquêteresultaten met betrekking tot deze vraag. De resul-

taten zijn betrekkelijk duidelijk. In alle functiegroepen vindt een grote meerderheid

(70% tot 80%) dat de Bvt geen beveiligingsproblemen met zich meebrengt.

In een aantal interviews is gevraagd of de beveiliging de rechtspositie van ter-

beschikkinggestelden op onevenredige wijze in gevaar kan brengen. Als een inrich-

ting bij meningsverschillen met een terbeschikkinggestelde veiligheidsargumenten

aanvoert, is dat volgens een advocaat zeker het geval. Hij ziet dit als een structureel

en onvermijdelijk kenmerk van de strafrechtelijke maatregel. Het is volgens hem niet

goed denkbaar dat dit principieel anders zou kunnen in de context van een maat-

regel die uitdrukkelijk op beveiliging is gericht: 'De benefit of the doubt ligt in ruime

mate bij de inrichting. Als de directeur te kennen geeft dat een bepaalde vrijheids-

beperkende maatregel ten behoeve van beveiliging wordt getroffen, dan kan daar

moeilijk iets aan worden gedaan. Er gelden bijvoorbeeld geen strafrechtelijke

bewijsregels, aanwijzingen en indrukken zijn genoeg om een oordeel te vellen. In

deze zin is de interne rechtspositie van de terbeschikkinggestelde structureel zwak.
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Waarschijnlijk kan dat gezien de hele context van deze maatregel ook niet echt

anders. In de praktijk leggen ook de terbeschikkinggestelden zich daar meestal wel

bij neer.'

11



4

Beklag

Met de invoering van de Bvt is de interne rechtspositie van terbeschikkinggestelden

in formele zin versterkt. Dit betekent onder meer dat zij het recht hebben om over

een groter aantal beperkende maatregelen beklag te doen dan voorheen. In dit

hoofdstuk worden het klachtrecht en de beklagprocedure onder de Bvt belicht en

voorzover mogelijk vergeleken met de praktijk van de eraan voorafgaande TRT. Daar-

bij wordt bekeken hoe de tbs-inrichtingen het beklagrecht inhoudelijk toepassen en

in hoeverre de Bvt heeft geleid tot veranderingen in de aard van de beklagzaken en

in het aantal beklagzaken.

4.1 • Beklagrecht en beklagprocedure

Terbeschikkinggestelden hebben het recht om bij de beklagcommissie van de com-

missie van toezicht beklag in te stellen over' beklagwaardige' beslissingen over hen

die zijn genomen door het hoofd van de tbs-inrichting. Het gaat om beslissingen

waarbij bepaalde rechten van een terbeschikkinggestelde worden beperkt, zoals

zijn recht op bewegingsvrijheid in de inrichting, op het belijden van godsdienst,

op medische verzorging en op dagelijks luchten. Andere beperkende en beklag-

waardige beslissingen zijn onder meer de uitvoering van urinecontroles, onderzoek

in het lichaam en gedwongen geneeskundige handelingen.

Het aantal beklagwaardige beslissingen is onder de Bvt aanzienlijk uitgebreid ten

opzichte van de TRT (die tot de invoering van de Bvt van toepassing was). Onder

de TRT waren er slechts vier beklaggronden: afzondering en separatie, plaatsing of

verlenging van het verblijf op een afdeling voor intensieve zorg (intensive-care-unit

of very intensive care-afdeling), postmaatregelen en bezoekmaatregelen (artikel 20

lid 1). Onder de Bvt zijn in ieder geval 39 beslissingen beklagwaardig (zie bijlage 3

voor een overzicht).

In de wet is het aantal beklaggronden dus sterk uitgebreid, maar daarbij is ook

uitdrukkelijk een voorkeur voor bemiddeling opgenomen. Bij de behandeling van

klachten van terbeschikkinggestelden ligt de prioriteit bij bemiddeling door de
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maandcommissaris34 tussen de klager en de directie of inrichtingsmedewerker(s).

De beklagcommissie heeft de mogelijkheid om een klacht voor bemiddeling te

verwijzen naar de maandcommissaris. Als bemiddeling niet succesvol is en de

klager persisteert in zijn beklag, wordt het klaagschrift door de beklagcommissie

behandeld.

De commissies van toezicht vatten de bemiddelende rol in de praktijk meestal ruim

op en nemen ook klachten ter hand over onderwerpen die formeel beschouwd niet-

beklagwaardig zijn. Dat is geheel naar de letter van de wet. De Bvt geeft aan dat elke

'grief omtrent de wijze waarop het hoofd van de inrichting zich in een bepaalde aan-

gelegenheid jegens de verpleegde heeft gedragen of een zorgplicht heeft betracht'

voor bemiddeling in aanmerking komt (artikel 55 lid 1). Met het'hoofd van de in-

richting' wordt ook het inrichtingspersoneel bedoeld. Met andere woorden: het be-

reik van de onderwerpen waarover kan worden geklaagd bij de maandcommissaris,

is breed. Uitgangspunt is dat de klager zijn verhaal kwijt kan en dat er aandacht

wordt besteed aan zijn grief of klacht. Er wordt gepoogd om door bemiddeling en

informatieverschaffing te komen tot een oplossing of reactie die voor de klager

aanvaardbaar is. Toch zijn er verschillen in de werkwijzen van de commissies van

toezicht en in de manier waarop de verschillende tbs-inrichtingen de bemiddeling

en de beklagprocedure invullen. In de volgende paragraaf wordt een beschrijving

gegeven van de beklagzaken en van de manier waar op de commissies van toezicht

daarbij te werk zijn gegaan.

4.2 Klachtzaken bij de commissies van toezicht van de tbs-inrichtingen

De klachtzaken worden per inrichting beschreven, wat het mogelijk maakt om ac-

centen en verschillen in de bemiddelings- en beklagpraktijk zichtbaar te maken. Bij

de beschrijving is gebruikgemaakt van schriftelijk materiaal van de commissies van

toezicht, van toelichtingen van secretarissen en van interviews met commissievoor-

zitters en -leden. Voorzover mogelijk worden per inrichting het aantal, de inhoud en

de afdoening van beklagzaken sinds de inwerkingtreding van de Bvt vergeleken met

de voorafgaande periode, waarin de TRT van kracht was.35

34 De rol van maandcommissaris wordt in de regel bij toerbeurt vervuld door leden van de commissie
van toezicht. De maandcommissaris houdt meestal op vaste tijdstippen (tweewekelijks, maandelijks)

spreekuur in de inrichting en komt zo nodig op andere tijdstippen naar de inrichting om patiënten te

woord te staan (bijvoorbeeld bij separatie). Hij behandelt vragen en klachten van patiënten die hem op
het spreekuur of op een andere manier bereiken in de maand dat hij als maandcommissaris optreedt.

De maandcommissaris rapporteert aan de commissie van toezicht over de binnengekomen en behan-
delde zaken tijdens het spreekuur en over eventuele andere (bemiddelings)acties.

35 We beschouwen 1997 gemakshalve als het laatste jaar waarin de TRT van toepassing was.
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Tabel 7: Aantal geregistreerde klachten bij de commissie van toezicht van de Van der
Hoevenkliniek naar type afdoening, periode 1998 t/m 1999

type afdoening aantal afdoeningen

m.b.t. klachtonderdelen

1998 1999

ingetrokken
kennelijk niet-ontvankelijk

5

niet-ontvankelijk 5

ongegrond 5

deels ongegrond, deels gegrond
gegrond

1 1

totaal 11 6

n (aantal klachten) 8 6

Dr. Henri van der Hoevenkliniek

In de twee jaar voorafgaand aan de invoering van de Bvt (1996 en 1997), heeft de

beklagcommissie van de Van der Hoevenkliniek geen klachten behandeld. In 1996

is in vier gevallen bemiddeld, in 1997 in zes gevallen. In 1998 zijn acht klachten

ingediend en door de beklagcommissie afgedaan. Eén klacht betrof vier onderdelen,

namelijk afzondering, luchten, telefoneren en financiën. In vier andere zaken ging

het om afzondering. De overige zaken betroffen zak- en kleedgeld, het beledigen van

de klager en het niet-uitsluiten van de klager. De afdoening van de klachtonderdelen

is in tabel 7 weergegeven.

De enige klacht die in 1999 door de beklagcommissie deels gegrond is verklaard, had

betrekking op de zak- en kleedgeldregeling. De klager wilde dat het zak- en kleed-

geld waarop hij maandelijks recht meende te hebben, op zijn rekening in de kliniek

werd gestort. De kliniek weigerde dit geld op deze rekening te storten en gaf aan dat

er een eventuele verrekening kon plaatsvinden bij het verlaten van de inrichting. De

uitspraak van de beklagcommissie was: deels gegrond, deels ongegrond. De beklag-

commissie achtte de klacht gegrond voorzover de klager zich erover beklaagde dat

het zak- en kleedgeld over de periodes waarin hij geen inkomen had, niet op zijn

rekening in de kliniek was gestort.

De beklagcommissie had al bij een eerdere klacht over de zak- en kleedgeldregeling

in 1998 geconstateerd dat er onduidelijkheid is over de verhouding tussen artikel 42

van de Bvt (verzorgen in natura van de verpleegde) en artikel 41 van het Rvt (zak-

en kleedgeld bij ontbreken van inkomen). In de zaak in 1998 was de klager het er

niet mee eens dat hij geen zak- en kleedgeld kreeg omdat hij niet aan de arbeids-

therapie deelnam. De kliniek gebruikte de gelden die zijn gereserveerd voor het zak-

en kleedgeld om financiële prikkels bij de arbeidstraining te geven. Dit past in het

behandelingsmodel van de inrichting. De beklagcommissie was van mening dat de
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klager niet-ontvankelijk was in zijn beklag. De beroepscommissie daarentegen

achtte de klager ontvankelijk (C98/220). De uitspraak luidde dat de klager recht

had op zak- en kleedgeld gedurende de periode waarin hij geen inkomen had ver-

worven via het aan de arbeidstraining verbonden vergoedingensysteem en waarin

hij geen ander inkomen genoot. Het geld moest op zijn rekening worden gestort,

maar het beheer ervan lag bij de inrichting. Vijf andere klachten in 1999 over de-

zelfde regeling zijn later ingetrokken.

Naar aanleiding van de klachten en de uitspraken van de beklag- en beroepscom-

missie (C99/ 196) over de zak- en kleedgeldregeling heeft de Van der Hoevenkliniek

een andere regeling opgesteld. De directie van de inrichting vond namelijk dat een

uitspraak van de beklagcommissie of beroepscommissie het probleem (onvrede met

de geldende zak- en kleedgeldregeling) niet oploste. Door de betreffende regeling

aan te passen, is dat wel gebeurd. Een sterke juridisering van geschillen is vanuit

het behandelingsoogpunt van de Van der Hoevenkliniek niet wenselijk, aldus de

directeur. Sterker nog, een uitspraak van een instantie buiten de kliniek over een

interne aangelegenheid wordt als een diepe interventie in de behandelingsfilosofie

ervaren. De directeur formuleerde dit als volgt: 'Het behandelen van patiënten die

conflictueus gedrag vertonen, behoort juist tot de core business van de kliniek. Dat

een patiënt gelijk kan krijgen in een formeel beklag, is vaak niet in het belang van

de patiënt. In situaties waarin sprake is van gestoord gedrag, kan het gelijk krijgen

door de patiënt geïnterpreteerd worden als een positieve bekrachtiging van zijn

gedrag. In het kader van de behandeling moet de patiënt juist in situaties waarin hij

ongelijk krijgt, leren om te gaan met conflicten. Een formele juridische procedure

heeft het nadeel dat geschillen op een ander niveau worden beslecht dan waar ze

zijn ontstaan. Voorkeur dient gegeven te worden aan bemiddeling waarbij het ge-

schil rechtstreeks met de direct betrokkenen wordt aangepakt. De commissie van

toezicht heeft als taak toe te zien op de manier waarop de behandeling plaatsvindt,

ongewenste of juist wenselijke ontwikkelingen te signaleren en eventueel klachten

te behandelen. Bemiddeling is een geschikt middel voor de commissie om haar taak

van toezichthouder van de rechten van patiënten te vervullen.'

Formeel beklag doen bij een (externe) commissie past kennelijk niet bij de inrich-

tingscultuur van de Van der Hoevenkliniek. In de periode voorafgaand aan de Bvt

heeft de commissie van toezicht inderdaad alleen maar bemiddeld in klachtzaken.

Onder de Bvt is daarentegen wel formeel beklag ingesteld. Het aantal (formele)

klachtzaken is zowel onder de TRT als onder de Bvt gering. Dit laatste heeft volgens

de secretaris van de commissie van toezicht te maken met de intentie om zoveel

mogelijk zaken via bemiddeling af te doen. Signalen die de commissie aan de

directie kenbaar maakt, worden ook opgepakt - aldus de secretaris.
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De Kijvelanden

Tbs-inrichting De Kijvelanden is in oktober 1996 geopend. In april 1997 is de eerste

klacht geregistreerd. In deze inrichting is dus weinig ervaring opgedaan met de

beklagprocedure onder de TRT. Bij de commissie van toezicht van De Kijvelanden

staat bemiddeling centraal: bijna alle klachten worden aan de maandcommissaris

aangeboden. Dit gebeurt ook als een klacht tot een kennelijke niet-ontvankelijkheid

zou leiden bij de beklagcommissie. Veel klachten worden na bemiddeling ingetrok-

ken. Een enkele keer wordt een klacht zonder bemiddeling of na de behandeling ter

zitting ingetrokken.

In 1997 zijn er 26 klachten binnengekomen. Vijf klachten zijn ingetrokken, de

overige 21 klachten (in totaal 34 onderdelen) hadden onder meer betrekking op

afzondering (6), telefoneren (5), bejegening (5), bezoek (3), post (3), verlof (2) en

urinecontrole (2). Vijf van de 34 klachtonderdelen zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Verder is alleen bekend dat 14 klachten via een uitspraak zijn afgedaan. De afdoe-

ning van 29 onderdelen kon niet worden achterhaald.

In 1998 zijn 143 klaagschriften geregistreerd, waarvan er 65 zijn ingetrokken. De

overige 78 klachtzaken zijn behandeld door de beklagcommissie. De meest voor-

komende onderwerpen waren bezoek (10), post en telefoon (10), urinecontrole (10)

en afzondering (9). Twaalf van de 78 klachtzaken zijn (deels) gegrond verklaard,

waarvan drie zaken met compensatie. Twee gelijkluidende klachten over de urine-

controle hadden betrekking op de frequentie van deze controle (eenmaal per week)

en de onduidelijke termijn waarin de controles zouden worden uitgevoerd. Deze

maatregel was voor alle afdelingen van de kliniek ingesteld nadat bij een patiënt

(niet bij de klagers) drugsgebruik was geconstateerd. De beklagcommissie oordeelde

in beide gevallen dat de klacht ongegrond was voor wat betreft de grondslag van de

maatregel en gegrond voorzover de maatregel langer duurde dan zes weken na de

eerste urinecontrole. De beroepscommissie gaf vervolgens in beide beroepszaken

een gelijkluidend oordeel, namelijk dat aan verplichte urinecontroles een termijn

moet worden verbonden en dat een termijn van zes weken redelijk is (C98/ 133 en

C98/ 134).

Van de 149 klachten die in 1999 zijn binnengekomen, zijn er 99 weer ingetrokken.

Van de resterende vijftig klachten was ten tijde van de dataverzameling voor dit

onderzoek in drie gevallen de afdoening nog niet bekend. In de 47 door de beklag-

commissie behandelde klachten ging het onder meer om afzondering en separatie

(10), post en telefoon (8), bezoek (4), urinecontrole (4), interne overplaatsing over-

dag (4), medische zaken (4) en bejegening (3). Vijf van de 47 klachten zijn gegrond

verklaard, en twee klachten deels gegrond en deels ongegrond.

Uit tabel 8 valt af te leiden dat de bemiddelingsfunctie van de commissie van toe-

zicht in deze inrichting goed functioneert onder de Bvt. In 1997 werd nog slechts

een op de vijf klachten ingetrokken na (succesvolle) bemiddeling, in 1998 was dat

al het geval in bijna de helft van de gevallen (45%) en in 1999 was het aandeel
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Tabel 8: Aantal geregistreerde klachten bij de commissie van toezicht van De Kijvelanden

naar type afdoening, periode 1997 t/m 1999

type afdoening aantal afdoeningen m.b.t.

klachtonderdelen

1997' 1998 1999

ingetrokken 6 65 99

kennelijk niet-ontvankelijk 3 7

niet-ontvankelijk 5 29 14

ongegrond 34 19

deels ongegrond, deels gegrond 2

gegrond 12" 5

onbekend 29 3

totaal 40 143 149

n (aantal klachten) 26 143 149

Vanaf april 1997.

Inclusief deels gegrond verklaarde klachtonderdelen.

ingetrokken klachten toegenomen tot 75%. Het aantal gehandhaafde klachten over

afzonderings-, post- en bezoekmaatregelen is ook onder de Bvt groot. Nieuw zijn

de klachten over urinecontroles, die met name in 1998 relatief veel voorkwamen.

Dr. F.S. Meijers Instituut

Het Dr. F.S. Meijers Instituut (M.I.) is van oudsher een selectiecentrum. Een verblijf

ter observatie in het M.I. (gedurende zeven weken) duurt in de regel veel korter dan

een verblijf in een behandelinrichting. Vanaf 1 september 1999 is de functie van het

M.I. veranderd in die van een (behandel) inrichting voor verpleging van terbeschik-

kinggestelden. In 1997 heeft de beklagcommissie drie klachten behandeld.36 Deze

klachten, met in totaal negen onderdelen, hadden betrekking op afzondering en de

tenuitvoerlegging daarvan.

De zestien klachten die in 1998 zijn binnengekomen, bestonden uit twintig onder-

delen. Twaalf klachtonderdelen zijn afgehandeld door tussenkomst van de maand-

commissaris of de secretaris en door ze te bespreken tijdens de vergadering van de

commissie van toezicht met de directie. Het ging hier om incidenten in de sfeer van

de bejegening van bewoners (die niet altijd beklagwaardig zijn) en om zaken als het

onthouden van voedsel of te kort luchten. De vijf klachten die door de (voorzitter

van de) beklagcommissie zijn afgedaan, gingen over separatie, dwangmedicatie,

onderzoek aan het lichaam en kleding, contactverbod binnen de inrichting en

urinecontrole (in totaal acht klachtonderdelen).

36 Gegevens over 1996 ontbreken. De commissie van toezicht van het Meijers Instituut heeft geen jaar-

verslag over 1996 opgesteld.
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Tabel 9: Aantal geregistreerde klachten bij de commissie van toezicht van het Dr. F.S.

Meijers Instituut naar type afdoening, periode 1997 t/m 1999

type afdoening aantal afdoeningen m.b.t.

klachtonderdelen

1997 1998 1999

ingetrokken
kennelijk niet-ontvankelijk

12 9

niet-ontvankelijk 5 9

ongegrond
deels ongegrond, deels gegrond

4 6 7

gegrond 1

anders/onbekend 4

totaal 9 20 30

n (aantal klachten) 3 16 19

In 1999 zijn er in totaal dertig klachten ingediend. Daarvan zijn negentien klachten

door de secretaris zelf (schriftelijk) behandeld of doorgestuurd naar de maandcom-

missaris voor verdere behandeling. Het ging veelal om zaken die niet-beklagwaardig

zijn maar waarin de secretaris uitleg gaf en voorstellen deed aan de klager om iets

aan de situatie te doen, zoals een gesprek aanvragen met een inrichtingsmedewer-

ker of de eigen arts raadplegen. Het kwam ook voor dat de maandcommissaris

werd ingelicht en het verzoek kreeg om informeel te bemiddelen. In de gevallen

waarin sprake was van niet-beklagwaardige klachten, zijn deze klachten admini-

stratief afgedaan als niet-ontvankelijk. De klachten die na bemiddeling niet zijn

gehandhaafd, zijn geregistreerd als ingetrokken. Dat geldt ook voor klachten die

tijdens de behandeling ter zitting zijn ingetrokken. Eén klacht is na de behandeling

door de maandcommissaris gehandhaafd en is nog niet afgerond. De tien overige

klachten zijn door de (voorzitter van de) beklagcommissie behandeld. De onder-

werpen waren post (2), dwangmedicatie (2), bezoek (1), separatie (1), insluiting

op kamer (1), beperking groepsprogramma (1), behandelend arts (1) en sanitaire
voorziening (1).

De secretaris onderstreept dat de commissie van toezicht zich inzet om klachten

van bewoners serieus te nemen. Zo wordt erop gelet dat de klager snel een reactie

krijgt als hij een klacht heeft ingediend en dat er snel wordt doorverwezen naar

de maandcommissaris of beklagcommissie. In een tbs-setting is het van wezenlijk

belang om de activiteiten van de commissie van toezicht snel zichtbaar te maken

voor de klager, aldus de secretaris. In 1998 en 1999 is het bij ruim de helft van de

klachtonderdelen gelukt om dingen informeel af te handelen (zie tabel 9).
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Dr. S. van Mesdag Kliniek

Over 1996 is alleen bekend dat er in totaal elf beklagzaken zijn geregistreerd in de

Van Mesdag Kliniek (Commissie van toezicht Van Mesdag Kliniek, 1999). In 1997

behandelde de beklagcommissie dertien klachten. Deze betroffen maatregelen

van afzondering (8) en plaatsing op een afdeling voor (zeer) intensieve zorg (5).

Eén klacht is ter zitting'ingetrokken. Zes klachten zijn gegrond verklaard en in vier

gevallen is compensatie geregeld.

De commissie van toezicht heeft in 1998 29 formele beklagzaken ontvangen. Vier

zaken zijn ingetrokken, waarvan één nadat er compensatie was geboden. De overige

25 zaken zijn behandeld door de beklagcommissie. De meest voorkomende onder-

werpen waren beperking van de uitsluittijden (6), afzondering (5), separatie (4) en

plaatsing/verlenging van het verblijf op een very intensive care-afdeling (4). Bij

zeventien zaken volgde een gegrondverklaring. Dat was onder meer het geval in

alle zaken over de uitsluittijden en de separaties en ook bij een klacht over het feit

dat er geen regeling was voor een rookverbod op de afdeling.

In 1999 is het aantal beklagzaken opgelopen tot 49. Dit aantal geeft een enigszins

vertekend beeld omdat er vijftien klachten zijn ingediend over hetzelfde onderwerp,

namelijk de veranderde uitsluittijden in een bepaalde divisie. Dit leidde ertoe dat

de huisregels werden aangepast. Blijkbaar kan het voorkomen dat bewoners worden

geconfronteerd met een veranderde situatie (in dit geval een regime met langere

insluitingsperioden als gevolg van een personeelstekort), waarop zij - kennelijk

enigszins georganiseerd - in groten getale gaan klagen bij de commissie van toe-

zicht. Hier is een rechtspositionele kwestie aan de orde: de bestaande rechten

van patiënten conform de huisregels worden door een maatregel structureel ver-

minderd, waarna de huisregels aan de aldus ontstane nieuwe situatie worden

aangepast. De gemeenschappelijke klacht is deels gegrond en deels ongegrond

verklaard: gegrond voorzover de klacht betrekking had op de periode tot de in-

gangsdatum van de gewijzigde huisregels en ongegrond voor de periode na die

ingangsdatum.

De beklagcommissie vond de gewijzigde huisregels over de uitsluittijden dus niet

evident onredelijk. Toch kan de vraag worden gesteld of een dergelijke structurele

ingreep in de vrijheden van patiënten via een 'simpele' wijziging van de huisregels

vanuit rechtspositioneel oogpunt als redelijk kan worden beschouwd. Daar komt

bij dat de maatregel van de gewijzigde uitsluittijden ook gevolgen had voor behan-

delingen en therapieën van patiënten (Commissie van toezicht Van Mesdag Kliniek,

1999). De klagers hebben zich - althans formeel - bij de beslissing van de beklag-

commissie neergelegd. Voorzover bekend heeft geen van de klagers beroep ingesteld

tegen de uitspraak van de beklagscommissie over het ongegrond verklaarde deel

van de klacht. De beroepscommissie was in de beroepszaak van het hoofd van de

Van Mesdag Kliniek van oordeel dat de klacht gegrond was. De beperking van de
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Tabel 10: Aantal geregistreerde klachten bij de commissie van toezicht van de Van Mesdag

Kliniek naar type afdoening, periode 1997 t/m. 1999

type afdoening aantal afdoeningen m.b.t.

klachtonderdelen

1997 1998 1999

ingetrokken

kennelijk niet-ontvankelijk

1 4 4

niet-ontvankelijk 1 3 22

ongegrond 5 5 7

deels ongegrond, deels gegrond 15

gegrond 6 17 5

anders 1

totaal 13 29 54

n (aantal klachten) 13 29 49

uitsluittijden tijdens het weekeinde was immers noch in de huisregels noch in het

plan voor voorwaardelijke beëindiging opgenomen (C98/231).

Verder klaagden bewoners onder meer over (intrekking of beperking van) het verlof

(10), separatie (7), (voortzetting van de) plaatsing in een afdeling voor (zeer) inten-

sieve zorg (3), plaatsing in een minimum- of basisregime (3) en bezoek (2). Vijf

klachtonderdelen zijn gegrond verklaard. Van één klachtonderdeel met betrekking

tot separatie is bekend dat de beklagcommissie oordeelde dat de veiligheidsnood-

zaak niet was aangetoond. In allevijf de gevallen is compensatie toegekend.

Uit tabel 10 kan worden afgeleid dat in de Van Mesdag Kliniek in de onderzochte

periode relatief veel klachten gegrond zijn verklaard.

Oldenkotte

In 1996 zijn er in Oldenkotte 53 klaagschriften ingediend. Daarvan zijn 33 klachten

(kennelijk) niet-ontvankelijk verklaard. Achttien zaken zijn ter zitting behandeld en

tien klachten zijn gegrond verklaard (Commissie van toezicht Oldenkotte, 1995/

1996).

In 1997 (zie tabel 11) heeft de commissie van toezicht 79 klaagschriften (81 klacht-

onderdelen) ontvangen. In ruim de helft van de zaken (46 klachtonderdelen) be-

sliste de commissie tot (kennelijke) niet-ontvankelijkheid omdat er geen grond-

slag voor beklag was. In de begeleidende brief aan de klagers is wel gewezen op

de mogelijkheid om contact op te nemen met de maandcommissaris. Het ging hier

om onderwerpen van zeer uiteenlopende aard, zoals de interne bezoekregeling, be-

perking van vrijheden buiten de afdeling, een beperkt dagprogramma, herselectie,

individuele behandeling en zoekgeraakte goederen. De beklagzaken die door de

beklagcommissie zijn behandeld,-betroffen voor het merendeel separatie- en afzon-
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Tabel 11: Aantal klachten geregistreerd door de commissie van toezicht van Oldenkotte

naar type afdoening, periode 1997 t/m 1999
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type afdoening aantal afdoeningen m.b.t.

klachtonderdelen

1997 1998 1999

ingetrokken

kennelijk niet-ontvankelijk

4 22 24

niet-ontvankelijk 46' 47' 20`

ongegrond 27 22 14

deels ongegrond, deels gegrond 1

gegrond 3 3 5

onbekend 3 2

totaal 81 100 65

n (aantal klachten) 79 97 62

Er is geen onderscheid gemaakt in de registratie van de afdoeningen tussen kennelijke niet-ontvankelijkheid

en niet-ontvankelijkheid.

deringsmaatregelen (respectievelijk zestien en vier zaken). Daarnaast gingen vier

beklagzaken over urinecontrole, twee zaken over postperikelen en nog eens twee

zaken over beperking van vrijheden buiten de afdeling. De twee resterende klachten

betroffen intrekking van verloven en aanscherping van afdelingsregels. Drie beklag-

zaken zijn gegrond verklaard (twee klachten over afzondering en één klacht over

postperikelen) en één zaak over afzondering is deels gegrond verklaard.

Na de invoering van de Bvt heeft de commissie van toezicht haar beleid voor niet-

beklagwaardige zaken aangepast. Voorheen werden alle zaken aan de maandcom-

missaris voorgelegd, of ze nu wel of niet-beklagwaardig waren. Nu worden niet-

beklagwaardige zaken echter bij binnenkomst niet-ontvankelijk verklaard. De

klager wordt er wel schriftelijk op geattendeerd dat hij op eigen initiatief de maand-

commissaris kan benaderen voor bemiddeling. De maandcommissaris krijgt dus in

principe alleen klachten over beklagwaardige onderwerpen ter bemiddeling aan-

geboden (Commissie van toezicht Oldenkotte, 1997).

In 1998 heeft de commissie 97 klachten ontvangen, bestaande uit 100 klachtonder-

delen. Bijna de helft van de klachten is echter ingetrokken (42 klachtonderdelen) en

een kwart is (kennelijk) niet-ontvankelijk verklaard (25 klachtonderdelen). Ook hier

heeft zich de situatie voorgedaan dat een groot aantal verpleegden een klacht heeft

ingediend over een gemeenschappelijke beperking. Een kwart (n=25) van het totaal

aantal klaagschriften heeft namelijk betrekking op hetzelfde onderwerp: beperkin-

gen die een hele afdeling zijn opgelegd omdat drie bewoners waren ontsnapt. Deze

25 klaagschriften zijn ongegrond verklaard of ingetrokken. Voorbeelden van andere

niet-ontvankelijk verklaarde klachten zijn afdelingsarrest, invoer van levensmid-

delen, intern bezoekverbod, verlofvoorwaarden en beperkt regime. De klachten
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die tot een gegrondverklaring of ongegrondverklaring van de beklagcommissie

hebben geleid, zagen er qua onderwerp als volgt uit: separatie (9), afdelingsarrest

(3), beperkt regime (3), privacy bij telefoneren (2), post (2), bezoek (1), afzondering

(1), urinecontrole (1), verlof (1) en dwangmedicatie (1). Drie van deze zaken zijn

gegrond verklaard (twee separatiemaatregelen en één afdelingsarrest wegens ver-

meend drugsgebruik).

In 1999 zijn er 62 klachten geregistreerd. De beklagcommissie heeft over 19 klacht-

onderdelen een beslissing tot gegrondverklaring of ongegrondverklaring genomen.

De klachten gingen over separatie (7), bezoek (3), post (2), verlof (2), telefoneren (2),

interne regels (1), intrekking van de bewegingsvrijheid buiten de afdeling (1) en

urinecontrole (1). Vijf klachtonderdelen zijn gegrond verklaard. Zij hadden betrek-

king op separatie, weigering om post uit te reiken, intrekking van het proefverlof,

weigering van een bezoeker en voortijdige beëindiging van bezoek.

Uit de gegevens blijkt dat er in Oldenkotte met de invoering van de Bvt ook klachten

zijn gekomen over verschillende nieuwe beklagwaardige beslissingen, namelijk

klachten over afdelingsarrest, verlof, dwangmedicatie, urinecontrole en telefoneren.

Deze klachten zijn vooralsnog klein in aantal.

Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek

In 1997 (zie tabel 12) zijn er in de Pompekliniek 11 klaagschriften ingediend met in

totaal 18 beklagonderdelen. Elf beklagonderdelen waren gericht tegen de maatregel

van afzondering, de duur van de afzondering of de wijze van tenuitvoerlegging er-

van. De andere onderdelen betroffen post (2), bezoek (2), telefoneren (1), separatie

(1) en afdelingsarrest (1). Twee klaagschriften zijn ingetrokken na ontvangst van het

verweerschrift van de inrichting. De beklagcommissie nam over 16 beklagonder-

delen een beslissing. Drie beklagonderdelen met betrekking op afzonderingsmaat-

regelen en de duur ervan zijn deels gegrond verklaard. Ook het beklag tegen het

afdelingsarrest is gegrond verklaard.

In 1998 bedroeg het aantal beklagzaken 41, met in totaal 69 beklagonderdelen. De

klachten die aan de beklagcommissie zijn voorgelegd, hadden onder meer betrek-

king op separatie (inclusief duur en tenuitvoerlegging ervan; 14 onderdelen), af-

zondering (inclusief duur en tenuitvoerlegging ervan; 8 onderdelen), bezoek (7),

telefoneren (5), afdelingsarrest (3) en inbeslagnemingen (3). De beklagcommissie

verklaarde 6 onderdelen deels gegrond: (duur van de) separatie (3), duur van de

afzondering (1), niet luchten tijdens de afzondering (1) en weigering van de direc-

teur om akkoord te gaan met een bepaalde besteding van passantengelden (1).

Vier klachtonderdelen zijn volledig gegrond verklaard: niet-luchten en bezoek-

weigering tijdens afzondering, weigering consulteren arts tijdens afzondering en

verbod op transactie met een andere bewoner.

In de zaak van de besteding van passantengelden en die van de transactie heeft de

beklagcommissie de directeur opdracht gegeven om een andere beslissing te nemen
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Tabel 12: Aantal klachten geregistreerd door de commissie van toezicht van de
Pompekliniek naar type afdoening, periode 1997 t/m 1999
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type afdoening aantal afdoeningen m.b.t.

klachtonderdelen

1997 1998 1999

ingetrokken 2 16 10

kennelijk niet-ontvankelijk 1 1 3
niet-ontvankelijk 1 12 12

ongegrond 10 32 24

deels ongegrond, deels gegrond 3 6 3
gegrond 1 2 6
onbekend - - 4

totaal 18 69 62

n (aantal klachten) 11 41 28

met inachtneming van de beslissing van de commissie. In de zaak over de consul-

tatie van een arts vond de beroepscommissie, net als de beklagcommissie, dat het

verzoek van een (gesepareerde) patiënt om een (huis)arts te consulteren altijd ter

kennis van een arts moet worden gebracht. De praktijk in de Pompekliniek waarbij

een sociotherapeut als eerste medisch filter fungeert, werd door de beroepscom-

missie niet aanvaardbaar geacht (C99/42). In de beroepszaak over de besteding

van passantengelden bevestigde de beroepscommissie de uitspraak van de beklag-

commissie voorzover de klager ontvankelijk was in zijn beklag tegen de weigering

van de directeur om akkoord te gaan met een bepaalde besteding van aan hem

toegevallen passantengelden (C98/145). De directeur heeft een beheersbevoegd-

heid voor de gelden van verpleegden maar is niet verplicht tot een bepaald beheer

(artikel 40 lid 2 Rvt). De weigering om met de klager te overleggen over de beoogde

besteding van de gelden werd door de beroepscommissie onredelijk geacht. In de

transactiezaak oordeelde de beklagcommissie dat de directeur een redelijke af-

betalingsregeling moest accepteren voor de klager, die een geluidssysteem van een

medepatiënt wilde kopen, en dat hij de transactie niet bij voorbaat moest verbieden.

De beroepscommissie vond dit echter, mede gezien de financiële situatie en extreme

kooplust van klager, niet nodig en verklaarde het beroep van het hoofd van de in-

richting gegrond en het beklag alsnog geheel ongegrond (C99/15).

Een klachtzaak die door de beklagcommissie als niet-ontvankelijk werd afgedaan,

ging over het door klager vermeende recht op inzage van dagrapportages. In deze

zaak bekrachtigde de beroepscommissie de uitspraak van de beklagcommissie

zonder nadere toelichting: weigering om inzage te geven in dagrapportages en

werkaantekeningen van de sociotherapie is niet-beklagwaardig nu die rapportages

geen deel uitmaken van het verpleegdossier (C98/86).
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In 1999 zijn er 28 klaagschriften opgetekend die uit 62 beklagonderdelen bestonden.

Zeven klaagschriften (met 10 onderdelen) zijn ingetrokken, veelal na ontvangst van

het verweerschrift van de directeur of na een schikking. Twee klaagschriften waren

nog in behandeling ten tijde van dit onderzoek. De onderwerpen weken niet af

van die in voorgaande jaren, met uitzondering van beklag tegen dwangmedicatie

(3 klachtonderdelen). Zes klachtonderdelen zijn gegrond verklaard: separatie (in-

clusief tenuitvoerlegging en niet luchten tijdens separatie: 3 onderdelen), bezoek-

weigering (2) en een telefoneerverbod (1). Twee klachtonderdelen met betrekking

tot dwangmedicatie en één onderdeel met betrekking tot de uitvoering van een

separatie zijn deels gegrond verklaard. De beklagcommissie oordeelde bij een

andere klachtzaak dat een overplaatsing van een 'transmurale' voorziening naar

een afdeling in het gebouw van de kliniek niet kon worden aangemerkt als een

intrekking van (woon)verlof en verklaarde dit klachtonderdeel niet-ontvankelijk.

De Pompekliniek registreert ook het aantal vragen en verzoeken om bemiddeling.

In 1997 ging het om 110, in 1998 om 120 en in 1999 om 143 vragen en bemiddelings-

verzoeken. Meestal ging bemiddeling vooraf aan formele indiening van een beklag.

Deze wijze van beroep doen op de maandcommissaris was nagenoeg constant,

rekening houdend met de geleidelijke toename van het aantal patiënten met on-

geveer dertig vanaf eind 1998 (Commissie van toezicht Pompekliniek, 1997, 1998

en 1999).

Het aantal formele klachten over separatie- en afzonderingsmaatregelen was groot,

zowel voor als na de invoering van de Bvt. Daarnaast hadden veel klachten betrek-

king op de wijze van tenuitvoerlegging van genoemde maatregelen en de bejegening

tijdens de uitvoering. In 1998 en 1999 kwam een aantal klachten met nieuwe beklag-

gronden voor, zoals telefoneren, dwangmedicatie, afdelingsarrest en inbeslagname

van goederen.

Veldzicht

In 1997 zijn er in Veldzicht zes klachten ingediend tegen verlenging van verblijf op

een intensive-careafdeling. Een van deze klachten is gegrond verklaard. De veertien

klachten die in 1998 zijn ingediend, betroffen onder meer dwangmedicatie, plaat-

sing en verlenging verblijf op een intensive-careafdeling, weigering of intrekking van

(proef)verlof en separatie. Eén klacht over de separatieduur is gegrond verklaard:

volgens de beklagcommissie was er vanaf een bepaald moment geen beveiligings-

noodzaak meer aan te tonen. In 1999 was het aantal ingediende klachten ongeveer

hetzelfde als in 1998 (zie tabel 13). Een klacht over nalatigheid bij de uitreiking van

post is gegrond verklaard.

De meerderheid van de klachten (70% à 80%) is door de maandcommissaris af-

gedaan, aldus de voorzitter van de commissie van toezicht. De huidige werkwijze

van de maandcommissaris is dat het eerste deel van het gesprek met de klager onder

vier ogen plaatsvindt, waarna bij het tweede gedeelte ook de stafleden aanwezig zijn
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Tabel 13: Aantal klachten geregistreerd door de commissie van toezicht van Veldzicht naar

type afdoening, periode 1997 t/m 1999

type afdoening aantal afdoeningen m.b.t.

klachtonderdelen

1997 1998 1999

ingetrokken
kennelijk niet-ontvankelijk

1 1 •4

niet-ontvankelijk 1 1

ongegrond

deels ongegrond, deels gegrond

4 10 10

gegrond 1 1 1

onbekend 1 4

totaal 7 17 16

n (aantal klachten) 7 15 14

(de bij de klacht betrokken sociotherapéutisch medewerker en het afdelingshoofd).

Op deze manier is het mogelijk om 'direct zaken te doen': alle direct betrokkenen

zitten om de tafel en de maandcommissaris zorgt voor een snelle, rechtstreekse

reactie op de klacht. Het probleem ligt dan weer waar het ontstaan is, namelijk op

de afdeling bij de betrokkenen. Als de betrokkenen er via bemiddeling uitkomen, is

dat prettig voor de klager zelf én voor de inrichtingsmedewerkers en commissie van

toezicht. Het tijdselement is hierbij belangrijk: de klager krijgt snel een reactie op

zijn klacht.

Uit het feit dat er in Veldzicht een gering aantal formele klachten is, ook na de in-

voering van de Bvt, kan worden geconcludeerd dat de bemiddeling door de maand-

commissaris in deze inrichting vaak succesvol verloopt. Alleen bij (zeer) ingrijpende

maatregelen, zoals dwangmedicatie en (verlenging van) verblijf op een very intensive

care-afdeling, wordt formeel beklag ingediend.

4.3 Klachtzaken onder de Bvt en de TRT: een poging tot vergelijking

Vergelijking van de aantallen beklagzaken in de afgelopen jaren wordt bemoeilijkt

door een aantal factoren. Een stijging van het aantal geregistreerde beklagzaken

betekent niet automatisch dat patiënten steeds vaker klagen of dat uitbreiding van

de beklaggronden heeft geleid tot een toename van klachten. We onderkennen hier

twee 'versluierende' factoren die een rol zouden kunnen spelen bij eventuele stijgin-

gen van het aantal beklagzaken: de omvang van de populatie terbeschikkinggestel-

den is toegenomen, en er is sinds 1999 een andere wijze van registratie.

Sinds 1997 is tbs-populatie gegroeid. In 1997 verbleven er 602 terbeschikkinggestel-

den in de zeven onderzochte inrichtingen, in 1998 waren dat er 720 en in 1999 ging
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het om 761 verpleegden (Dienst Justitiële Inrichtingen, 1996 en 1999). 37 Tussen 1997

en 1999 is dat een toename van 26%. Het groeipercentage verschilt overigens sterk

per inrichting.38 Daarnaast is de registratie in technische zin veranderd. Een beklag-

zaak werd tot en met 1998 als één beklag geteld, ook als het beklag uit verscheidene

klachten bestond. Naar aanleiding van het eindrapport Project optimalisering secre-

tariaten commissies van toezicht (1999) wordt vanaf 1999 elk onderdeel als klacht

geteld. De beklagcommissie doet overigens - ongeacht de wijze van registratie -

uitspraak over elk onderdeel van de klacht afzonderlijk. Voorzover het beschikbare

materiaal van de commissies van toezicht het toelaat, is in dit hoofdstuk onder-

scheid gemaakt tussen het aantal klachten en het aantal klachtonderdelen. Als het

aantal klachtonderdelen bekend is, kan het aantal klachten vóór en na de invoering

van de Bvt worden vergeleken.

Nog een ander probleem is dat het schriftelijk materiaal van de commissies van

toezicht zelf ook enige beperkingen kent. Er zijn registratieverschillen bij de com-

missies van toezicht,39 waardoor het niet mogelijk is om een volledig beeld te

krijgen van de mate waarin terbeschikkinggestelden feitelijk gebruikmaken van het

recht om te klagen.

Met inachtneming van deze kanttekeningen wordt in deze paragraaf de praktijk van

het klachtrecht onder de Bvt vergeleken met de praktijk onder de TRT. In de eerste

plaats wordt gekeken hoe klachtzaken onder de Bvt zich naar aantal en inhoud

verhouden tot klachtzaken onder de TRT. In de tweede plaats wordt meer in het

bijzonder gekeken naar de beklagzaken die gegrond of deels gegrond zijn verklaard

en of zich daar wijzigingen in hebben voorgedaan na de komst van de Bvt. De ver-

gelijkingen zijn gebaseerd op materiaal dat door de commissies van toezicht is

geleverd en op twee onderzoeken naar de klachtregeling en de interne rechtspositie

van terbeschikkinggestelden onder de TRT (Bakker e.a., 1991a en 1991b; Aalberts en

Brouwers, 1991).

37 De peildata zijn 1 februari 1997, 1 januari 1998 en 1 januari 1999.

38 Vergelijken we de bezettingscijfers per inrichting op 1 januari 2000 met die op 1 februari 1997, dan

bedraagt de toename in de Van Mesdag Kliniek 10%, in Oldenkotte 12%, in de Van der Hoevenkliniek

23% en in de Pompekliniek 34%. De Kijvelanden laat tijdens het eerste instroomjaar (vanaf oktober

1996) een sterk oplopende bezetting zien van 20 patiënten op 1 februari 1997 naar 83 patiënten op 1

januari 1998. Daarna neemt de populatie met 20% toe (laatste peildatum 1 januari 2000). Alleen bij het

Meijers Instituut tekent zich een afname (met 44%) af in 2000 ten opzichte van 1997 (Dienst Justitiële

Inrichtingen, 1996 en 1999).

39 Sommige commissies registreren alleen klachten als deze na bemiddeling zijn gehandhaafd en/of de

klager alsnog zijn beklag handhaaft ongeacht de mededeling dat de klacht naar alle waarschijnlijkheid

niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Andere commissies registreren alle binnenkomende klachten,
zonder voorafgaande' filtering' van de (kennelijk) niet-ontvankelijke klachten.
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4.3.1 Totaal aantal klachtonderdelen
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Hoe ziet het aantal klachtzaken onder de Bvt eruit in vergelijking met de situatie

onder de TRT? In 1997 hebben de commissies van toezicht van de zeven tbc-inrich-

tingen 169 klachtonderdelen geregistreerd, in 1998 389 klachtonderdelen en in 1999

382 klachtonderdelen. Het beschikbare materiaal van de commissies van toezicht

is onvoldoende volledig om uitspraken te kunnen doen over het totaal aantal in-

gediende klachten in 1995 en 1996.

We krijgen een enigszins zuiverder beeld als de ingetrokken klachten uit de totalen

worden verwijderd. Voor 1997 gaat het dan om 155 (gehandhaafde) klachtonder-

delen, voor 1998 om 269 klachtonderdelen en voor 1999 om 232 klachtonderdelen.

De toename van het aantal klachtonderdelen tussen 1997 en 1999 kan voor de helft

worden toegeschreven aan de groei van het aantal verpleegden in de tbs-inrichtin-

gen: het aantal gehandhaafde klachtonderdelen is met 50% gestegen terwijl de

populatie verpleegden met 26% is toegenomen. Hierbij moet wel worden opgemerkt

dat de verhouding tussen het aantal klachten en de populatie niet alleszeggend is.

Het is in een aantal inrichtingen een bekend gegeven dat één enkele verpleegde - de

zogenoemde pathologische klager - verantwoordelijk is voor een groot aantal klach-

ten, wat een vertekend beeld oplevert van de relatieve omvang van klachten in de

inrichting.

In onderzoek waarin de klachten en grieven en de afhandeling ervan zijn geïnven-

tariseerd (Aalberts en Brouwers, 1991), wordt voor de periode september 1988 tot

eind 1990 melding gemaakt van 535 onderzochte zaken met in totaal 731 klacht- en

griefonderdelen. Dat komt neer op ongeveer 325 klachtonderdelen per jaar. Ook

voor de laatste inventarisatie geldt dat er geen volledig beeld kan worden gegeven

van de totale klachtenomvang in de beginperiode waarin de TRT van kracht was.40

Overigens gaat het hier niet alleen om formele klachten maar ook om (allerlei)

klachten en grieven die de maandcommissaris informeel afhandelt. In het onder-

zoek van Bakker e.a. (1991a en 1991b) zijn daarentegen alle uitspraken van klachten

geanalyseerd die in de periode september 1988 tot en met oktober 1990 door beklag-

commissies zijn gedaan. Het gaat hier om 109 uitspraken in ruim twee jaar, dus ruim

vijftig beklagcommissie-uitspraken per jaar. Dit relativeert in zekere mate het grote

aantal klachten en grieven in dezelfde periode uit het onderzoek van Aalberts en

Brouwers (1991).

40 Gegevens van het Meijers Instituut ontbreken volledig. Daarnaast ontbreken gegevens over 1990 van de
Van Mesdag Kliniek en ten dele gegevens over 1988 en 1989 van Oldenkotte.
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Tabel 14: Totaal aantal geregistreerde klachten die betrekking hebben op de 'oude'

gronden voor beklag, periode 1997 t/m 1999
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grond voor beklag 1997 1998 1999

postmaatregelen 9 14 16

bezoek 6 23 15

plaatsing vic-afdeling 10 12 8

afzondering/separatie 52 87 59

totaal 77 136 98

4.3.2 Vergelijking 'oude' beklagwaardige beslissingen

Het is zinvol om een vergelijking te maken voor de beklaggronden die onder de TRT

golden en ook onder de Bvt gelden - de 'oude' beklagwaardige beslissingen. Dat zijn

er slechts vier: beperking van post, bezoek, plaatsing op een afdeling voor intensieve

zorg, en afzonderingsmaatregelen. In tabel 14 wordt een overzicht gegeven van het

aantal klachten over deze vier beklaggronden onder de TRT (1997) en onder de Bvt

(1998 en 1999). In drie categorieën - beperking van post, bezoek, afzonderingsmaat-

regelen - nam het aantal klachten toe na 1997; het aantal klachten over plaatsing op

een intensive-care-unit bleef nagenoeg gelijk in de drie opeenvolgende jaren. Klach-

ten over afzonderingsmaatregelen kwamen elk jaar het meest voor.

Volgens het onderzoek van Aalberts en Brouwers (1991) had onder de TRT ongeveer

één derde van de 731 klachten en grieven betrekking op (mogelijke) beklagwaardige

beslissingen. Dat betekent zo'n 243 klachten over (mogelijk) beklagwaardige beslis-

singen in een periode van ruim twee jaar. Dit komt neer op 144 klachten per jaar.

Dat is aan de ruime kant, gegeven het totaal van 109 onderzochte uitspraken in het

onderzoek van Bakker e.a. (1991a en 1991b), dat betrekking heeft op een iets kortere

periode (september 1988-oktober 1990). Aalberts en Brouwers (1991) geven geen,

uitsplitsing naar beklaggrond. In Bakker e.a. (1991a en 1991b) is de verdeling als

volgt: 23 zaken over beperking van de briefwisseling, 18 over beperking van bezoek,

12 over plaatsing op een afdeling voor intensieve zorg en 63 over maatregelen van

afzondering. De klachtonderdelen over afzonderingsmaatregelen hebben dus een

groot aandeel in het totaal.

4.3.3 Beschrijving van klachten over 'nieuwe' beklagwaardige beslissingen

(sinds de Bvt)

Een andere vraag is over welke 'nieuwe' beklagwaardige beslissingen - dat wil zeg-

gen de nieuwe beklaggronden die met de Bvt zijn ingevoerd - er wel en niet wordt

geklaagd. Over zes nieuwe beklagwaardige beslissingen is voorzover bekend niet

geklaagd, waaronder het recht op periodieke evaluatie van verpleging/behandeling,
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Tabel 15: Aantal geregistreerde klachten bij zeven tbs-inrichtingen over `nieuwe' beklag-

waardige beslissingen onder de Bvt, in 1998 en 1999

beklagwaardige beslissing

urinecontrole
gedwongen geneeskundige handeling

afdelingsarrest

luchten

medische verzorging

in beslag name verboden voorwerpen

belijden godsdienst

onderzoek persoonlijke verblijfsruimte

intrekken verlof langer dan één week

intrekken proefverlof

weigering voorwerpen in verblijfsruimte

onderzoek kleding/lichaam
kennisneming verpleegdendossier

schriftelijk commentaar op evaluatieverslag
disciplinaire straf
onderzoek in lichaam

gebruik geweld of vrijheidsbeperkende middelen

totaal
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1998 1999

23 16

9 7

17 5

8 7

6 12

4 4

3 1

3 -

1 13

2 1

1 2

1

1 2

1 1

1 1

1

1

81 74

raadpleging van de eigen arts en het onderbrengen van een kind in de tbs-inrich-

ting. Over een aantal nieuwe beslissingen zijn slechts enkele klachten geregistreerd

(zie tabel 15). Vier nieuwe beklaggronden zijn daarentegen wel vaker onderwerp van

beklag geweest: urinecontrole, afdelingsarrest, medische verzorging en intrekking

van een verlof van langer dan één week. Klachten over luchten en gedwongen ge-

neeskundige handelingen (dwangmedicatie) komen ook relatief vaak voor.

Uit jaarverslagen van de commissies van toezicht (zie bijvoorbeeld Commissie van

toezicht Pompekliniek, 1998) valt op te maken dat erop is aangedrongen om op

korte termijn regelingen vast te stellen voor een aantal onderwerpen, waaronder

(beperking van) de rechten en vrijheden tijdens afzondering en separatie, de toe-

passing van geweld in de inrichting, en urinecontrole. Een deel van de klachten over

nieuwe beklagwaardige beslissingen kan worden beschouwd als een gevolg van de

omstandigheid dat bepaalde ministeriële regelingen op zich lieten wachten in de

beginjaren van de Bvt, aldus een secretaris. Het ontbrak aan duidelijkheid over de

te volgen procedures. Dat gold zeker voor de categorie nieuwe beklagwaardige

beslissingen waarover de meeste klachten zijn binnengekomen, namelijk de urine-

controle. De Regeling urineonderzoek verpleegden is in maart 2000 gerealiseerd. Tot

die tijd zijn urinecontroles toegepast in een schemergebied van regelgeving, wat tot

een aantal klachten van terbeschikkinggestelden heeft geleid.
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Tabel 16: Totaal aantal (deels) gegrond verklaarde klachtonderdelen naar beklaggrond in

zeven tbs-inrichtingen, periode 1997 t/m 1999

grond voor beklag 1997'

deels gegrond

gegrond

1998

deels gegrond

gegrond

1999

deels gegrond

gegrond

afzondering 4 5 6 9 1 9

icu-afdeling 4 3 1

bezoek 1 1 3

post 1 3 3

afdelingsarrest 1 1

telefoneren 1 2

uitsluittijden 4 15

luchten 2

medisch 1

financiën 1 1

intrekken proefverlof 1

urinecontrole 2

dwangmedicatie 2

transactie/bezit goederen 3

overige 1 1

onbekend 8 1

totaal 4 11 7 36 21 23

De aantallen van 1997 hebben betrekking op zes tbs-inrichtingen. Gegevens van de Kijvelanden over 1997

ontbreken.

4.3.4 (Deels) gegrond verklaarde klachten

Bekijken we de klachtzaken die (deels) gegrond zijn verklaard, dan ging het in 1998

om 43 van de in totaal 389 klachtonderdelen (9%). In 1999 zijn 44 van de 382 klacht-

onderdelen (8,7%) geheel of deels gegrond verklaard. Bij dit laatste gegeven moet

wel worden aangetekend dat 15 van deze 44 klachtonderdelen betrekking hadden

op één onderwerp, namelijk afwijkende uitsluittijden. In 1997 zijn 15 van de 128

klachtonderdelen (deels) gegrond verklaard (8,5%). Bij de berekening voor 1997 is

De Kijvelanden overigens buiten beschouwing gelaten omdat gegevens over 1997

ontbreken.

In tabel 16 wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen van de (deels) gegrond

verklaarde klachtonderdelen. De vier eerstgenoemde onderwerpen zijn de oude

beklagwaardige beslissingen. Uit de tabel blijkt dat deze oude beklaggronden ook

nog onder de Bvt een substantieel aandeel hebben in de deels gegrond verklaarde

klachtzaken. In 1998 was dat aandeel 22 van de 43 en in 1999 ging het om 17 van

de 44 (deels) gegrond verklaarde klachtonderdelen. De collectieve klacht over de

uitsluittijden geeft voor 1999 in kwantitatief opzicht een enigszins vertekend beeld.
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Klachten over andere beklagwaardige beslissingen zijn slechts in een enkel geval

(deels) gegrond verklaard.

In het onderzoek van Bakker e.a. (1991a en 1991b) zijn 177 beslissingen van beklag-

commissies geanalyseerd, waarbij is gebleken dat 29 klachtonderdelen gegrond zijn

verklaard (16%). Op het niveau van de klachten (N=23) was de verdeling als volgt: 9

postmaatregelen, 7 beperkingen van bezoek en 7 afzonderingsmaatregelen (waarvan

3 separaties en 4 afzonderingen op eigen kamer).

4.3.5 Samenvatting

Aan de hand van het beschikbare materiaal is geprobeerd om antwoord te geven op

de volgende vragen:

1 Hoe is de ontwikkeling van de totale omvang van klachtzaken onder de Bvt in

vergelijking met de situatie onder de TRT?

2 Hoe is de verhouding tussen de klachten over de oude beklagwaardige beslis-

singen onder de Bvt en dezelfde klachten onder de TRT naar aantal en inhoud?

3 Hebben de nieuwe beklagwaardige beslissingen onder de Bvt aanleiding gegeven

tot feitelijke indiening van klachten over deze beslissingen? Zo ja, welke en in

welke mate? Zo nee, over welke nieuwe beklagwaardige beslissingen wordt ken-

nelijk niet geklaagd?

4 Welke klachten worden gegrond verklaard onder de Bvt en hoe verhoudt zich dat

met de gegrond verklaarde klachten onder de TRT naar aantal en inhoud?

ad 1 Ontwikkeling totale omvang klachtzaken onder de Bvt en TRT

Het totaal aantal klachtzaken per jaar was in de eerste twee jaar na invoering van

de Bvt groter dan in het laatste jaar van de TRT. Dit geldt voor alle zeven tbs-inrich-

tingen, waarbij de onderlinge verschillen in toename overigens groot zijn. Er moet

rekening worden gehouden met de toename van het aantal verpleegden in de in-

richtingen in dezelfde periode, die de vastgestelde toename deels verklaart. Een

volledig beeld van de mate waarin terbeschikkinggestelden gebruikmaken van be-

middeling, is niet voorhanden, want niet alle commissies van toezicht registreren

de binnengekomen klachten en grieven over niet-beklagwaardige onderwerpen.

ad 2 Klachten over de oude beklagwaardige beslissingen onder de Bvt

en TRT

Het aantal klachten over drie van de vier oude beklaggronden is na de inwerking-

treding van de Bvt toegenomen in vergelijking met voorheen. Klachten over plaat-

sing op een very intensive care-afdeling of verlenging van de plaatsing komen in

de onderzochte periode ongeveer even vaak voor. Van de vier oude beklaggronden

hebben afzonderingsmaatregelen zowel onder de Bvt als onder de TRT geleid tot

het grootste aantal klachten (in 1997 67,5%, in 1998 64% en in 1999 60,2% van de
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klachten over de oude beklaggronden). Het aandeel van de klachten gebaseerd op de

oude beklaggronden in het totaal aantal klachten, is kleiner onder de Bvt dan onder

de TRT: in 1997 ging 45,6% van alle klachten over een van de vier beklaggronden, in

1998 was dat 35% en in 1999 nog maar 25,7%.

ad 3 Klachten over de nieuwe beklagwaardige beslissingen onder de

Bvt

Er is lang niet over alle nieuwe beklagwaardige beslissingen onder de Bvt geklaagd.

Een aantal nieuwe beklaggronden heeft wel geleid tot een relatief hoog aantal klach-

ten, namelijk urinecontrole, afdelingsarrest, medische verzorging en verlof. Klachten

over luchten en gedwongen geneeskundige handelingen kwamen ook relatief vaak

voor. Een tiental andere beslissingen heeft slechts tot enkele klachten geleid in de

eerste twee jaar van de Bvt. Over zes nieuwe beklagwaardige beslissingen, waar-

onder raadpleging van de eigen arts en periodieke evaluatie van de verpleging/be-

handeling, is in die periode niet geklaagd. Het aandeel van de klachten over nieuwe

beklagwaardige beslissingen in het totaal aantal klachten bedraagt ongeveer één

vijfde (in 1998 20,8% en in 1999 19,4%).

ad 4 (Deels) gegrond verklaarde klachten onder de But en de TRT

Het aandeel (deels) gegrond verklaarde klachtonderdelen was voor en na de invoe-

ring van de Bvt nagenoeg hetzelfde; het percentage schommelde tussen de 8,5% en

9% in de periode 1997-1999. In de beginjaren van de TRT was dat percentage wat

hoger, namelijk 16%. Wat de inhoud van de (deels) gegrond verklaarde klachtonder-

delen onder de Bvt betreft, heeft een substantieel deel nog steeds betrekking op de

vier oude beklaggronden, namelijk 50% in 1998 en 41% in 1999. Het percentage van

1998 is wellicht aan de lage kant omdat de inhoud van 8 van de 44 in dit jaar ge-

grond verklaarde klachtonderdelen niet bekend is, waarbij het waarschijnlijk is dat

een deel ervan betrekking heeft op oude beklaggronden. De procentuele verdeling

van 1999 is enigszins misleidend omdat 15 van de 44 (deels) gegrond verklaarde

klachtonderdelen over een en dezelfde gemeenschappelijke klacht gaan (uitsluit-

tijden). Dit zou betekenen dat de meeste (afzonderlijke) gegrondverklaringen ook

in 1999 nog steeds betrekking hebben op de oude beklaggronden.

4.4 Enkele beschouwende opmerkingen

Ter afsluiting van dit hoofdstuk plaatsen we een aantal opmerkingen over de praktijk

van het beklagrecht en de werkwijze van de commissies van toezicht.

Klachtenregistratie

De commissies van toezicht gaan verschillend om met de registratie van klachten.

De commissie van toezicht van de Van Mesdag Kliniek bijvoorbeeld registreert
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alleen formele klachten, dat wil zeggen alleen zaken waarover de verpleegde in

beklag wenst te gaan bij de beklagcommissie. Alles wat zich afspeelt voordat er een

formele klacht wordt ingediend - melding van zaken bij de maandcommissaris en

het bemiddelingsproces, dat er mogelijk toe leidt dat de klager ervan afziet om een

formele klacht in te dienen - is niet in de klachtenregistratie opgenomen.

Commissies van toezicht in andere inrichtingen vinden dat alle meldingen als klacht

moeten worden beschouwd en dienen te worden geregistreerd, dus ook meldingen

van onderwerpen die op zich niet-beklagwaardig zijn maar wel de aandacht van de

commissie krijgen en eventueel aan de directie worden voorgelegd. Hierdoor lijkt

het - in ieder geval getalsmatig - alsof er in deze inrichtingen veel meer wordt

geklaagd dan in andere, wat echter niet het geval hoeft te zijn.

Daarnaast is de populatie verpleegden in de loop van de jaren gegroeid en gebeurt

het wel eens dat een groep bewoners als vorm van protest een groot aantal klachten

over één enkel onderwerp deponeert. Vergelijking van de inrichtingen is vooral zin-

vol om aanknopingspunten te vinden die eraan kunnen bijdragen om de procedure

te optimaliseren. Daarbij kan worden gedacht aan initiatieven om de procedure in

enige mate te stroomlijnen of protocolleren en om de registratie te uniformeren.

Een schoolvoorbeeld van registratie is het klachtenregistratiesysteem (KRS) dat

wordt gebruikt door het gezamenlijke secretariaat van de commissies van toezicht in

de regio Rotterdam, waaronder De Kijvelanden ressorteert.

Inrichtingscultuur en interne rechtspositie

Het mag duidelijk zijn dat de cultuur van de inrichting medebepalend is voor de

mate waarin en de wijze waarop patiënten gebruikmaken van het klachtrecht en de

diensten van de commissie van toezicht. Invoering van nieuwe wetgeving zou hierop

van invloed kunnen zijn, maar uit het onderzoek lijkt naar voren te komen dat er

- ondanks het gewijzigde wettelijk kader - verschillen blijven bestaan tussen in-

richtingen. Een gedragsdeskundige van de beroepscommissie uit de CRS heeft dit

als volgt verwoord: 'Regelgeving (ic de Bvt) heeft waarschijnlijk slechts een zeer

beperkte invloed op de traditionele gang van zaken zoals die in inrichtingen is

gegroeid. Uit de grote verschillen in afhandeling van klachten bij de inrichtingen

blijkt dat op basis van een en dezelfde regelgeving de rechtspositie heel verschillend

ingevuld wordt.'

Een advocaat, die eveneens van mening is dat er in de rechtspositie niets wezenlijks

is veranderd met de invoering van de Bvt, wijst op een andere 'constante' factor: het

toetsingskader, dat in essentie hetzelfde is gebleven. Net als onder de TRT gaat het

onder de Bvt bij de toetsing van de rechtmatigheid van rechtenbeperkingen om de

orde en veiligheid in de inrichting en om het gevaar voor de patiënt zelf. Bekijken

we de inhoud van de beklagzaken, dan gaat het sinds de invoering van de Bvt bij

een kwart tot één derde van de klachten om oude beklagwaardige beslissingen. In

het laatste jaar van de TRT was dat nog bij 45% van de klachten het geval. De groot-
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ste categorie klachten betreft afzonderingsmaatregelen. Klachten over nieuwe be-

klagwaardige beslissingen zijn goed voor één vijfde van het totaal aantal klachten

onder de Bvt. De 'restcategorie' - klachten die over andere onderwerpen dan de

oude en de nieuwe beklaggronden gaan - is procentueel nagenoeg even groot onder

de Bvt als onder de TRT (ongeveer 50%). Het gaat in deze categorie dus om klacht-

meldingen bij de commissie van toezicht die veelal worden aangemerkt als (ken-

nelijk) niet-ontvankelijk. Nogmaals: door de registratieverschillen is het niet goed

mogelijk om de werkelijke omvang hiervan in kaart te brengen. Bovendien zijn er

waarschijnlijk verschillen tussen commissies van toezicht bij hun beoordelingen of

klachten ontvankelijk of niet-ontvankelijk zijn.

Nieuwe beklaggronden onder de Bvt

In formele zin is het aantal beklaggronden uitgebreid, en kennelijk is daar een breed

draagvlak voor in alle betrokken functiegroepen (zie paragraaf 4.5). Ook in materieel

opzicht is de situatie onder de Bvt veranderd ten opzichte van de situatie onder de

TRT: het aandeel klachten over oude beklagwaardige beslissingen krimpt in en

maakt plaats voor klachten over nieuwe beklagwaardige beslissingen. Met andere

woorden: terbeschikkinggestelden doen feitelijk beroep op nieuwe beklaggronden.

Kijken we echter naar het - weliswaar kleine - aantal (deels) gegrond verklaarde

klachten, dan zien we dat ongeveer de helft daarvan betrekking heeft op de vier

oude beklaggronden.

Functioneren van commissies van toezicht

Uit de beschrijving van de beklagzaken (in paragraaf 4.2) blijkt dat in de Van Mesdag

Kliniek in 1997 en in 1998 een relatief groot aandeel van de beklagzaken gegrond is

verklaard. In 1999 was er overigens geen sprake meer van een opvallend hoog per-

centage gegrondverklaringen.41 De commissie van toezicht stelde in haar jaarverslag

over 1998 het volgende: 'Aan de hand van de uitspraken (in beklagzaken in 1998)

waarin klagers in het gelijk zijn gesteld kunnen geen conclusies worden getrokken

die zijn terug te voeren op structureel tekortschieten van de kliniek. Vier klachten

hingen samen met personeelsgebrek en van twee klachten kon worden geconclu-

deerd dat ze zijn terug te voeren op achteraf als onvoldragen te kenmerken beslis-

singen op afdelingsniveau.' (Commissie van toezicht Van Mesdag Kliniek, 1998) Uit

deze gang van zaken bij de Van Mesdag Kliniek kunnen we wellicht concluderen dat

de commissie van toezicht kennelijk goed functioneerde als vangnet in een periode

dat er in de inrichting, om welke reden dan ook, veel spanningen of onduidelijk-

heden waren.

41 De deels gegrond verklaarde gemeenschappelijke klacht over de uitsluittijden (vijftien klachten) laten
we hierbij buiten beschouwing.
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Een ander punt waarop de commissie van toezicht bij de Van Mesdag Kliniek heeft

gewezen, is de zware (arbeidsintensieve) belasting die de commissieleden ervaren

bij de uitvoering van het maandcommissariaat. Met name de bemiddelingstaak

wordt als zwaar ervaren. Hierbij speelt ook een rol dat de populatie in deze kliniek

in de opeenvolgende jaren fors is toegenomen, wat heeft geleid tot extra belasting

(Commissie van toezicht Van Mesdag Kliniek, 1997 en 1999).

De categorie klachten en grieven over niet-beklagwaardige onderwerpen is breed

en brengt voor de commissies van toezicht een behoorlijke werklast met zich mee.

Bemiddeling werkt echter in veel gevallen goed, aldus een aantal voorzitters en

secretarissen. Dat blijkt ook wel uit de hoge percentages ingetrokken klachten bij

een aantal inrichtingen. Andere factoren - zoals snel reageren op klachten en grie-

ven, en de activiteiten van de commissie van toezicht zichtbaar maken voor de

patiënten - zijn door een voorzitter en een secretaris genoemd als uitermate be-

langrijk bij de uitoefening van de toezichthoudende functie. In dit verband hebben

veel geïnterviewde sleutelfiguren uit verschillende geledingen de beklagprocedure

(evenals de beroepsprocedure) omschreven als omslachtig en bureaucratisch. Dit

is een niet onbelangrijk element dat de geloofwaardigheid van deze procedures

mogelijk ondergraaft. De kritiek heeft vooral betrekking op de behandeling van

spoedeisende zaken, zoals vrijheidsbenemende maatregelen. Een advocaat zei hier-

over: 'Beklag tegen een vrijheidsbenemende maatregel is vaak zinloos omdat er een

lange periode zit tussen de indiening van de klacht en de behandeling ervan. Dan

kun je niet veel meer doen dan een betrekkelijke symbolische compensatie achter-

af.' Hij pleitte dan ook voor een versneld regime voor de afhandeling van spoed-

eisende beklagzaken.

Terbeschikkinggestelden over hun interne rechtspositie

Het is nog maar de vraag of de patiënten zelf de indruk hebben dat hun rechtsposi-

tie is versterkt met de komst van de Bvt. Patiëntenvertegenwoordigers hebben in een

interview aangegeven dat onder de verpleegden het gevoel leeft dat klagen geen zin

heeft: 'Bij de maandcommissaris kun je je verhaal kwijt, maar veel meer kun je er

niet van verwachten.' Ook van de beklagcommissie wordt weinig heil verwacht. Ver-

wezen wordt naar het extreem lage aantal gegrond verklaarde klachten. Ook zijn er

opmerkingen gemaakt over mogelijke parttijdigheid van de commissie van toezicht

('Er wordt toch onder één hoedje gespeeld met de kliniek'). Over het machtsover-

wicht van de kliniek in de onderbouwing van de inzichten bij een beklagzaak is het

volgende gezegd: 'De directie gooit alles op orde en veiligheid. De directie heeft

dus een sterke positie, als patiënt heb je een uitermate zwakke positie.' Nog een

uitspraak in dit verband: 'Uiteindelijk sta je als verpleegde alleen tegenover de kli-

niek. Je hebt iemand nodig die je steunt. Dat gebeurt dus niet.'

Verschillende patiëntenvertegenwoordigers hebben erop gewezen dat het voor het

eigenbelang van de patiënt wel eens beter zou kunnen zijn om geen gebruik te
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maken van het klachtrecht: 'Het klagen wordt je niet in dank afgenomen. Het wordt

al gauw gezien als problematisch gedrag, typerend voor de persoon.' Beroep doen

op de commissie van toezicht zou nadelige effecten kunnen hebben op de beeld-

vorming van inrichtingsmedewerkers over de klager of op de (duur van de) behan-

deling: 'Klagen blijft je de hele periode achtervolgen.' De tbs-inrichtingen stellen

hiertegenover dat het (voortdurend) in beklag gaan van sommige patiënten tegen

elke beslissing of elk vermeend onrecht een patroon is dat geheel past in hun

ziektebeeld en, eventueel in samenhang hiermee, bij hun halsstarrige verzet tegen

elke (behandelings)interventie. Voor de inrichting geldt, aldus een gedragsdeskun-

dige, dat het juist de kunst is om instemming van de patiënt te krijgen.

Toch blijft de waarneming overeind staan dat patiënten zich - althans in hun be-

leving - niet in een sterke rechtspositie wanen. Een patiëntenvertegenwoordiger

formuleerde het als volgt: 'Alleen op marginale punten, zoals het luchten of bezoek

tijdens separatie, kun je nog wel iets winnen. Dat geldt zowel voor beklag als voor

beroep. Maar daar waar het echt om draait, bijvoorbeeld de reden voor separatie of

dwangmedicatie, daar valt niet te winnen.'

Grenzen en mogelijkheden van het klachtrecht

Om de structureel zwakke interne rechtspositie van terbeschikkinggestelden te ver-

klaren, verwezen twee advocaten naar de context van de maatregel en de werkwijze

van de beklag- en beroepscommissie .(zie hoofdstuk 3). 'De tbs-maatregel heeft nu

eenmaal het primaat van beveiliging en daarbij gelden andere wetten dan in juri-

dische zaken', aldus een advocaat. Aanwijzingen en indrukken zijn voldoende om

een oordeel te vellen. Daarmee wordt de situatie waarin de beklagcommissie en

beroepscommissie opereren meteen neergezet. In de regel krijgt de inrichting'the

benefit of the doubt'. Met name de vrijheidsbeperkende maatregelen van afzonde-

ring en separatie leveren in rechtspositioneel opzicht knelpunten op.

Wat betreft de noodzaak om dergelijke maatregelen toe te passen, is er doorgaans

sprake van een'vaak moeilijk te vermijden onduidelijkheid', aldus een lid van de

beroepscommissie uit de CRS. Bij de argumentatie van de directie gaat het veelal om

de (voor juristen) vage begrippen als 'de orde en veiligheid in de inrichting'. Volgens

laatstgenoemde sleutelfiguur is er een belangrijke rol weggelegd voor de commissie

van toezicht. Deze moet een onafhankelijke positie innemen en moet een kritische

houding tegenover de inrichting innemen. Dat gebeurt niet altijd volgens enkele

respondenten: 'De commissies van toezicht hebben genoeg ruimte in de inrichtin-

gen. Ze nemen echter niet altijd die ruimte in, zijn te meegaand.'

Een alerte commissie van toezicht kan een zeer belangrijke signaalfunctie vervullen

als zaken mis (dreigen te) gaan of als zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

Een voorzitter van een commissie van toezicht gaf als voorbeeld de klacht van een

patiënt dat er geen onderwijsvoorzieningen waren op de long-stay-afdeling waar

hij verbleef. Behandeling, waar onderwijs onder valt, werd nauwelijks geboden op
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deze afdeling. De commissie heeft dit signaal aan de directie voorgelegd en dat heeft

ertoe geleid dat de directie overwoog om alsnog onderwijsvoorzieningen te creëren

op de long-stay-afdeling.

Een aantal sleutelfiguren heeft gewezen op een andere functie van beklag: het kan

ook een psychologische functie vervullen. Als de eigen wil van een terbeschikking-

gestelde in een klacht tot uitdrukking komt en als indiening van een klacht een

manier is om te communiceren met de inrichting, is er een ander belang in het

geding dan'juridisch gelijk te krijgen'. Klagen kan een uitlaatklep zijn als andere

wegen voor de patiënt (nog) niet of niet meer begaanbaar zijn. De rol die de com-

missie van toezicht (of de maandcommissaris) daarbij vervult, is in dat geval een

geheel andere dan die van rechtsprekende instantie. Een voorzitter van een com-

missie van toezicht heeft in dit verband gewezen op de bijzondere positie van de

maandcommissaris: 'Het contact met de maandcommissaris is voor patiënten het

meest veilige externe contact. Bovendien is er geen behandelingsdruk.' In deze con-

text vinden maandcommissarissen wel eens een aanknopingspunt bij een patiënt

om zijn verzet tegen behandeling te laten varen. Veel onvrede heeft zijn oorzaak in

de soms gebrekkige uitleg die patiënten krijgen over allerlei ingrijpende beslissingen

en uitspraken, aldus de voorzitter. Het is aan de maandcommissaris om de moti-

vering van de beslissing boven water te krijgen, om goed te luisteren naar de over-

wegingen van de klager en om de motivering dan zodanig uit te leggen aan de klager

dat hij deze niet alleen hoort maar ook begrijpt en zo mogelijk ook accepteert.

4.5 Meningen over het klachtrecht

In de Bvt wordt uitdrukkelijk de voorkeur gegeven aan bemiddeling boven formeel

beklag. In alle bij de enquête bevraagde functiegroepen is de overgrote meerderheid

het (geheel) eens met de stelling dat de maandcommissaris prioriteit moet geven

aan bemiddeling. De commissies van toezicht zijn daar overigens zelf bij monde van

een aantal voorzitters en secretarissen ook zeer over te spreken. Ook is een meerder-

heid in alle ondervraagde geledingen het ermee eens dat de maandcommissaris zo

veel mogelijk moet voorkomen dat er niet-ontvankelijke klachten worden ingediend.

Met de Bvt is het aantal beklaggronden aanzienlijk uitgebreid. Uit de enquête blijkt

dat de meerderheid in alle ondervraagde geledingen het eens is met deze uitbreiding

(uiteenlopend van 68% van de tbs-respondenten tot 89% van de respondenten uit de

reclassering en forensisch-psychiatrische diensten). Een minderheid acht de gereali-

seerde uitbreiding (veel) te ruim (uiteenlopend van 23% van de respondenten in het

tbs-veld tot 11% van de respondenten uit de reclassering en forensisch-psychiatri-

sche diensten). In een interview verwoordde een tbs-inrichtingsdirecteur het min-

derheidsstandpunt met de uitspraak dat beperking van de beklaggronden tot de vier

grondrechten, conform de situatie onder de TRT, voldoende rechtswaarborgen biedt
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voor patiënten. Vertegenwoordigers van patiënten bleken in een interview enigszins

ambivalent te staan tegenover de ruimere gronden voor beklag. Aan de ene kant is

uitbreiding wenselijk om beklag in te kunnen stellen tegen een groter aantal be-

slissingen waarmee je het niet eens bent. Zo wordt het ontbreken van een beklag-

mogelijkheid voor het behandelplan als een tekort ervaren. Aan de andere kant zou

een te ver doorgeslagen beklagrecht de waarde en de kwaliteit van het beklag als

zodanig niet ten goede komen.

Een voorzitter van een commissie van toezicht achtte het wenselijk een wettelijke

mogelijkheid te scheppen om te klagen over verlenging van de afzonderingsmaat-

regel. Op dit moment is er geen goede rechtsingang voor klachten over de duur

van deze vrijheidsbeperking. Het komt vaak voor dat een patiënt aanvankelijk

instemt met een separatie van enkele dagen maar deze na verloop van tijd als on-

redelijk gaat beschouwen. Formeel kan hij alleen klagen over de oplegging van de

separatie als zodanig. Als hij na een week in beklag zou willen gaan omdat hij de

separatieduur niet meer acceptabel vindt, is het zelfs zo dat hij eigenlijk niet meer

ontvankelijk is in zijn beklag. Er zou dus een regeling in de Bvt moeten worden

opgenomen die specifieke klachten tegen de duur van dergelijke maatregelen moge-

lijk maakt. Dezelfde voorzitter opperde dat de rechtsbescherming bij langdurige

afzondering ook problematisch is vanwege de machtigingsregeling door het minis-

terie. De besluitvorming is traag: er gaan soms weken overheen voordat de mach-

tiging wordt afgegeven. De patiënt zit in de tussentijd in wezen onrechtmatig in

afzondering. Ook moet er een deugdelijke toets worden ingesteld op de noodzaak

en redelijkheid van langdurige afzondering. Volgens deze respondent ontbreekt zo'n

toets op dit moment vaak.

4.6 Conclusie

De commissies van toezicht zijn zeer te spreken over het gewicht dat de Bvt toekent

aan bemiddeling. Veel vragen en grieven worden ingetrokken of niet gehandhaafd

na tussenkomst van de maandcommissaris.

Over de vraag of de interne rechtspositie met de invoering van de Bvt daadwerkelijk

is versterkt, wijzen de bevindingen eerder in de richting van een bevestiging dan een

ontkenning. De verruiming van het aantal beklagwaardige beslissingen wordt in het

algemeen als een positief goed bevonden. Formeel gezien is er sprake van een ster-

kere rechtspositie. Het toetsingskader onder de Bvt is niet wezenlijk anders dan

onder de TRT. Feitelijk gaat het bij geregistreerde beklagzaken in een kwart tot één

derde van de zaken nog steeds om beperkingen van de oude beklagwaardige beslis-

singen, waarvan het merendeel afzonderingsmaatregelen betreft. Daarnaast heeft

een vijfde van de klachtzaken onder de Bvt betrekking op nieuwe beklagwaardige
beslissingen.
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Voor wat betreft de gegrond verklaarde beklagzaken heeft een substantieel deel

(in ieder geval de helft) nog steeds betrekking op de vier oude beklaggronden. De

interne rechtspositie van terbeschikkinggestelden is met andere woorden in mate-

rieel opzicht zeker versterkt sinds de Bvt. Het is echter nog erg vroeg om - op basis

van de bevindingen van twee jaar Bvt - te concluderen dat er sprake is van een

wezenlijke versterking. Een kanttekening hierbij is dat terbeschikkinggestelden zelf

hun interne rechtspositie als structureel zwak beschouwen, ondanks de formele

uitbreiding van het aantal beklaggronden. Enkele geïnterviewde advocaten delen

die mening. Verschillen tussen de cultuur en (behandel)filosofie van inrichtingen

hebben tot gevolg dat de interne rechtspositie van patiënten onder een en dezelfde

regelgeving verschillend wordt ingevuld.



5

Beroep en schorsing

Met de komst van de nieuwe wetgeving zijn de beroepsmogelijkheden van ter-

beschikkinggestelden en hoofden van tbs-inrichtingen verruimd. Voorheen kon

er alleen beroep worden aangetekend tegen beslissingen van de beklagcommissie

over beklagzaken en tegen toestemming van de minister van justitie om afzondering

te verlengen. Vanaf 1 oktober 1997 zijn onder meer de volgende nieuwe beroepen

mogelijk:

- beroep tegen de beslissing van de minister van Justitie over uitstel van plaatsing

in een tbs-inrichting, telkens voor de duur van drie maanden (de beslissing tot

verlenging van de passantentermijn);

- beroep tegen de beslissing van de minister van justitie over intrekking van de

machtiging om verlof of proefverlof te verlenen;

- beroep tegen de beslissing van de minister van justitie over tijdelijke plaatsing

in een ander(e) tbs-inrichting, psychiatrisch ziekenhuis of inrichting voor

klinische observatie;

- beroep tegen de beslissing van het hoofd van een niet-justitiële particuliere

inrichting over intrekking van verlof of van proefverlof;

- beroep tegen de ministeriële selectiebeslissing tot plaatsing in een tbs-kliniek

of overplaatsing naar een (andere) tbs-kliniek;

- beroep van een tot gevangenisstraf veroordeelde die in een kliniek wordt ge-

plaatst ter observatie, tenuitvoerlegging of verdere tenuitvoerlegging van de

gevangenisstraf (beroep krachtens de Wet-Fokkens).

Ook vóór de invoering van de Bvt en de Wet-Fokkens was al het mogelijk om bij een

combinatievonnis (gevangenisstraf en tbs-maatregel) beroep in te stellen tegen de

beslissing over het moment van plaatsing in een tbs-inrichting. Wel zijn er met de

ministeriële regeling 'Plaatsing veroordeelden gevangenisstraf en tbs' - die onder de

Wet-Fokkens is gegeven - duidelijke criteria voorhanden gekomen.42

Behalve de mogelijkheid om beroep in te dienen, is ook de mogelijkheid geïntrodu-

ceerd om een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van beslissingen in te

dienen. Schorsingsverzoeken kunnen betrekking hebben op beslissingen van het

hoofd van de inrichting hangende de beklagprocedure en op beslissingen van de

beklagcommissie hangende de beroepsprocedure. Daarnaast kan om schorsing

verzocht worden van:

42 Een deel van deze regeling is nu in de penitentiaire maatregel opgenomen. Het tweede deel is opgeno-

men in de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden.
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de (verdere) tenuitvoerlegging van de (fictieve) beslissing van de minister om de

passantentermijn met drie maanden te verlengen;

de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de minister tot plaatsing in

een tbs-inrichting;

de (verdere) tenuitvoerlegging van de (fictieve) beslissing van de minister over

weigering van een machtiging om verlof te verlenen.

Beroepschriften en schorsingsverzoeken moeten worden ingediend bij de CRS. Een

commissie uit de CRS-sectie terbeschikkingstelling - de beroepscommissie tbs -

behandelt de beroepschriften. Een belangrijk verschil met de procedure in eerste

aanleg is dat er geen termijn is gesteld waarbinnen de beroepscommissie uitspraak

moet doen. De voorzitter van deze beroepscommissie behandelt de schorsings-

verzoeken.

In dit hoofdstuk gaan we eerst nader in op de omvang en inhoud van de beroepen

en de uitspraken van de beroepscommissie. Vervolgens maken we een vergelijking

tussen de beroepsrechtspraak onder de Bvt en die onder de TRT. Ten slotte bespre-

ken we de schorsingsverzoeken en de uitkomsten daarvan.

5.1 Beroepen onder de Bvt en de Wet-Fokkens

5.1.1 Omvang

In de eerste jaren na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is een groot

aantal beroepen ingediend bij de CRS. In 1998 ging het om 196 beroepen en in 1999

om 246 beroepen. In de eerste helft van 2000 zijn er 122 beroepen geregistreerd. Een

aantal daarvan is ingetrokken: in 1998 achttien beroepschriften, in 1999 vijftien be-

roepschriften. Daarnaast is een aantal ingediende beroepen niet als beroepschrift

behandeld, omdat ze feitelijk een andere inhoud hebben. Deze abusievelijk als

beroep geregistreerde zaken (één in 1998 en zeven in 1999) worden hier, evenals

de ingetrokken beroepen, buiten beschouwing gelaten. Op die manier blijven er 177

beroepen in 1998 en 224 beroepen in 1999 over.

5.1.2 Inhoud

We onderscheiden vijf hoofdcategorieën van beroepen:

A beroepen tegen beslissingen van de beklagcommissie;

B beroepen tegen ministeriële beslissingen tot verlenging van de passanten-

termijn;

C beroepen tegen ministeriële beslissingen tot plaatsing/overplaatsing in/naar

een bepaalde tbs-inrichting;
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Tabel 17: Aantal bij de CRS ingediende beroepen naar inhoud, 1998 en 1999

99

inhoud beroep 1998 1999'

beslissing van de beklagcommissie 30 32

beslissing van de minister tot verlenging passantentermijn 133 178

beslissing van de minister tot (over)plaatsing in/naar een tbs-inrichting 11 13

'Wet-Fokkens' beroepen 2 1

overige beroepen 1

totaal

Exclusief ingetrokken en abusievelijk als beroep geregistreerde beroepschriften.

177 224

E Wet-Fokkens-beroepen (beroepen van een tot gevangenisstraf veroordeelde die

in een tbs-inrichting wordt geplaatst);

F overige beroepen.

In tabel 17 wordt een overzicht gegeven van het aantal beroepschriften in de ver-

schillende categorieën. Hieronder behandelen we per categorie (A tot en met E)

een aantal specifieke onderwerpen van beroepen, en waar zinvol schetsen we de

inhoudelijke ontwikkeling van de rechtspraak.

5.1.3 Beroepen tegen beslissingen van de beklagcommissie

In 1998 zijn dertig beroepen tegen beslissingen van de beklagcommissie ingediend,

in 1999 ging het om 32 beroepen. De onderwerpen van de klachten waren zeer

divers. Veel onderwerpen kwamen slechts eenmalig of in enkele gevallen voor (zie

tabel 18). Alleen afzonderingsmaatregelen waren wat vaker onderwerp van beroep

tegen een beslissing van de beklagcommissie (zeven zaken in 1998 en negen zaken

in 1999).

Maatregelen van afzondering

Bij de afzonderingsmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen afzondering in

de eigen verblijfsruimte van de patiënt en afzondering in een daartoe bestemde

ruimte (separatie). Deze maatregelen worden in de regel genomen naar aanleiding

van gebeurtenissen of situaties die de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar

(kunnen) brengen. Van de beroepen van 1999 is bekend dat in ten minste vier van de

negen gevallen tot afzondering is besloten als gevolg van vermoedens of concrete

aanwijzingen over (betrokkenheid bij) drugsgebruik en/of handel in drugs. Als er

drugs in een verblijfsruimte van een patiënt worden aangetroffen of als er vermoe-

dens zijn van gebruik of handel, kan dat voor de directie voldoende aanleiding zijn

om diverse maatregelen te treffen op individueel niveau maar ook op afdelings-
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Tabel 18: Inhoud van de klacht van het beroepschrift tegen de beslissing van de beklag-

commissie, 1998 en 1999

inhoud klacht

afzonderingsmaatregelen
beperking bewegingsvrijheid

(beheer) geld
urinecontrole

dwangmedicatie

in beslag name goederen

(verlenging) plaatsing op icu-afdeling

beperking uitsluittijden

bezoek

post

telefoneren

transactie tussen verpleegden

afdelingsregels

tegemoetkoming (beschikking beklagcommissie)

medische zorg

(proef)verlof

overige

totaal

1998 1999

7 9

1 4

4 1

3 -

2 1

2

2 -

2 1

1 3

2

1 1

- 1

2

2

5 3

30 32

niveau om de orde en veiligheid in de inrichting te herstellen of bewaren (zie ook

bij urineonderzoek).

Urineonderzoek

In een van de 'afzonderingsberoepen' betwistte iemand de ongegrondverklaring van

zijn beklag door de enkelvoudige beklagrechter over de separatie die aan hem was

opgelegd omdat een urinecontrole een positieve uitslag had gegeven op de aan-

wezigheid van benzodiazepinen (een gedragsbeïnvloedend middel). Vergelijking

van de testresultaten van de inrichting met de uitslag van een controletest door

een ziekenhuislaboratorium wees uit dat de uitslag van de inrichtingstest onjuist

was. Volgens de beroepscommissie was er sprake van een onbevoegd genomen

beslissing tot separatie en van een ondeugdelijke methode bij de uitvoering van de

urinecontrole. De beroepscommissie achtte de separatie onredelijk en onbillijk en

besloot om het beroep gegrond te verklaren. De tegemoetkoming bedroeg f 60

(C991148/TA).

Deze casus illustreert de controverse rond de betrouwbaarheid van urinetests in

tbs-inrichtingen. Een secretaris en een lid van een commissie van toezicht hebben

aangegeven aan dat urineonderzoek in tbs-inrichtingen regelmatig aanleiding

geeft tot conflicten tussen verpleegden en personeel. Terbeschikkinggestelden die

urinecontrole krijgen, stellen vaak de betrouwbaarheid van de gebruikte test aan
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de orde en vragen wel eens naar een onafhankelijke contra-expertise. Deze auto-

nomiebeperkende maatregel wordt doorgaans als vrij belastend ervaren. Als er

urineonderzoek wordt uitgevoerd bij alle bewoners van een afdeling, dus ook bij

verpleegden die voorzover bekend geen drugs gebruiken, wekt dat irritatie en geeft

dat aanleiding tot klachten. Inmiddels is via een uitspraak van de beroepscommissie

(C98/56) bepaald dat urinecontroles preventief mogen worden uitgevoerd zonder

dat er concrete aanwijzingen voor gebruik zijn (Hovens, 1999). De beroepscom-

missie heeft daarbij wel geoordeeld dat verplichte (wekelijkse) urinecontroles niet

onbeperkt mogen worden herhaald; zij acht een termijn van zes weken redelijk

(C98/ 133).

Eerder is al naar voren gebracht dat veel onduidelijkheden - en daarmee veel con-

troverses - waren te wijten aan het feit dat er gedurende lange tijd geen ministeriële

regeling van urinecontroles beschikbaar was. De betreffende ministeriële regeling,

Regeling urineonderzoek verpleegden, is ruim twee jaar na inwerkingtreding van

de Bvt ingevoerd (zie hoofdstuk 3). Deze regeling heeft echter alleen betrekking op

de technische aspecten van urineonderzoek en biedt dus geen oplossing voor de

uitvoeringsaspecten die in de praktijk als lastig worden ervaren.

(Beheer van) geld

Het beheer van geld van terbeschikkinggestelden en het zak- en kleedgeld (speci-

fieker: storting ervan op de'binnenrekening' van klagers)43 heeft in 1998 en 1999

samen tot vijf beroepen geleid. Drie beroepen hadden betrekking op het beheer en

de besteding van gelden van terbeschikkinggestelden. Twee beroepen, afkomstig van

de klager en van het hoofd van de inrichting, betroffen een en dezelfde beklagzaak

waarin de klager drie beslissingen van het hoofd van de inrichting over geldbeheer

aanvocht (C98/ 145 en 146). De klager wilde de hem toegekomen passantengelden

op een bepaalde manier besteden, onder meer aan begrafeniskosten en aan de aan-

schaf van een wasmachine voor zijn vriendin. De directeur stelde daar de volgende

beperkingen tegenover: in de eerste plaats moesten de schulden (onder meer aan

slachtoffers) worden afbetaald, vervolgens moest een deel van de passantengelden

worden gereserveerd als startkapitaal voor de resocialisatie en het proefverlof, en tot

slot moest de aankoop van de wasmachine worden verantwoord met een factuur. De

beklagcommissie achtte de klager ontvankelijk omdat de weigering van het hoofd

van de inrichting neerkwam op een beperking van het eigendoms- en beschikkings-

recht, dat voor iedereen geldt die meerderjarig is en niet onder curatele is gesteld

of failliet is verklaard. De beroepscommissie heeft dit oordeel overgenomen. De

beroepscommissie vond het onredelijk dat de kliniek weigerde om overleg te ple-

gen met de klager over de besteding van zijn gelden. Zij achtte het niet onredelijk

43 Dit onderwerp is uitvoerig behandeld bij de beschrijving van beklagzaken in de Van der Hoevenkliniek
(zie paragraaf 4.2 ).
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dat de kliniek om een aankoopfactuur van de wasmachine vroeg, want de kliniek

heeft een rekening- en verantwoordingsplicht. Om dezelfde reden werd het redelijk

geacht dat de kliniek eiste dat er een bedrag voor resocialisatiedoeleinden werd

gereserveerd.

In de vierde zaak over beheer van eigen geld ging het om de weigering van een

directeur om toe te staan dat de klager een bedrag stortte op een rentedragende

rekening buiten de inrichting (C98/170). De beklagcommissie verklaarde de klager

niet-ontvankelijk in zijn beklag. De beroepscommissie verklaarde de klager wel

ontvankelijk maar het beklag werd alsnog ongegrond verklaard. De overweging

was daarbij dat de kliniek een deel van een groot bedrag dat ten gunste van een

verpleegde is ontvangen, had gereserveerd en had gestort op een interne spaar-

rekening die op naam van de klager stond. In ieder geval is met de uitspraken van

beklag- en beroepscommissie duidelijk geworden dat het feit dat een hoofd van

een inrichting het geld van een terbeschikkinggestelde beheert niet beklagwaardig

is, maar dat beklag over de wijze waarop hij dit beheer uitoefent wel ontvankelijk

wordt verklaard (Hovens, 1999; zie ook paragraaf 3.2).

Handel tussen verpleegden

Een ander (twist)punt waarover in de rechtspraak meer duidelijkheid is gekomen,

betreft transacties tussen verpleegden. Doorgaans worden daaraan restricties

opgelegd in die zin dat er goedkeuring (vooraf) van de staf nodig is en dat de gel-

delijke waarde van de goederen die worden verhandeld onder een bepaalde grens

moet blijven. Eén transactie tussen twee verpleegden - in de Van Mesdag Kliniek -

heeft (juridisch) veel stof doen opwaaien.

Een verpleegde verkocht een aantal roerende goederen aan een medeverpleegde

zonder dat er om goedkeuring van de staf was gevraagd, wat op grond van de

huisregels verboden is. Kort daarna ontvluchtte de verkoper de kliniek. De koper

wilde de gekochte spullen in zijn bezit krijgen, maar de directie weigerde dat. De

goederen werden in beslag genomen omdat de transactie niet met goedkeuring

van de staf had plaatsgevonden. De koper was het niet eens met deze beslissing en

stapte naar de civiele rechter. Daar kreeg hij te horen dat hij zich tot de commissie

van toezicht kon wenden, wat hij vervolgens ook deed. De beklagcommissie achtte

zijn beklag gegrond, maar die uitspraak werd vernietigd door de CRS (C98188).

Handel tussen verpleegden is weliswaar volgens de huisregels verboden, maar deze

regels kunnen geen inbreuk maken op het eigendomsrecht. De beroepscommissie

was van mening dat de koopovereenkomst op zichzelf rechtsgeldig was omdat de

betrokkenen handelingsbekwaam waren. Naar het oordeel van de beroepscommissie

kon de directeur wel op grond van de Bvt (artikel 44 lid 3) in verband met de orde en

veiligheid in de inrichting verbieden dat de klager bepaalde goederen in zijn bezit

kreeg of had. Het beroep van de directeur is gegrond verklaard. De klager was wel

eigenaar van de verhandelde goederen maar hij kreeg ze feitelijk niet op zijn kamer.
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betrokkene de druk die op hem is uitgeoefend wel degelijk als dwang heeft ervaren,

leidde niet tot een ander oordeel van de beroepscommissie (C98/141).

De combinatie van maatregelen van separatie en dwangmedicatie vergt de nodige

zorgvuldigheid. Zo oordeelde de beroepscommissie dat beslissingen tot separatie

en dwangmedicatie die zijn gebaseerd op verschillende gronden, als zodanig sepa-

raat moeten worden gemotiveerd. De verpleegde moet hierover in twee afzonder-

lijke schriftelijke mededelingen worden geïnformeerd (C99/298/TA).

In dit verband is ook aandacht gevraagd voor de mogelijkheid tot schorsing van de

beslissing om een gedoogplicht aan een verpleegde op te leggen (Commissie van

toezicht Pompekliniek, 1999). In de praktijk is het wel eens lastig gebleken om

deze rechtsingang handen en voeten te geven. Bij noodsituaties en spoedeisende

reacties op dreigend gevaar is er nauwelijks tijd om de verpleegde voorafgaand

aan de procedure tot dwangmedicatie op de hoogte te stellen van de beslissing.

De betrokkene is dan feitelijk niet in staat om een schorsingsverzoek te overwegen.'

Het enige wat resteert, is toetsing achteraf - maar dan is het leed al geleden. Dat

laatste is volgens een aantal patiëntenvertegenwoordigers en een advocaat een

moeilijk te verteren realiteit. Bij gegrondverklaring van een onrechtmatige of on-

billijke dwangmedicatie weegt `symbolische' compensatie achteraf niet op tegen het

ondergane leed.

Uitspraak van de beroepscommissie in beroepen tegen een beslissing van

de beklagcommissie

Meer dan de helft van de in 1998 en 1999 ingediende beroepen is ongegrond ver-

klaard.45 In 1998 was het percentage (deels) gegrond verklaarde beroepschriften

hoger dan in 1999: in 1998 40% en in 1999 21% van de ontvankelijk verklaarde

beroepen (zie tabel 19). De onderwerpen van de gegrond verklaarde beroepen in

beide jaren samen waren afzonderingsmaatregelen (5), urinecontrole (3), handel/

invoer van goederen (3), (beheer van) geld (2), bezoek (2), telefoneren (1), afdelings-

arrest (1) en proefverlof (1).

Van de dertig beroepen in 1998 zijn zeventien beroepen ingediend door verpleegden

en dertien door het hoofd van een kliniek. In vier van de zeventien beroepen van

verpleegden heeft de beroepscommissie het beroep (deels) gegrond verklaard

(23,5%). Dat was in acht van de dertien beroepen van hoofden van inrichtingen

het geval (61,5%). In 1999 zijn vijf van de negen beroepen gegrond verklaard die

door een hoofd van een tbs-inrichting zijn ingediend, (55,5%). In datzelfde jaar is

45 In de eerste helft van 2000 zijn bij de CRS 25 beroepen ingediend tegen een beslissing van de beklag-

commissie. Op het moment dat de dataverzameling voor dit onderzoek werd afgesloten, was de af-
doening bekend van 21 beroepen tegen een beslissing van de beklagcommissie die zijn ingediend

in 2000. Het merendeel van deze beroepen is ongegrond verklaard (n=16). Vier beroepen zijn gegrond
verklaard en één beroep is deels gegrond en deels ongegrond verklaard.
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Enigszins merkwaardig is wel dat het hier om goederen ging die op zichzelf geen

gevaar voor de orde en veiligheid opleverden.

De klager liet het hier echter niet bij en trachtte de goederen via een omweg toch in

zijn bezit te krijgen: hij liet de goederen uitvoeren en vervolgens weer invoeren. De

directie verbood ook deze manoeuvre, wat opnieuw tot een juridisch geschil leidde.

De klager richtte zich wederom tot de beklagcommissie en kreeg daar zijn gelijk. De

beroepscommissie oordeelde uiteindelijk dat de directeur een verpleegde in het

belang van de orde en veiligheid in de inrichting kan weigeren om op zichzelf on-

gevaarlijke voorwerpen in zijn verblijfsruimte te hebben, gezien de omstandigheid

dat deze voorwerpen in strijd met de huisregels zijn gekocht zonder toestemming

van de staf (C98/216). Met deze uitspraak kan een verbod om bepaalde goederen in

te voeren worden gebruikt als sanctie bij handelingen zonder toestemming van de

staf (Hovens, 1999).

Gedwongen geneeskundige handeling

De gedwongen medische ingreep - zoals het onder dwang toedienen van medicij-

nen - is een autonomiebeperkende maatregel. Zulke medische handelingen doen

inbreuk op het grondrecht van onschendbaarheid van het lichaam en zijn daarom

met bepaalde waarborgen omkleed.44 In elk geval moet de handeling medisch

noodzakelijk zijn. Daar wordt onder verstaan dat de handeling noodzakelijk is om

ernstig gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de verpleegde af te wenden.

De medische noodzaak moet door een arts worden beoordeeld. Het hoofd van de

inrichting neemt de beslissing om de verpleegde een gedoogplicht op te leggen en

draagt ook de verantwoordelijkheid voor de ingreep. In de praktijk blijkt het niet

altijd even helder te zijn wat moet worden verstaan onder'ernstig gevaar voor

de gezondheid of de veiligheid van de verpleegde of van anderen'. Het is in ieder

geval niet toegestaan om onder dwang medicatie toe te dienen met het doel be-

handeling mogelijk te maken of te bevorderen (Hovens, 1999). In gesprekken met

twee leden van de beroepscommissie van de CRS is daar overigens wel voor gepleit

(zie hoofdstuk 3).

Een ander moeilijk punt is de beoordeling van het onderscheid tussen 'dwang' en

'drang' bij de inname van medicijnen. Dat is des te moeilijker in een gedwongen

setting als een tbs-inrichting of een separatieruimte van een gesloten inrichting. Zo

heeft zich een geval voorgedaan waarin een verpleegde in een noodsituatie terecht-

kwam waarbij ernstig gevaar dreigde voor zijn gezondheid of veiligheid. Bij de be-

trokkene werd erop aangedrongen om een medicijn in te nemen, anders zou er een

procedure van dwangmedicatie worden gestart. De beroepscommissie vond dat er

in dit geval niet van dwangmedicatie3 kon worden gesproken. Het gegeven dat de

44 Het Rvt bevat een hoofdstuk over gedwongen geneeskundige handelingen. Van één tbs-inrichting is

bekend dat zij een protocol over dit onderwerp heeft opgesteld.
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Tabel 19: Uitspraak beroepscommissie in beroepen tegen een beslissing van de beklag-

commissie, 1998 en 1999

uitspraak 1998 1999

ongegrond 18 22

deels gegrond 5 -
gegrond 7 6

niet-ontvankelijk - 2

anders (aangehouden) - 1

totaal 30. 31

slechts één beroep gegrond verklaard van de 22 beroepen die zijn ingediend door

verpleegden (4,5%).

Beroepschriften die worden ingediend door het hoofd van een inrichting, lijken

vaker het voordeel van de twijfel te krijgen dan beroepen van patiënten. Deze aan-

name wordt ondersteund door uitspraken van een CRS-lid en van een advocaat,

die in een interview hebben aangegeven dat de inrichting in formele beklag- en

beroepszaken veelal het voordeel van de twijfel geniet (zie ook paragraaf 4.4). Op

grond van deze gegevens is de conclusie plausibel dat de beroepsmogelijkheid

feitelijk vooral fungeert als waarborg voor de inrichting tegen een kennelijk al

te 'liberaal' geachte interpretatie van de rechtspositieregeling door de beklag-

commissies.

5.1.4 Verlenging passantentermijn

Vanaf begin jaren negentig is het aantal opleggingen van tbs-maatregelen met

bevel tot verpleging sterk toegenomen. In dezelfde periode is het aantal beëindi-

gingen ongeveer gelijk gebleven. Deze ontwikkelingen, in combinatie met een

achterblijvende uitbreiding van tbs-capaciteit, hebben met zich meegebracht dat

een groeiend aantal patiënten die zijn veroordeeld tot tbs met bevel tot verpleging,

in een huis van bewaring verblijft in afwachting van plaatsing in een tbs-inrichting.

Er is met andere woorden al zo'n tien jaar sprake van de zogenaamde passanten-

problematiek. De Nationale Ombudsman wijdde er in 1996 een lijvig rapport aan

en constateerde dat verkeerde beramingen ertoe hebben geleid dat het capaciteits-

tekort in de tbs voortduurde (Nationale Ombudsman, 1996).

Terbeschikkinggestelden hadden vroeger alleen de mogelijkheid om bij de civiele

rechter schadevergoeding te vorderen voor onrechtmatig handelen van de Staat.

Tegenwoordig, met de Bvt, is voorzien in een wettelijke regeling voor de termijn

waarbinnen een terbeschikkinggestelde in een tbs-inrichting moet worden ge-

plaatst (de passantentermijn). Passanten kunnen bij de CRS beroep instellen tegen

een ministeriële beslissing om hun passantentermijn te verlengen. In beginsel moet
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de minister een terbeschikkinggestelde binnen zes maanden na aanvang van de tbs

in een tbs-inrichting plaatsen. Als dit niet mogelijk is, kan de minister de termijn

telkens met drie maanden verlengen. Tegen deze laatste beslissing(en) kan beroep

worden aangetekend.

In 1998 heeft de beroepscommissie 133 van deze zogenoemde passantenberoepen

in behandeling genomen, en in 1999 ging het om 177 passantenberoepen. Bij een

enkelvoudig vonnis vangt de tbs-maatregel aan op de dag dat het vonnis (tbs met

bevel tot dwangverpleging) onherroepelijk is. Als er een onvoorwaardelijke gevan-

genisstraf wordt opgelegd in combinatie met een tbs-maatregel, vangt de tbs pas

aan als de datum van vervroegde invrijheidstelling is verstreken.46 Sinds de inwer-

kingtreding van de Wet-Fokkens bestaat de mogelijkheid om bij een combinatie-

vonnis in aanmerking te komen voor tenuitvoerlegging van de tbs nadat één derde

van de gevangenisstraf is uitgezeten.47 Voorheen was het regel dat de tbs aanving na

twee derde van de in detentie door te brengen periode. In het verlengde van deze

verschillende modaliteiten wordt onderscheid gemaakt tussen (tbs-)passanten en

'Fokkens-wachtenden'. Bij (tbs-)passanten is de Bvt (artikel 12) van toepassing als

de minister besluit om de passantentermijn te verlengen, bij Fokkens-wachtenden

is in eerste instantie de PBW (artikel 76) van toepassing. We komen hier later in dit

hoofdstuk nog op terug.

Er heeft zich in de eerste jaren na de inwerkingtreding van de Bvt en de Wet-Fok-

kens een ontwikkeling voorgedaan in de rechtspraak over de passantenberoepen

(Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, 1998; Centrale Raad voor Strafrechts-

toepassing en College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming, 1999). We

bespreken hieronder puntsgewijs de belangrijkste aspecten.

De ministeriële beslissing tot verlenging van de passantentermijn

Het is veelvuldig voorgekomen dat de passantentermijn verstreek zonder dat de

minister had besloten om deze termijn te verlengen conform de wettelijk voor-

geschreven procedure. De weigering van de minister om tijdig die beslissing te

nemen, door de beroepscommissie ook wel aangeduid als 'het verzuim', wordt in

de beroepsrechtspraak gelijkgesteld met de feitelijke verlengingsbeslissing. De

beroepscommissie heeft beslist dat de minister daadwerkelijk moet beslissen

(C97/28).
In de gevallen waarin de minister heeft verzuimd om tijdig te beslissen, is de pas-

santentermijn van rechtswege verlengd zonder dat twee procedurele voorschriften

zijn nageleefd. De Bvt schrijft namelijk voor dat de terbeschikkinggestelde wordt

46 De datum van vervroegde invrijheidstelling (VI-datum) wordt doorgaans bepaald op twee derde van de

gevangenisstraf.
47 De minister kan evenwel beslissen om af te wijken van deze termijn. De tbs kan met andere woorden

eerder of later aanvangen dan het moment waarop één derde van de gevangenisstraf is uitgezeten.
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gehoord voordat de minister de beslissing neemt (hoorplicht). De terbeschikking-

gestelde moet dus worden gehoord vóórdat de verlengingsbeslissing wordt ge-

nomen. Daarnaast moet de terbeschikkinggestelde meteen schriftelijk van de

verlengingbeslissing op de hoogte worden gesteld (informatieplicht), waarbij de

beslissing met redenen moet zijn omkleed.

Formele gronden
De beroepscommissie acht beide procedurele voorschriften - hoorplicht en infor-

matieplicht - van wezenlijk belang voor de rechtspositie van de terbeschikking-

gestelde. In alle passantenberoepen is eerst nagegaan of er is voldaan aan deze

voorschriften (formele beoordeling). Als één of beide procedurele voorschriften

niet zijn nageleefd, dan is het beroep tegen de bestreden beslissing op formele

gronden gegrond verklaard. In een aantal gevallen kwam de beroepscommissie

niet aan de beoordeling van de materiële gronden toe.

In de beginperiode na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving bleek dat

deze procedurele voorschriften stelselmatig werden nagelaten. In een aantal op

(onder meer) formele gronden gegrond verklaarde beroepen in 1998 heeft de be-

roepscornmissie in een tussenbeslissing de minister opgedragen om binnen een

maand een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de beslissing van de

beroepscommissie (onder andere C98/1). De beroepscommissie bepaalde dat ook

het beroep tegen de fictieve weigering van de minister om zijn op formele gronden

door de beroepscommissie vernietigde beslissing opnieuw te nemen, ontvankelijk is.

In het voorkomende geval waarbij bleek dat de minister niet aan de opdracht van

de beroepscommissie had voldaan, is het beroep op formele gronden gegrond ver-

klaard (onder andere C98/74 en C98/81). Na verloop van tijd is gebleken dat het nog

herhaaldelijk voorkomt dat de betrokkenen bij verlengingsbeslissingen niet tijdig

zijn gehoord en/of geïnformeerd.

Materiële gronden

Bij de motivering van alle verlengingsbeslissingen die ter kennis van de beroeps-

commissie zijn gebracht, is het capaciteitstekort in de tbs-klinieken opgevoerd. De

beroepscommissie oordeelde al in een van haar eerste uitspraken in passanten-

beroepen dat een beroep tegen verlenging van de passantentermijn niet zonder

meer gegrond is als deze termijn uitsluitend wordt verlengd als gevolg van het

capaciteitstekort (C97/28). Met andere woorden: passanten worden niet zonder

meer in het gelijk gesteld op de enkele grond van een'te lange' passantentermijn.

Bij de afweging neemt de beroepscommissie drie inhoudelijke gronden in aanmer-

king: de vraag of er sprake is van detentieongeschiktheid, de vraag of de duur van

de wachttijd onredelijk of onbillijk is, en de vraag of de betrokkene bij het bepalen

van de passantentermijn ten onrechte achtergesteld is ten opzichte van andere

terbeschikkinggestelden.
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Bij de eerste materiële grond (eventuele detentieongeschiktheid) gaat het om de

vraag of de psychische toestand van de appellant zodanig is dat hij als ongeschikt

moet worden beschouwd voor verblijf in een penitentiaire inrichting en om die

reden in een tbs-inrichting moet worden geplaatst. Om een oordeel te kunnen

vellen over de actuele psychische conditie van de appellant, heeft de beroeps-

commissie beslist dat zij de beschikking moet hebben over een verklaring van een

onafhankelijk medicus en over andere beschikbare rapportages (C97128). De be-

roepscommissie neemt het oordeel in de medische verklaring (wel of geen deten-

tieongeschiktheid) niet automatisch over: nagegaan wordt of de conclusie van

de deskundige wordt gedragen door de inhoud van de rapportage. Zo heeft de

beroepscommissie bij twee passantenberoepen geoordeeld dat dit niet het geval

was. De conclusie van de deskundige luidde dat er geen sprake was van detentie-

ongeschiktheid, terwijl de beroepscommissie op basis van de inhoud van de rap-

portage besloot dat er wel sprake was van detentieongeschiktheid (C99/77/TP en

C99/99/TP).

In een aantal gevallen waarin bij de behandeling ter zitting bleek dat er nog geen

medische verklaring was overgelegd, is de minister bij tussenbeslissing in de

gelegenheid gesteld om de verklaring alsnog binnen een bepaalde termijn te

overleggen (C98/21 en C98/68). Aanvankelijk is de minister opgedragen om de

bedoelde medische verklaring binnen tien dagen alsnog over te leggen, later werd

deze termijn verruimd tot een maand. In één geval waarin de minister-verzuimde

om de medische verklaring binnen de termijn in te zenden, is het beroep op mate-

riële gronden gegrond verklaard (C98/22). De beroepscommissie achtte zich niet in

staat te beoordelen of het verantwoord was om de passantentermijn te verlengen,

rekening houdend met de actuele geestelijke gesteldheid van de passant. De be-

roepscommissie legde de bewijslast voor de detentiegeschiktheid in gevallen waarbij

beroep werd gedaan op deze materiële grond dus bij de minister. Daarnaast is het

voorgekomen dat de opgevraagde medische verklaring niet is ingezonden en dat de

minister liet weten daar verder van af te zien omdat de appellant inmiddels in een

tbs-inrichting was geplaatst. Ook in dit geval heeft de beroepscommissie het beroep

gegrond verklaard (C98/32 en C98/118).

Voor de tweede materiële grond (de duur van de passantentermijn) heeft de be-

roepscommissie haar eigen criteria ontwikkeld. Bij een uitspraak (juni 1998) in een

individueel geval waarin de wachttijd in het huis van bewaring vijftien maanden of

langer duurde, heeft de beroepscommissie de verdere verlenging van de passanten-

termijn onredelijk en onbillijk geacht (C98/39). In juni 2000 is het criterium verder
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aangescherpt en is de termijn van vijftien maanden teruggebracht tot twaalf maan-

den (C99/273/TP).48

Wat betreft de derde materiële grond (is de appellant ten onrechte achtergesteld

bij andere terbeschikkinggestelden bij de keus van de minister tussen plaatsing in

een tbs-inrichting en passantentermijnverlenging?): het beleid van de minister is

de wachtende terbeschikkinggestelden te plaatsen in de volgorde van de datum

waarop hun tbs-maatregel begint. In een enkel geval heeft een appellant in zijn

beroepschrift expliciet melding gemaakt van deze grond. De beroepscommissie

heeft daar vervolgens in haar onderzoek uitdrukkelijk aandacht aan besteed.

Tegemoetkoming

In de Bvt is een regeling opgenomen voor de tegemoetkoming bij gegrondverklaring

van een beroep. Als de minister niet heeft voldaan aan de hoorplicht en/of de infor-

matieplicht, is de beroepscommissie van oordeel dat de appellant recht heeft op een

tegemoetkoming. Bij hem is namelijk onzekerheid ontstaan die niet meer ongedaan

kan worden gemaakt. De beroepscommissie heeft bij de gegrondverklaring van een

passantenberoep op formele gronden een tegemoetkoming van f.100 vastgesteld.

Dezelfde geldelijke tegemoetkoming is vastgesteld bij de gegrondverklaring van

beroepen die zijn gericht tegen (1) de weigering (het verzuim) van de minister om

te voldoen aan de opdracht van de beroepscommissie om binnen een maand een

nieuwe beslissing te nemen, (2) de weigering van de minister om desgevraagd bij

tussenbeslissing van de beroepscommissie een medische verklaring voor te leggen

over de psychische conditie van de appellant, en (3) de weigering van de minister

om een dergelijke verklaring te verstrekken omdat de appellant inmiddels is ge-

plaatst in een tbs-inrichting.

In de gevallen waarin het beroep op materiële gronden gegrond is verklaard, wordt

doorgaans een geldelijke tegemoetkoming toegekend omdat de rechtsgevolgen van

de vernietigde verlengingsbeslissing niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt.

De tegemoetkoming is in 1999 vastgesteld op f 1.250 per maand vanaf de dag dat de

verlengingsbeslissing is vernietigd tot de dag waarop appellant feitelijk in een tbs

inrichting wordt geplaatst. Dit bedrag wordt telkens verhoogd met een bedrag van

f 250 wanneer een periode van drie maanden voortgezet verblijf in een penitentiaire

inrichting is verstreken. Deze driemaandelijkse `toeslag' acht de beroepscommissie

redelijk omdat gebleken is dat plaatsing in een tbs-inrichting in een aantal gevallen

(veel) langer dan drie maanden op zich laat wachten. Nadat de beroepscommissie

de termijn van vijftien maanden en de geldelijke tegemoetkoming bij een langere

48 De aanscherping van het criterium betreft die zaken waarin het beroep is gericht tegen een verlen-

gingsbeslissing die een periode omvat die begint op of na 1 januari 2000, waarvan een passanten-
termijn langer dan twaalf maanden als onredelijk of onbillijk moet worden geacht.
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passantentermijn had vastgesteld, heeft de minister in maart 1999 besloten om

elke passant die langer dan vijftien maanden in een huis van bewaring op plaatsing

wacht een tegemoetkoming te geven op de basis die de beroepscommissie heeft

vastgesteld (C98164). Dit gebeurt ongeacht of passanten beroep instellen tegen

verlenging van hun passantentermijn.

De lange wachttijden van een groeiend aantal passanten heeft in de loop van de

jaren negentig geleid tot discussie, onderzoek en een aantal publicaties (onder meer

Nationale Ombudsman, 1996; Harkink, 1998; Hovens, 1999). In enkele interviews in

het kader van dit onderzoek is scherpe kritiek geuit op de regeling voor opname in

de tbs. Twee advocaten stelden dat de passantenregeling 'niet deugt'. Een van hen

sprak zelfs van 'een schandalig stuk wetgeving'. Terbeschikkinggestelden krijgen

volgens deze respondenten een soort fictief recht dat als gevolg van een dwingend

capaciteitstekort op geen enkele wijze kan worden waargemaakt. Een van de advo-

caten zei hierover: 'Die regeling is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Je

houdt mensen zoet. Elke drie maanden mag je klagen, maar er is niets te koop.'

Een andere advocaat wees op het gevaar dat een structureel tekortschieten van het

aanbod (dus van de behandelcapaciteit in tbs-inrichtingen) door jurisprudentie en

besluitvorming wordt geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd. Hij verduidelijkte zijn

visie als volgt: 'Voordat deze regeling werd ingevoerd, kon de overheid al na zes

maanden in gebreke worden gesteld.49 Door de CRS-jurisprudentie is er nu geen

enkel probleem meer met wachttijden tot achttien maanden. De regelgeving en

besluitvorming hebben er in feite toe geleid dat een onwenselijke en niet te recht-

vaardigen situatie wordt bestendigd.'

Een rechter bevestigde desgevraagd dat de passantenregeling'een doekje voor het

bloeden' is en dat deze regeling kan worden beschouwd als een middel om de over-

heid te beschermen tegen al te hoge schadevergoedingseisen. Deze respondent was

het echter niet met de hierboven geciteerde advocaten eens dat deze wetgeving zich

ertoe leent om een onacceptabele situatie te legitimeren en continueren. De wet-

geving is volgens deze rechter bedoeld om een redelijke compensatie te kunnen

verlenen voor de onrechtvaardigheden die voortvloeien uit het tekort aan capaciteit

voor tijdige opname. Bovendien blijven de druk op de overheid en de ingebreke-

stelling van de overheid bestaan doordat een rechtscollege beroepen tegen te lange

wachttijden gegrond verklaart, aldus de rechter.

Volledigheidshalve moet hier worden vermeld dat de overheid in de jaren negentig

niet stil heeft gezeten om de capaciteitsproblematiek in het tbs-veld het hoofd te

bieden. Er zijn initiatieven ontplooid om, langs diverse wegen, de benutting van

49 Voorafgaand aan de Bvt bestond de mogelijkheid om bij de civiele rechter schadevergoeding te vorde-

ren voor onrechtmatig handelen van de Staat (zie onder meer uitspraak Gerechtshof Arnhem 20 maart

1997, nr. 9611118).
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Tabel 20: Mening over de duur van passantentermijn (vijftien maanden) waarna de be-

roepscommissie een schadevergoedingsregeling toepast, per functiegroep; in %

mening tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

(n=82) (n=27) (n=34) (n=33)

(veel) te lang 50 52 62 70

goed 32 26 29 18

(veel) te kort 18 22 9 12

de beschikbare capaciteit te optimaliseren en om capaciteitsuitbreiding te bewerk-

stelligen.50

In de enquête is gevraagd naar het oordeel van respondenten over de duur van de

passantentermijn (vijftien maanden) die destijds door de beroepscommissie is

gehanteerd bij de toekenning van schadevergoeding na materiële gegrondverklaring.

In tabel 20 staat een samenvatting van de antwoorden op deze vraag.

Een meerderheid van de respondenten van de zittende magistratuur en het Open-

baar Ministerie, de reclassering en de forensisch-psychiatrische diensten vindt dat

een passantentermijn van vijftien maanden (veel) te lang is om in aanmerking te

komen voor een schadevergoeding. Bij de respondenten uit de tbs-inrichtingen en

juridisch georiënteerde bewakers van de rechtspositie deelt de helft deze mening.

In alle onderzochte groepen keurt een minderheid de termijn van vijftien maanden

goed. Die minderheid is het grootst onder respondenten van tbs-inrichtingen (32%)

en het kleinst bij respondenten van de reclassering en forensisch-psychiatrische

diensten (18%).

Bij de vraag wat de verschillende functiegroepen vinden van de hoogte van het door

de beroepscommissie bepaalde bedrag (f 1.250 met f 250 verhoging telkens na drie

maanden), tekent zich een tweedeling af. Een kleine meerderheid van respondenten

uit het tbs-veld vindt de standaardschadevergoeding (veel) te hoog (59%); een min-

derheid in deze groep kan ermee leven (32%). In de overige drie groepen respon-

denten zijn de meningen tamelijk eensluidend: ongeveer de helft kan leven met de

vastgestelde vergoeding en een vrij grote minderheid (schommelend tussen de 35%

en 44%) vindt de regeling aan de hoge kant. Waarschijnlijk spreekt uit deze resul-

taten dat veel betrokkenen zowel de lange wachttijden als de toegekende schade-

vergoedingen problematisch vinden.

50 In het kader van IBO 2 (interdepartementaal beleidsonderzoek 1999) zijn er differentiaties in de tbs-

uitvoeringsmodaliteiten bedacht (onder andere creatie van Zong-stayvoorzieningen) om de doorstroom
en uitstroom te bevorderen, waardoor er sneller behandelplaatsen vrij zouden komen. Daarnaast is de
gebouwelijke capaciteit van de bestaande tbs-inrichtingen uitgebreid en zijn er nieuwe inrichtingen

bijgekomen. Ook is een begin gemaakt met het aanbieden van preklinische zorg voor tbs-passanten.
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Tabel 21: Mening over de stelling dat het goed zou zijn om de beslissing tot daadwerke-

lijke plaatsing in een tbs-inrichting per individuele casus door een executie-
rechter te laten nemen, per functiegroep; in %

mening tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

(n=56) (n=20) (n=23) (n=26)

(geheel) eens 35 35 13 58

(geheel) oneens 65 65 87 42

Het is genoegzaam bekend dat langdurig verblijf in een huis van bewaring nadelige

gevolgen kan hebben voor de (duur van de) behandeling van terbeschikkinggestel-

den (Ministerie van justitie, 1991; Nationale Ombudsman, 1996). De geldelijke

compensatie is dan het' noodzakelijk kwaad' dat vooral door behandelaars als op

zichzelf problematisch wordt beschouwd (Niemantsverdriet, 1997). In dit verband

dient zich mogelijk in de toekomst een extra complicerende factor aan bij terbe-

schikkinggestelden die als passant in het huis van bewaring verblijven en daar een

zogenaamde prebehandeling krijgen. In augustus 2000 heeft de Pompekliniek een

pilot gestart waarin prebehandeling wordt aangeboden aan tbs-passanten in het

huis van bewaring Arnhem-Zuid. De situatie is denkbaar dat passanten die al in het

huis van bewaring met hun behandeling beginnen, aanspraak (willen) maken op een

geldelijke tegemoetkoming voor hun wachttijd. Het initiatief om prebehandeling

aan te bieden in het huis van bewaring is op zich positief te noemen maar legt on-

dubbelzinnig de vinger op de zere plek, namelijk onwenselijke neveneffecten van

het slepende capaciteitsprobleem.

Zoals vermeld is de termijn van vijftien maanden in juni 2000 bij uitspraak van de

beroepscommissie teruggebracht tot twaalf maanden. De hoogte van de tegemoet-

koming is niet veranderd.

Op de vraag in de enquête of het wenselijk is om een executierechter per individueel

geval te laten beslissen tot daadwerkelijke plaatsing in een tbs-inrichting, reageren

met name respondenten van de zittende magistratuur en het Openbaar Ministerie

afwijzend: 87% is het (geheel) oneens met deze stelling. Ook een meerderheid (65%)

van respondenten in het tbs-veld, de commissies van toezicht, CRS en advocatuur

ziet weinig in het idee (zie tabel 21). Een geïnterviewde rechter deelt het meerder-

heidsstandpunt en stelde dat individualisering van de plaatsingsprocedure via een

executierechter het probleem niet oplost: 'Het probleem wordt hooguit verplaatst.

Enkele wachtenden worden dan wellicht eerder geplaatst, maar dat resulteert dan

weer in een langere wachttijd voor alle andere passanten.'
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Herselectie

Het komt voor dat terbeschikkinggestelden na herselectie in een huis van bewaring

verblijven. Deze passanten wachten dus op plaatsing in een andere tbs-inrichting

dan waar ze eerst werden verpleegd. Zowel in 1998 als in 1999 hebben herselec-

tanten drie beroepen ingediend. De beroepscommissie heeft beroepen van deze

passanten ontvankelijk verklaard en vindt dat de regelgeving in de Bvt over beroep

tegen de verlenging van de passantentermijn (evenals de ontwikkelde jurisprudentie

hierover) geldig is voor alle tbs-passanten, dus ook voor herselectanten die in een

huis van bewaring verblijven (C98/97). Een termijn van langer dan zes maanden

wordt dan ook onredelijk bevonden (C981115), tenzij de betrokkene de herselectie

aan zichzelf te wijten heeft - denk aan recidive of ontvluchting (C991142/TP).

Fokkens-wachtenden

Justitiabelen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf en een tbs-maatregel met

bevel tot verpleging (combinatievonnis), komen in aanmerking voor tenuitvoerleg-

ging van de tbs op het moment dat één derde van de opgelegde straf is verstreken.

Hoewel met de invoering van de Wet-Fokkens geprobeerd om de tbs-aanvangsdatum

bij combinatievonnissen te vervroegen ten opzichte van eraan voorafgaande rege-

ling, is dit streven door het nijpende capaciteitstekort vooralsnog niet gerealiseerd.

Als zodanig komt een terbeschikkinggestelde met een combinatievonnis op een

gegeven ogenblik - namelijk op de dag dat de één-derdetermijn is verstreken en

daarmee zijn tbs-maatregel aanvangt - terecht op de wachtlijst voor plaatsing in

een tbs-inrichting. Hij wacht dan - als Fokkens-wachtende - in een penitentiaire

inrichting op opname in een kliniek.

De passantentermijn voor Fokkens-wachtenden is net als bij `gewone' tbs-passanten

zes maanden, met de mogelijkheid om de termijn voor telkens drie maanden te

verlengen. Beroep tegen verlenging van de passantentermijn is in dit geval mogelijk

op grond van de PBW. De CRS heeft bepaald dat als de datum van vervroegde invrij-

heidstelling van de gevangenisstraf is verstreken, de passantentermijn op grond van

de PBW vervalt en de termijn op grond van de Bvt aanvangt. Hier ontstaat een knel-

punt: na de laatste driemaandelijkse toetsing van de passantentermijn onder de

Fokkens-regeling begint een termijn van zes maanden onder de Bvt. Dit is een in

rechtspositioneel opzicht onwenselijke situatie, want op grond van de Bvt is beroep

tegen een verlengingsbeslissing van de passantentermijn slechts mogelijk nadat er

zes maanden zijn verstreken.

In 1999 zijn er 32 beroepen ingediend tegen een verlenging van de wachttermijn

krachtens artikel 76 van de PBW in verbinding met artikel 69 van de Bvt.

Uitspraken in beroepen tegen verlenging passanten termijn

De beroepscommissie heeft uitspraak gedaan in 133 passantenberoepen die in 1998

zijn ingediend. In 177 passantenberoepen uit 1999 is een uitspraak van de beroeps-
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Tabel 22: Uitspraken van de beroepscommissie in beroepen tegen de verlenging van de

passantentermijn ingediend, 1998 en 1999

114

uitspraak 1998

abs. %

1999"

abs. %

niet-ontvankelijk 8 6 10 5,6

ongegrond 9 6,8 12 6,8

gegrond: - op formele gronden 70 52,6 90 50,8

- op materiële gronden 10 7,5 9 5

- op formele en materiële gronden 36 27 56 31,6

totaal 133 100 177 100

Eén passantenberoep in 1999 is ten tijde van de dataverzameling van het onderzoek aangehouden.

commissie gevolgd.51 In tabel 22 wordt een overzicht gegeven van de uitspraken

van de beroepscommissie in de passantenberoepen uit 1998 en 1999. Een klein

aantal beroepen is niet-ontvankelijk verklaard. Van de ontvankelijke beroepen (125

in 1998 en 159 in 1999) is het merendeel gegrond verklaard (93% van de ontvanke-

lijke beroepen in zowel 1998 als 1999). In bijna alle gegrond verklaarde beroepen

was sprake van formele gegrondverklaring. Zowel in 1998 als in 1999 is ruim één

derde van de ontvankelijk verklaarde passantenberoepen op materiële gronden

gegrond verklaard (respectievelijk 34,5% en 36,5%).

Bij formeel gegrond verklaarde beroepen is per vernietigde verlengingsbeslissing

het vastgestelde bedrag van f 100 toegewezen. Bij materiële gegrondverklaringen

ging het om veel grotere bedragen op de basis die de beroepscommissie heeft vast-

gesteld. De tegemoetkomingen die de minister in de eerste helft van 2000 heeft

vastgesteld, variëren volgens opgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen tussen

de f 2.500 en f 24.100, met een gemiddelde van f 10.430.

Kwantitatieve ontwikkeling passanten en Fokkens-wachtenden

Sinds het begin van de jaren negentig is de situatie van passanten als een (groeiend)

probleem gesignaleerd. De passantenproblematiek betreft niet alleen de ontwikke-

ling van het aantal passanten in de penitentiaire inrichtingen, maar ook de even-

eens onwenselijke ontwikkeling van de duur van de termijn voordat passanten

daadwerkelijk in een tbs-inrichting worden geplaatst.52 Figuur 1 schetst de ont-

51 In de eerste helft van 2000 hebben passanten volgens de gegevens van de CRS zeventig beroepen inge-

diend. Van 38 van deze passantenberoepen was de afdoening bekend ten tijde van de dataverzameling
van dit onderzoek. Twee beroepen zijn ongegrond verklaard en de overige 36 beroepen zijn gegrond

verklaard: 11 op formele gronden, 2 op materiële gronden en 23 op zowel formele als materiële

gronden.

52 De gemiddelde duur van de wachttijd (vanaf het moment dat de tbs-termijn daadwerkelijk aanvangt tot

het tijdstip van feitelijke opname in een tbs-inrichting) bedroeg in 1990 175 dagen, in 1995 320 dagen
en in 1998 299 dagen (Dienst Justitiële Inrichtingen 1996 en 1999).
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Figuur 1: Aantal tbs-passanten in penitentiaire inrichtingen (januari 1990-april 2000)
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wikkeling van het aantal passanten in het afgelopen decennium. Er is een duidelijk

stijgende lijn zichtbaar vanaf 1991 tot en met 1996. Vanaf 1997 is er sprake van een

geleidelijke afname. In bijlage 4 (tabel 1) worden de aantallen passanten in de perio-

de 1990 tot en met (april) 2000 vermeld.

Zoals gezegd is vanaf oktober 1997 de Fokkens-regeling van toepassing. Gegevens

over het aantal Fokkens-wachtenden in (de laatste drie maanden van) 1997 en 1998

ontbreken. In 1999 liep volgens opgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen het

aantal op van 40 in januari tot 56 in november, met een gemiddelde van 43. In de

eerste helft van 2000 waren er gemiddeld 48 Fokkens-wachtenden; zie ook bijlage 4,

tabel 2).

5.1.5 (Over)plaatsing in/naar een tbs-inrichting

In 1998 zijn er elf beroepen tegen een ministeriële plaatsings- of overplaatsings-

beslissing ingediend, in 1999 dertien. Zowel in 1998 als in 1999 is één beroepschrift

niet-ontvankelijk verklaard. De resterende tien beroepen uit 1998 zijn na inhoudelijk

onderzoek ongegrond verklaard. Bij alle ongegrondverklaringen is erop gewezen dat

de beslissing is genomen conform het advies van het Meijers Instituut (als toenmalig

selectie-instituut).
Zeven van de twaalf ontvankelijk verklaarde beroepen uit 1999 zijn met dezelfde

motivering ongegrond verklaard. Een van deze zaken betrof twee beslissingen,

namelijk een tijdelijke overplaatsing naar het Meijers Instituut voor crisisopvang

en een verlenging van dat verblijf voor herselectie (C99151 /TB). Eén beroep tegen
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een plaatsingsbeslissing is op formele gronden gegrond verklaard (C99/164/TB). De

betrokkene was al geplaatst voordat hij een schriftelijke mededeling daarover had

gekregen (informatieplicht). De vier resterende beroepen waren gericht tegen de

beslissing tot plaatsing op de long-stay-afdeling van Veldzicht. Een van deze zaken

is ongegrond verklaard (C99/95/TB). Naar het oordeel van de beroepscommissie

was de beslissing tot plaatsing op die afdeling conform de daartoe opgestelde crite-

ria en het plaatsingsadvies van het Meijers Instituut. Voor de beroepscommissie is

aannemelijk gemaakt dat voortzetting van de behandeling zoals die plaatsvond niet

meer aan haar doel beantwoordde en dat de betrokkene, die blijvend delictgevaarlijk

werd geacht, voor een minder intensieve behandeling op de long-stay-afdeling was

aangewezen. In de andere drie beroepen is bij tussenbeslissing aangegeven dat de

bestreden beslissingen onvoldoende waren gemotiveerd (dus in strijd met de infor-

matieplicht) en bovendien onvoldoende onderbouwd. De beroepscommissie heeft

de minister de opdracht gegeven om de betrokkenen zo spoedig mogelijk klinisch te

laten onderzoeken in of onder auspiciën van het Meijers Instituut. In dit instituut

bleek klinisch onderzoek inmiddels niet meer mogelijk te zijn in verband met de

ombuiging van het instituut van selectie-inrichting naar behandelinrichting. Ten

tijde van het schrijven van dit rapport was er nog geen einduitspraak gedaan in deze

drie beroepen.

5.1.6 Wet-Fokkens-beroepen

Een justitiabele die tot een gevangenisstraf is veroordeeld, kan door de minister

in een tbs-inrichting worden geplaatst voor de verdere tenuitvoerlegging van zijn

gevangenisstraf (artikel 13 Wetboek van Strafrecht). De minister kan deze plaatsing

ook beëindigen of zijn eerder genomen beslissing om de betrokkene in een tbs-

inrichting te plaatsen herzien. Tegen deze ministeriële beslissingen kan beroep

worden aangetekend bij de beroepscommissie. In 1998 zijn twee beroepen tegen

een ministeriële beslissing ingediend, 1999 één.

Een van de twee zaken uit 1998 betrof een beslissing om iemand over te plaatsen

van een gevangenis naar een tbs-inrichting. De appellant diende een beroepschrift

in tegen de voorgenomen beslissing omdat hij zijn gevangenisstraf in een gevan-

genis wilde uitzitten. De beroepscommissie achtte het beroep zowel formeel als

materieel gegrond. Aan de betrokkene was namelijk geen gemotiveerde mededeling

gedaan. Daarnaast concludeerde de beroepscommissie op grond van de gedrags-

deskundigenrapportage dat de betrokkene vooral een beheersprobleem opleverde

en dat de stoornis in mindere mate aanleiding gaf voor overplaatsing. Er was geen

sprake van een behandelindicatie. De appellant is overigens tot ongewenst vreem-

deling verklaard en wordt na het ondergaan van de detentie uitgezet (C981130). Het

andere beroepschrift van 1998 is niet-ontvankelijk verklaard. Het betrof een beslis-

sing om de toestemming tot plaatsing in een dagbehandelingsafdeling van een tbs-
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kliniek in te trekken. De betrokkene zou daar het laatste deel van zijn gevangenis-

straf ondergaan. Het beroep betrof echter geen plaatsing in een tbs-inrichting,

aldus de beroepscommissie (C98/173).
De zaak uit 1999 betrof een beslissing om een tot gevangenisstraf veroordeelde

vanuit een tbs-inrichting terug te plaatsen naar een penitentiaire inrichting. Het

beroep is formeel gegrond verklaard omdat de betrokkene niet was onderzocht

door een psychiater en omdat de bestreden beslissing ongemotiveerd was. Artikel

13 van het Wetboek van Strafrecht schrijft voor dat er bij beslissingen tot plaatsing

en tot beëindiging van plaatsing op last van de minister een advies (na onderzoek)

beschikbaar moet zijn van minstens twee gedragsdeskundigen van verschillende

disciplines, waaronder een psychiater. Bij deze zaak is de minister opgedragen

om een nieuwe beslissing te nemen met in achtneming van de uitspraak van de

beroepscommissie (C99/109/TF).

5.1.7 Overige beroepen

Eén beroepschrift in 1998 valt buiten de vier eerder behandelde hoofdcatego-

rieën. Het gaat hier om een vermeend verzuim van de minister om een beslissing

te nemen over een door het hoofd van een inrichting gevraagde machtiging voor

meerdaags onbegeleid verlof. Het uitblijven van de beslissing werd door de appel-

lant beschouwd als een fictieve weigering om de gevraagde machtiging te verlenen.

Dit verzuim was niet beklagwaardig en het beroep is niet-ontvankelijk verklaard

(C98/249/TR). Van andere beroepsmogelijkheden, zoals beroep tegen een beslissing

van het hoofd van een niet-justitiële particuliere inrichting om (proef)verlof in te

trekken, is in 1998 en 1999 geen gebruikgemaakt.

5.2 Beroepszaken onder de Bvt en de TRT: een vergelijking

Een vergelijking van beroepsmogelijkheden onder de Bvt en onder de TRT is alleen

mogelijk voor de beroepschriften die zijn gericht tegen beslissingen van de beklag-

commissie. We gaan hier in op de omvang, inhoud en afdoening van dit type be-

roepschriften onder beide regelingen.

Het aantal beroepen dat jaarlijks bij het secretariaat van de beroepscommissie is

ingediend, was in de jaren voorafgaand aan de Bvt nagenoeg stabiel. Een voorzitter

van een commissie van toezicht gaf in een interview aan de indruk te hebben dat er

vaker dan voorheen beroep wordt aangetekend tegen beslissingen van de beklag-

commissie, maar de cijfers weerleggen deze indruk in belangrijke mate (zie tabel

23). In 1995 zijn er 27 beroepen ingediend, waarvan er één is ingetrokken. In 1996

ging het om 28 beroepen. In 1997 zijn er in totaal 38 beroepen ingediend, waarvan

één beroepschrift anders is afgedaan. Bij 21 beroepen in 1997 was de TRT nog van

toepassing. Bij de overige zestien zaken (na 1 oktober 1997 ingediend) was de Bvt
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Tabel 23: Beroepen tegen beslissingen van de beklagcommissie naar inhoud, periode 1995

t/m 1999

inhoud beslissing beklagcommissie 1995

TRT

1996

TRT

1997`

TRT

1998

Bvt

1999

Bvt

afzonderingsmaatregelen 10 14 9 7 9

(verlenging) plaatsing icu-afdeling 7 4 6 2 -

compensatiebeschikking beklagcie 3 1 1 2 -
beperking bewegingsvrijheid 2 1 1 1 4

bezoek 1 2 - 1 3

overige 3 6 2 17 16

totaal 26 28 19 30 32

Voor 1997 zijn alleen de beroepschriften onder de TRT (tot 2 oktober) opgenomen.

van toepassing. In 1998 heeft de beroepscommissie 30 beroepen van deze categorie

behandeld, en in 1999 waren dat er 32.

Bij de vergelijking van de inhoud van de beroepen voor en na invoering van de Bvt

beperken we ons tot de meest voorkomende beslissingen onder de TRT waarop de

betwiste uitspraken van de beklagcommissie betrekking hadden (zie tabel 23). De

beklaggronden die onder de Bvt gelden, zijn immers veel uitgebreider dan voorheen

zodat een vergelijking slechts ten dele opgaat. We hebben de twee laatste maanden

van het overgangsjaar 1997 buiten beschouwing gelaten. Afzonderingsmaatregelen

waren het meest voorkomende onderwerp. In een kleiner aantal zaken ging de oor-

spronkelijke klacht over beslissingen over (verlenging van de) plaatsing op een in-

tensive-care-unit, toegekende compensaties en beperking van de bewegingsvrijheid

en bezoek.

5.3 Schorsingsverzoeken

5.3.1 Omvang

In 1998 en 1999 is gebruikgemaakt van de (nieuwe) mogelijkheid om, hangende de

beklagprocedure of de beroepsprocedure, een schorsingsverzoek in te dienen bij

de voorzitter van de beroepscommissie. In 1998 zijn er 41 schorsingsverzoeken in-

gediend, in 1999 zijn er 42 van deze verzoeken ingediend (zie tabel 24).

5.3.2 Inhoud

In de Bvt zijn vijf schorsingsmogelijkheden opgenomen. De terbeschikkinggestelde

kan een verzoek indienen om de tenuitvoerlegging te schorsen van beslissingen van

het hoofd van een inrichting hangende de beklagprocedure en van beslissingen van

de minister tot plaatsing in een tbs-inrichting, verlenging van de passantentermijn
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Tabel 24: Ingediende schorsingsverzoeken naar type beslissing, 1998 en 1999
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type beslissing 1998 1999

beslissing hoofd inrichting hangende beklagprocedure 25 35

beslissing beklagcommissie hangende beroepsprocedure 11 1

beslissing minister tot plaatsing in tbs-inrichting - 2

beslissing minister tot verlenging passantentermijn 4 4

beslissing minister tot intrekking machtiging verlenen verlof 1 -

totaal 41 42

of intrekking van de machtiging om verlof te verlenen. Zowel de terbeschikking-

gestelde als het hoofd van de inrichting kan verzoeken om schorsing van de ten-

uitvoerlegging van een beslissing van de beklagcommissie hangende de beroeps-

procedure. Schorsingsverzoek wordt aan de voorzitter van de beroepscommissie

gericht. Bij de toetsing ervan wordt nagegaan of er sprake is van een spoedeisend

belang.

In tabel 24 is weergegeven hoe de schorsingsmogelijkheid voor de verschillende

beslissingen in 1998 en 1999 is toegepast. In beide jaren zijn schorsingsverzoeken

over beslissingen van het hoofd van de inrichting hangende de beklagprocedure het

vaakst ingediend. De onderwerpen van de beslissingen waren divers. De volgende

onderwerpen kwamen het meest voor: maatregelen van separatie en afzondering,

beperkingen van bewegingsvrijheid (afdelingsarrest, minimumregime, kamerpro-

gramma), verlofbeperkingen, dwangmedicatie, plaatsing op een very intensive care-

afdeling en bezoekmaatregelen.

Relatief veel schorsingsverzoeken zijn niet-ontvankelijk verklaard: in 1998 een

derde van de verzoeken, in 1999 iets minder dan de helft. Redenen die daarbij zijn

aangevoerd, waren onder meer dat de verzoeker geen klaagschrift over de betref-

fende maatregel had ingediend bij de beklagcommissie, dat de bestreden beslissing

niet vatbaar was voor beklag of dat de beslissing al onderwerp was geweest van

een eerdere schorsingsprocedure die tot een niet-ontvankelijkverklaring heeft

geleid.

De ontvankelijke schorsingsverzoeken (n=17 in 1998 en n=16 in 1999) zijn op een

enkele uitzondering na afgewezen. Een schorsingsverzoek dat wel is toegewezen,

betrof de schriftelijk meegedeelde beslissing van het hoofd van een inrichting om

toezicht te houden op de inhoud van de uitgaande post van de terbeschikking-

gestelde (C98/176/TSA). De voorzitter van de beroepscommissie heeft de tenuit-

voerlegging van deze beslissing geschorst voorzover die betrekking had op andere

brieven dan die aan de ex-partner en aan een gedetineerde kennis. De verzoeker

is voor het overige niet-ontvankelijk verklaard. Bij de beslissingen om een schor-

singverzoek af te wijzen, wordt vaak de (standaard)formulering gehanteerd dat'de
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beslissing niet zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om thans de

beslissing te schorsen'.

In 1998 had de een na grootste categorie meest ingediende schorsingsverzoeken

betrekking op beslissingen van de beklagcommissie hangende de beroepsprocedure.

In 1998 zijn zes van deze verzoeken ingediend door terbeschikkinggestelden en vijf

verzoeken door inrichtingshoofden. Slechts in één geval heeft de voorzitter het

vezoek van een terbeschikkinggestelde toegewezen, waarbij een beslissing van de

beklagcommissie over invoer werd geschorst in afwachting van de eindbeslissing

van de beroepscommissie in de onderliggende beklagzaak (C98/196/TSA). Het ging

hier om een aantal goederen die de betrokkene na uitvoer opnieuw wenste in te

voeren (zie ook paragraaf 5.1.2 onder `Handel tussen verpleegden').

In 1999 is één schorsingsverzoek ingediend (door een hoofd van een inrichting). Dit

verzoek, dat is toegewezen, had betrekking op een beslissing van de beklagcommis-

sie hangende de beroepsprocedure. Het hoofd van de inrichting verzocht de voor-

zitter om een beslissing van de beklagcommissie - namelijk gegrondverklaring van

het beklag tegen intrekking van proefverlof - te schorsen. De voorzitter heeft zich

bij de uitspraak mede gebaseerd op de verstoorde werkrelatie tussen de klager en

de reclassering en op de gebeurtenissen na het tweemaandelijks proefverlofrapport

van de reclasseringsmedewerker (C99/113/TS).

Zowel in 1998 als in 1999 zijn er vier verzoeken ingediend tot schorsing van een

ministeriële beslissing om de passantentermijn met drie maanden te verlengen. Eén

verzoek is niet-ontvankelijk verklaard, zes verzoeken zijn afgewezen en één verzoek

is toegewezen. Bij het toegewezen verzoek achtte de voorzitter de in beroep bestre-

den beslissing zodanig onredelijk dat er een spoedeisend belang was om deze be-

slissing te schorsen. Daarbij werd aangegeven dat de tweede tbs-maatregel was

ingegaan en dat de verzoeker op het moment van de bestreden beslissing al acht-

tien maanden als passant in een extra beveiligde afdeling van een penitentiaire

inrichting verbleef. Uit een medische verklaring bleek overigens dat de verzoeker

als detentieongeschikt kon worden beschouwd (C99/294/TSP).

De twee verzoeken uit 1999 om een ministeriële plaatsingsbeslissing te schorsen,

zijn afgewezen of niet-ontvankelijk verklaard. Ook het schorsingsverzoek uit 1998

met betrekking tot een ministeriële beslissing om geen machtiging voor meerdaags

onbegeleid verlof te verlenen, is afgewezen.

Uit deze gegevens blijkt dat er wel degelijk gebruik wordt gemaakt van de nieuwe

voorziening in de Bvt om beslissingen van een directeur, een beklagcommissie

of de minister te schorsen, maar dat een beroep hierop slechts zelden wordt ge-

honoreerd. Van de in totaal 83 ingediende schorsingsverzoeken zijn er slechts vier

gehonoreerd. Een geïnterviewde rechter heeft dan ook desgevraagd zijn twijfels

geuit over de (toegevoegde) waarde van de schorsingsmogelijkheid. Daar komt
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Tabel 2S: Meningen over de wenselijkheid van schorsende werking in de Bvt en over
het installeren van schorsingsbevoegdheid bij de commissie van toezicht, per

functiegroep; in %

121

stelling waarover (geheel) eens (geheel) eens

tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl.IFPD

Bvt zou geen mogelijkheid moeten 45 (n=26) 19 (n=5) 41 (n=7) 29 (n=4)

bieden voor schorsing van maat-

regelen binnen inrichting

schorsing van maatregelen beter 38 (n=20) 56 (n=15) 64 (n=7) 82 (n=14)

mogelijk maken door voorzitter van

Cvt schorsingsbevoegdheid te geven)

nog bij dat de bevoegdheid van de schorsingsvoorzitter zeer beperkt is. In de uit-

zonderlijke gevallen dat er wordt geschorst, heeft de schorsingsvoorzitter verder

geen bevoegdheid om een beslissing ten gronde (gebaseerd op de inhoudelijke

rechtmatigheid van de beslissing) te nemen. Als alternatief voor de schorsings-

mogelijkheid noemde deze respondent - in het uiterste geval - een procedure

voor de civiele rechter in kort geding. De meeste respondenten van de schrifte-

lijke enquête delen deze mening echter niet. In de enquête is gevraagd naar de

wenselijkheid van een wettelijke mogelijkheid tot schorsing van maatregelen in

de inrichting. Een meerderheid van de respondenten (74 van de 116 respondenten

die een oordeel over deze stelling gaven) sprak zich ervoor uit om de schorsings-

mogelijkheid in de Bvt te behouden. Gezien het kleine aantal respondenten per

functiegroep bij deze stelling, kunnen de uitkomsten niet worden gegeneraliseerd

(zie tabel 25).

Enkele geïnterviewde respondenten die heil zien in de schorsingsmogelijkheid,

hadden echter wel commentaar op de wijze waarop deze wettelijke voorziening in

de praktijk handen en voeten krijgt. Hun kritiek is gericht op de toewijzing van de

schorsingsbevoegdheid aan de voorzitter van de beroepscommissie van de CRS.

Betoogd wordt dat de afstand tussen de (voorzitter van de) beroepscommissie en

de inrichting te groot is om precies te weten wat er speelt in spoedeisende zaken

en dat bovendien de besluitvorming te langzaam is om de schorsende werking

behoorlijk te benutten.53 Enkele geïnterviewde respondenten stelden voor om de

schorsingsbevoegdheid neer te leggen bij de voorzitter van de commissie van toe-

53 Schorsingsverzoeken worden in de regel binnen twee dagen na ontvangst afgedaan.
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zicht.54 De lijnen zijn in dat geval veel korter, en deze constructie zou (onverwijlde)

toepassing van hoor en wederhoor mogelijk maken.

In de enquête is gevraagd wat respondenten vinden van de stelling dat schorsing

van maatregelen binnen de inrichting beter mogelijk wordt gemaakt als de voor-

zitter van de commissie van toezicht de schorsingsbevoegdheid krijgt toebedeeld

(zie tabel 25). De respondenten uit het tbs-veld zijn er in vergelijking met de andere

functiegroepen het minst van overtuigd dat schorsing van maatregelen beter uit-

voerbaar is als de voorzitter van de commissie van toezicht optreedt als schorsings-

voorzitter. De meeste respondenten van de reclassering en de forensisch-psychia-

trische diensten zien er daarentegen wel wat in. De beide andere functiegroepen

zitten daar tussenin.

Gezien de kleine absolute aantallen respondenten die hier hun mening over hebben

gegeven, is het moeilijk om aan te geven wat de meest vigerende opinie op dit punt

is. We kunnen hier slechts concluderen dat de respondenten van de verschillende

functiegroepen uiteenlopende meningen hebben op dit punt.

5.4 Conclusie en bevindingen

Het aantal beroepen tegen beslissingen van de beklagcommissie was in de jaren

voor en na de inwerkingtreding van de Bvt nagenoeg hetzelfde. Uit de vergelijking

van de inhoud van de klachten bij deze beroepen onder de TRT en de Bvt blijkt dat

er weliswaar beroep wordt ingesteld tegen beslissingen van de beklagcommissie

op het gebied van de nieuwe beklagwaardige beslissingen, maar dat dit niet heeft

geleid tot een algehele toename in deze categorie. Dat betekent dat uitbreiding van

het aantal beklaggronden onder de Bvt er niet toe heeft geleid dat er meer beroepen

worden ingesteld tegen beslissingen van de beklagcommissie.

Toch is de omvang van de beroepsrechtspraak vanaf 1998 behoorlijk toegenomen in

vergelijking met de voorafgaande jaren. Met name de beroepen tegen ministeriële

beslissingen tot verlenging van de passantentermijn zijn debet aan de grote toe-

name van het aantal ingediende beroepschriften na de inwerkingtreding van de Bvt.

In 1998 ging het daarbij om 75% en in 1999 om 80% van de door de beroepscommis-

sie behandelde beroepen.

De toename van het aantal passanten in penitentiaire inrichtingen en de groei van

de duur van de wachttermijn in de jaren negentig kunnen als zeer problematische

verschijnselen worden aangemerkt. De passantenregeling biedt feitelijk geen op-

lossing voor de geconstateerde omissies maar is slechts een middel om enige com-

pensatie te geven voor de als onrechtvaardig ervaren situatie die voortvloeit uit het

54 Het idee om de schorsingsbevoegdheid bij de voorzitter van de beroepscommissie te leggen, is al in

de fase van wetsontwikkeling door de CRS (sectie TBS) en de commissies van toezicht als onwenselijk

aangemerkt.
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capaciteitstekort. Langdurig verblijf als passant in een huis van bewaring is niet

bevorderlijk voor de uiteindelijke behandeling(sduur). Niet alleen wordt er schade

toegebracht aan de belangen van wachtende terbeschikkinggestelden, maar ook

worden de belangen van de samenleving als rechtsstaat aangetast. De toekenning

van hoge geldelijke tegemoetkomingen aan passanten - in de eerste helft van 2000

ging het om een bedrag van gemiddeld tienduizend gulden - is voor velen een moei-

lijk te verteren noodzakelijk kwaad. Daarnaast is het om principiële en praktische

redenen onwenselijk dat de Staat gedurende een lange periode niet bij machte is

om op afzienbare termijn uitvoering te geven aan talloze onherroepelijk geworden

rechterlijke uitspraken. Er zijn aanwijzingen dat de ontwikkeling van de passanten-

problematiek inmiddels een keerpunt heeft bereikt. Maar dat neemt niet weg dat

deze problematiek en de gevolgen van de ondergane wachttijden de volle aandacht

blijven verdienen.

Mede in verband met het passantenthema stellen we vast dat ook justitiabelen

die een tbs-maatregel in combinatie met een gevangenisstraf opgelegd hebben

gekregen, feitelijk nog geen baat hebben gehad bij de inwerkingtreding van de Wet-

Fokkens. Bij een combinatievonnis kan de rechter beslissen om de tbs te laten aan-

vangen nadat één derde van de in detentie door te brengen termijn is volbracht.

Als gevolg van het capaciteitstekort is de Wet-Fokkens op dit punt vooralsnog een

dode letter.

Over de schorsingsmogelijkheid kan worden geconcludeerd dat er wel degelijk ge-

bruik wordt gemaakt van deze nieuwe voorziening. Opmerkelijk is wel het relatief

grote aandeel schorsingsverzoeken die tot een niet-ontvankelijkverklaring leiden

(32% in 1998 en 45% in 1999). Van de overige ontvankelijk verklaarde verzoeken

worden er slechts weinig gehonoreerd (vier van de 33). Uit een aantal interviews

en uit de enquête over de schorsende werking blijkt dat de verschillende functie-

groepen bepaald niet unaniem tevreden zijn over deze wettelijke voorziening en

over de huidige uitvoering ervan. Sommigen vinden dat de mogelijkheid tot schor-

sing van maatregelen binnen de inrichting in de Bvt behouden moet blijven. Er gaan

echter ook stemmen op dat de uitvoerbaarheid te wensen overlaat. Een voorstel om

hierin verbetering te brengen door de schorsingsbevoegdheid bij de voorzitter van

de commissie van toezicht te leggen, wordt niet zozeer gedragen door respondenten

uit het tbs-veld als wel door respondenten uit de andere functiegroepen.
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De nieuwe elementen van de Wet-

Fokkens

De in 1997 door de Wet-Fokkens ingevoerde nieuwe elementen van de tbs-wetgeving

betreffen vooral enkele belangrijke wijzigingen van de externe rechtspositie van ter-

beschikkinggestelden. Hierbij worden met name de opleggingsmodaliteit (de tbs

met voorwaarden) en beëindigingsmodaliteit (voorwaardelijke beëindiging) van

de tbs-maatregel geregeld. In dit hoofdstuk worden de tbs met voorwaarden en de

voorwaardelijke beëindiging behandeld. Het andere belangrijke element van de Wet-

Fokkens - de regeling van de daadwerkelijk opname ter verpleging en behandeling

in een tbs-inrichting bij combinatie van gevangenisstraf en tbs - is al in hoofdstuk 5

besproken.

6.1 De tbs met voorwaarden

In 1997 is de tbs met aanwijzing (tbsa) vervangen door de tbs met voorwaarden

(tbsv). In beide gevallen gaat het om een modaliteit van de tbs-maatregel waarbij

wordt afgezien van gedwongen opname in een tbs-inrichting. Dat wil zeggen dat

het bevel tot verpleging achterwege blijft. In plaats daarvan worden er voorwaarden

opgelegd waaraan de terbeschikkinggestelde zich moet houden. Deze voorwaarden

behelzen altijd een verplicht toezicht (door de reclassering). Daarnaast kan ook

ambulante of intramurale behandeling of een gespecificeerde medicamenteuze

behandeling als voorwaarde worden gesteld.

Het belangrijkste oogmerk van deze wetswijziging is geweest om een beter toepas-

bare ambulante tbs-modaliteit te creëren. De tbsa werd vanaf de introductie in 1988

in zeer geringe en al snel in afnemende mate toegepast. Vanaf het begin van de jaren

negentig manifesteerde zich juist een steeds sterkere behoefte aan een tbs-modali-

teit waarbij geen beslag hoefde te worden gelegd op de steeds schaarser wordende

intramurale tbs-capaciteit. In deze periode kwam de tbs-capaciteit sterk onder druk

te staan door een toenemend aantal opleggingen en afnemend aantal beëindigin-

gen, terwijl een substantiële uitbreiding van de tbs-capaciteit pas tegen het einde

van de jaren negentig was voorzien (Leuw, 1998).

Uit onderzoek dat in het kader van de Commissie-Fokkens is verricht, bleek dat

tekortschietende beveiligingsmogelijkheden het belangrijkste beletsel waren om de

tbsa toe te passen. De tbsa voorzag niet in de mogelijkheid om slagvaardig justitieel

in te grijpen bij overtreding van de voorwaarden en/of toenemende gevaarsdreiging.

Met name omzetting van een tbsa in tbs met last tot verpleging was in de praktijk
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niet mogelijk zonder dat er opnieuw een ernstig delict werd gepleegd. Bovendien

kon een tbsa pas worden omgezet in tbs met verpleging nadat de vereiste multidisci-

plinaire Pro Justitia-rapportage was verricht (Leuw, 1993; Valkenburg, 2000).

Bij de wetswijziging van 1997 is geprobeerd om deze bezwaren weg te nemen en

de slagvaardigheid en de bruikbaarheid van deze tbs-modaliteit te vergroten. Ook

voor oplegging van tbsv werd multidisciplinaire Pro Justitia-rapportage verplicht

gesteld. Daarnaast is het niet langer vereist dat er een nieuw (ernstig) delict is ge-

pleegd voordat er kan worden overgegaan tot omzetting. Omzetting in tbs kan

plaatsvinden'indien de voorwaarden niet worden nageleefd of het belang van de

veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen

zulks eist' (Valkenburg, 2000). In de nieuwe wetgeving zijn bovendien voorzieningen

getroffen voor directe noodmaatregelen. Het Openbaar Ministerie kan bij gevaars-

dreiging directe aanhouding bevelen en een vordering instellen tot voorlopige

verpleging, gevolgd door omzetting van de tbsv in tbs met verpleging (Valkenburg,

2000).

De nieuwe wetgeving van 1997 heeft dus beoogd om de toepasbaarheid van deze

tbs-modaliteit te vergroten door de beveiligingsrisico's in te perken. De vraag of

deze opzet is geslaagd, kan in de eerste plaats worden beantwoord door na te gaan

hoe de oplegging van de tbs zonder last tot verpleging zich recentelijk heeft ont-

wikkeld. In tabel 26 staan de aantallen opleggingen van tbs met en zonder last tot

verpleging.

Volgens gegevens van de Dienst Justitiële Inrichtingen is het aantal omzettingen van

tbsv in tbs met verpleging zeer gering. Wellicht valt dit mede te verklaren uit het feit

dat - zeker in deze eerste jaren - verreweg de meeste nog lopende gevallen van tbs

zonder verpleging waren opgelegd onder de oude regeling van de tbsa. In 1998 zijn

er drie omzettingen geregistreerd, in 1999 twee. De eerste helft van 2000 zijn er al

vijf omzettingen geregistreerd.

Uit tabel 26 wordt in elk geval duidelijk dat de tbsv inderdaad veel meer wordt opge-

legd dan de tbsa. Sinds de invoering van de tbsa in 1988 nam het aantal jaarlijkse

opleggingen in de jaren vlak voor de introductie van de tbsv af van achttien tot rond

de tien. In de eerste twee volle jaren na de invoering van de Wet-Fokkens (en dus de

tbsv) is rond de 25 keer per jaar tbs zonder last tot verpleging opgelegd.

In figuur 2 wordt de trend van oplegging van tbs zonder last tot verpleging weer-

gegeven in relatie tot het aantal opleggingen van tbs met last tot verpleging. Uit

deze grafiek blijkt overduidelijk dat het relatieve aantal opleggingen van de tbs

zonder last tot verpleging zeer sterk is toegenomen sinds de invoering van de

nieuwe wet. In de vier jaar voorafgaand aan de invoering van de tbsv besloeg het

aantal tbsa-opleggingen niet meer dan circa 5% van het aantal opleggingen van tbs

met last tot verpleging. In de eerste twee volle jaren na de invoering van de tbsv is

dit toegenomen tot bijna 20%. Wat dit betreft heeft de nieuwe wetgeving dus zeker

aan zijn doel beantwoord.
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Tabel 26: Oplegging van tbs met en zonder last tot verpleging, periode 1989 t/m 1999
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jaar tbs met verpleging tbs zonder verpleging

1989 94 18

1990 95 17

1991 117 16

1992 117 16

1993 134 12

1994 199 10

1995 180 10

1996 196 12

1997 156 8

1998 141 26

1999 120 23

Figuur 2: Oplegging tbs zonder last tot verpleging, in percentage van opleggingen met last

tot verpleging
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Bij de uitvoering van de tbsv en de voorwaardelijke beëindiging van de tbs is een

centrale rol weggelegd voor de reclassering, en dan met name voor de sociaal-psy-

chiatrisch medewerkers van de reclassering, die een gespecialiseerde forensisch-

psychiatrische reclasseringsfunctie hebben.55 In een beleidskader dat door de

Stichting Reclassering Nederland is ontwikkeld, wordt de centrale, coordinerende

en regisserende rol van de reclassering voor de groep psychisch gestoorde justitia-

belen aangeduid als 'trajectbegeleiding' (Stichting Reclassering Nederland, 1999).

55 De betrokkenheid van de reclassering bij de uitvoering van de tbsv en de voorwaardelijke beëindiging is
wettelijk vastgelegd in een aantal artikelen van hoofdstuk 17 van de Rvt.
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De reclassering heeft een toezichthoudende, begeleidende en hulpverlening cotir-

dinerende rol, met andere woorden: de reclassering treedt op als casemanager. In

deze rol probeert de reclassering bijvoorbeeld om al dan niet intramurale behan-

delingsprogramma's te realiseren. De reclassering cotirdineert ook de contacten

tussen de verschillende instellingen die bij de casus zijn betrokken en is verant-

woordelijk voor periodieke rapportage over de voortgang van de tbsv aan het

Openbaar Ministerie.

In dit onderzoek is het functioneren van deze nieuwe tbs-modaliteit ook aan de

orde gesteld in de enquête en in gesprekken met sleutelfiguren. Uit vrijwel alle

interviews blijkt veel waardering voor de veel grotere slagvaardigheid en daarmee

de toepasbaarheid van de nieuwe regeling. Uit interviews met medewerkers van de

reclassering (unitmanagers sociaal-psychiatrisch werk) blijkt dat het met name

belangrijk wordt gevonden dat er een goed gespecificeerd begeleidingsplan met

duidelijke voorwaarden wordt opgesteld. In dat geval staan de sociaal-psychiatrisch

reclasseringsmedewerkers veel sterker als zij naar het Openbaar Ministerie signa-

leren dat de cliënt zich niet houdt aan voorwaarden en dat het gevaarsrisico toe-

neemt. Vooral reclasseringsmedewerkers benadrukken dat het belangrijk is om de

reclassering vroegtijdig in te schakelen bij de inschatting van de geschiktheid van

de maatregel (in relatie tot de persoon van de verdachte en de aard van zijn conflict)

en bij de planning en implementatie van de begeleidings- en behandelingsvoorzie-

ningen. Om deze reden vinden zij het wenselijk als de reclassering bij mogelijke

gevallen van tbsv-oplegging wordt betrokken bij de Pro Justitia-rapportage. In een

aantal gevallen zou het eerste initiatief voor de oplegging van deze tbs-modaliteit

uit kunnen gaan van de reclassering, voortvloeiend uit de sociaal-psychiatrische

begeleiding van de cliënt.

Een veelgenoemd knelpunt bij de tbsv-tenuitvoerlegging is de volgens verschillende

zegslieden de geringe beschikbaarheid en toegankelijkheid van (intramurale) GGZ-

voorzieningen voor de categorie 'lastige patiënten'. Als het in de praktijk niet goed

mogelijk blijkt om toegang te krijgen tot een geschikte zorg- en behandelplek, krijgt

volgens deze redenering de reclassering de zwartepiet toegespeeld in de vorm van

de vaak onmogelijke opgave om een slecht aanspreekbare cliënt extramuraal te

begeleiden. In dit verband is er een positieve waardering voor de ontwikkeling van

regionale indicatiecommissies, waarbij meerdere relevante forensisch-psychiatri-

sche instanties er gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor nemen om dergelijke

zorg te realiseren. Een regionaal forensisch-psychiatrisch netwerk waaraan tbs-

inrichtingen, de reclassering en relevante GGZ-inrichtingen deelnemen, vergroot

de kans dat er noodzakelijke voorzieningen kunnen worden getroffen voor delin-

quenten die tot tbsv zijn veroordeeld.

In de enquête is gevraagd naar de meningen over enkele mogelijke knelpunten bij

de toepassing van de tbsv . Volgens een meerderheid van alle respondenten zijn

alle genoemde knelpunten van belang of zeer van belang. In tabel 27 is - om enige
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Tabel 27: Knelpunten die zeer sterk van belang geacht worden bij de toepassing van de ths

met voorwaarden; in %

knelpunt tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

beschikbaarheid van intramurale 47 (n=83) 23 (n=22) 65 (n=26) 58 (n=36)

opvang

tekort aan recl.asseringscapaciteit 24 (n=71) 29 (n=21) 23 (n=26) 38 (n=34)

tekort aan ambulante behandel- 32 (n=85) 36 (n=22) 48 (n=27) 34 (n=35)

mogelijkheden

gebrek aan justitiële dwangmiddelen 23 (n=78) 10 (n=21) 32 (n=28) 35 (n=34)

bij dreigend gevaar

slechte toegankelijkheid van de GGZ 36 (n=80) 28 (n=18) 33 (n=21) 27 (n=34)

communicatieproblemen reclassering/ 26 (n=76) 25 (n=20) 23 (n=26) 29 (n=34)

justitie/tbs-inrichting

te weinig ambulante capaciteit 35 (n=81) 24 (n=21) 33 (n=18) 29 (n=33)

tbs-inrichtingen

differentiatie tussen de functiegroepen zichtbaar te maken - alleen de antwoord-

categorie 'zeer sterk van belang' opgenomen. Het blijkt dat vooral een tekort aan

(intramurale) opvangmogelijkheden wordt gezien als belangrijk knelpunt voor tbsv-

toepassing. Volgens een meerderheid van alle functiegroepen is er bij de nieuwe tbs-

modaliteit geen gebrek aan wettelijke mogelijkheden om in te grijpen bij dreigend

gevaar.

In een aantal enquêtevragen is nader ingegaan op enkele belangrijke punten met

betrekking tot het functioneren van de tbsv (zie tabel 28). Daarbij hebben enkele

vragen pregnante resultaten opgeleverd. Er heerst algemene instemming met het

veel slagvaardigere karakter van de tbsv. Slechts weinig respondenten hebben

rechtspositionele bezwaren tegen tussentijdse aanpassing van de voorwaarden.

Vrijwel unaniem bestaat de mening dat forensisch-psychiatrisch reclasseringswerk

een ruimere normering behoeft. De verantwoordelijkheden van de belangrijke

partijen die bij de tbsv zijn betrokken, zou volgens de grote meerderheid van alle

functiegroepen duidelijker moeten worden afgebakend. En ten slotte vindt de

meerderheid van de respondenten dat de GGZ verplicht open zou moeten worden

gesteld voor begeleiding en behandeling van terbeschikkinggestelden zonder last tot

verpleging (dit geldt ook voor de voorwaardelijke beëindiging).

Over de feitelijke effectiviteit van de tbsv valt op grond van dit onderzoek weinig te

zeggen. De termijn van drie jaar na invoering van de nieuwe regeling zou ook te kort

zijn voor een dergelijke effectevaluatie. Een recente publicatie vanuit het Pieter

Baan Centrum (PBC) geeft wel enige indicatie van de mogelijke effectiviteit van de

tbsv (Van den Berg en Harte, 2001). In dit onderzoek is de gang van zaken nagegaan

bij 22 gevallen waarin het PBC adviseerde tot een tbsv. Dit betrof 12% van het totaal
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Tabel 28: Meningen over enkele aspecten van de tbs met voorwaarden; in %
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stelling waarover (geheel) eens (geheel) eens

tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

de tbs met voorwaarden is een beter 91 (n=65) 100 (n=14) 75 (n=28) 87 (n=30)

hanteerbare maatregel dan de vroegere

tbs met aanwijzing

de mogelijkheid tot tussentijdse 23 (n=71) 17 (n=24) 17 (n=33) 10 (n=31)

wijziging van de voor- waarden is om

rechtspositionele redenen onwenselijk

ruimere normering van recl.asserings- 95 (n=76) 91 (n=21) 97 (n=29) 97 (n=34)

werkvoor begeleiding van terbeschik-

kinggestelden is noodzakelijk

de resocialisatieafdeling van tbs-inrich- 49 (n=77) 68 (n=24) 82 (n=27) 40 (n=30)

ting dient belangrijke rol te spelen bij

tbs met voorwaarden

de regie van tbs met voorwaarden kan 52 (n=82) 56 (n=23) 55 (n=22) 15 (n=33)

beter liggen bij de resocialisatieafdeling

van de tbs dan bij recl.assering

afbakening van verantwoordelijkheden 22 (n=73) 19 (n=17) 17 (n=18) 28 (n=25)

tussen tbs/justitie en reclassering is

voldoende duidelijk

GGZ zou moeten worden verplicht mee 71 (n=82) 75 (n=24) 100 (n=31) 74 (n=35)

te werken aan begel./behand. bij tbs

zonder last tot verpleging

aantal uitgebrachte rapportages. Bij de tbsv-adviezen ging het in relatief veel geval-

len om brandstichters. In twintig van de 22 gevallen werd intramurale opname in

een GGZ -instelling (forensisch-psychiatrische afdeling of kliniek) noodzakelijk

geacht. Het is zeer opvallend dat juist deze tbsv-adviezen meestal niet door de

rechter werden overgenomen. De rechter volgde het advies in slechts tien van de

22 gevallen. Volgens de onderzoekers is dit een veel hoger percentage contraire

beslissingen dan bij andere PBC-adviezen. Van de tien gevallen van tbsv-oplegging

bleek de GGZ-behandeling in vijf gevallen na ruim één tot ruim twee jaar kennelijk

zonder succes te zijn beëindigd. In al deze gevallen is overgegaan tot omzetting van

de maatregel. Slechts in vier gevallen bleek de tbsv min of meer succesvol te kunnen

worden gecontinueerd. Over het `eindresultaat' is nog geen duidelijkheid als gevolg

van de korte looptijd van deze terbeschikkingstellingen.

De onderzoekers van het PBC-onderzoek vermoeden dat er drie soorten twijfel

hebben meegespeeld bij de relatief geringe bereidheid van rechters om het advies

tot tbsv-oplegging te volgen: onvoldoende beveiliging, onvoldoende mogelijkheid

van opvang in de GGZ en onvoldoende vertrouwen in de motivatie van de terbe-

schikkinggestelde om te worden behandeld. Daarnaast kan in een enkel geval een
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Tabel 29: Gewenste maximumtermijn voor de tbs met voorwaarden; in %
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maximumtermijn tbs met voorwaarden tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

(n=76) (n=20) (n=34) (n=33)

< 4 jaar 36 40 41 33

4 jaar 16 25 18 21

5-6 jaar 37 30 38 42

> 6 jaar 12 5 3 3

rol hebben gespeeld dat de rechter een langere straf dan drie jaar wilde opleggen,

terwijl zo'n straf in de huidige wetgeving niet kan worden gecombineerd met tbsv.

Ten slotte pleiten de PBC-onderzoekers voor een in principe onbepaalde termijn

voor de tenuitvoerlegging van de tbsv, net zoals bij de tbs met last tot verpleging.

Ook in het hier gerapporteerde onderzoek is in enkele interviews (van met name

forensisch-psychiatrisch behandelaars) een voorkeur uitgesproken voor een minder

beperkte maximumtermijn voor de tbsv. Deze vraag is ook opgenomen in de enquê-

te (zie tabel 29). De voorkeur van de PBC-onderzoekers voor (sterke) uitbreiding van

de maximale tbsv-looptijd blijkt niet te worden gedeeld door de meerderheid van de

respondenten. Opvallend is wel dat met name de praktijkmensen (de behandelaars

en begeleiders) instemmen met enige uitbreiding van de maximumlooptijd.

6.2 De voorwaardelijke beëindiging

Bij de voorwaardelijke beëindiging - een beslissing die door de rechter moet worden

genomen - wordt de last tot verpleging opgeheven terwijl de tbs doorloopt. Deze

nieuwe wettelijke regeling kent als voornaamste doelstelling de realisering van een

'geleidelijke en begeleide terugkeer van de terbeschikkinggestelde naar de samen-

leving en naar een zo zelfstandig mogelijke wijze van leven daarin' (Commissie TBS

en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde Delinquenten, 1993, p. 19). Hiermee be-

oogt de voorwaardelijke beëindiging een alternatief te bieden voor de al vanaf eind

jaren zeventig sterk teruglopende tbs-beëindiging vanuit het proefverlof . In het

begin van de jaren tachtig vond 55% van de beëindigingen plaats vanuit het proef-

verlof. Begin jaren negentig gold dit voor nog maar 43% (Leuw, 1999).

Het onwenselijke verschijnsel van plotselinge en onbegeleide terugkeer van de

terbeschikkinggestelde in de samenleving hing samen met een sterke toename in

dezelfde periode van het relatieve aantal contraire beëindigingen, waarbij de rechter

tegen het advies van de tbs-inrichting besluit om de tbs-maatregel te beëindigen.

Deze samenhang tussen contraire beëindiging en beëindiging rechtstreeks uit de

inrichting is wellicht een gevolg van de uiteenlopende verantwoordelijkheden van

de rechter en de behandelaars. Het gaat om situaties waarin de inrichting na een

meestal langdurige periode van tenuitvoerlegging van de maatregel het veiligheids-



Hoofdstuk 6 132

risico van terugkeer in de samenleving nog niet aandurft. Proefverlof is voor de in-

richting nog niet aan de orde. Een belangrijke overweging is ook dat een proefverlof

zonder bekend geworden incidenten na enige tijd op zichzelf een sterk argument

kan opleveren om de tbs te beëindigen.

De rechter vindt in zulke situaties dat er onvoldoende argumenten zijn om een

langere vrijheidsbeneming te rechtvaardigen. Bij de rechterlijke afweging spelen

evenredigheidsargumenten (de duur van de vrijheidsbeneming in relatie tot de

zwaarte van het gepleegde delict) een rol in combinatie met het door de inrichting

verschafte beeld van de veiligheidsrisico's die er nog zijn en van het behandelings-

perspectief (Drost, 1991). Als de evenredigheid sterk problematisch wordt en als de

inrichting geen concreet beeld kan geven van nog bestaand gevaar en van de zin

van verdere behandeling, kan contraire beëindiging voor de rechter een plausibele

en moeilijk ontkoombare optie worden. In deze situatie is er een dilemma tussen

de legitimiteit van een voortgezette (intramurale) tbs en de veiligheidsrisico's die

samenhangen met plotseling en onbegeleid ontslag.

Contrair ontslag rechtstreeks uit de inrichting is zeer onwenselijk omdat de inrich-

ting vaak nog geen begin heeft gemaakt met proefverlof of op zijn minst met het

opstellen van een plan daarvoor. De terbeschikkinggestelde verlaat zonder enige

voorbereiding de verzorgende en beveiligende inrichtingssetting en er is geen

enkele juridische titel meer voor begeleiding door bijvoorbeeld de reclassering of

de resocialisatieafdeling van de tbs-inrichting. Uit recidiveonderzoek blijkt dat

hierbij dan ook de sterkste risico's van ernstige recidive na de tbs optreden (Leuw,

1999).

Met de introductie van de voorwaardelijke beëindiging in 1997 wordt een poging

gedaan om de kans op begeleide terugkeer naar de samenleving zoveel mogelijk te

vergroten door een nieuwe tbs-modaliteit mogelijk te maken die rechtspositioneel

verder gaat dan het proefverlof maar waarbij nog wel een titel bestaat voor controle

en begeleiding van de terbeschikkinggestelde. Er is feitelijk veel minder'noodzaak'

tot contraire beëindiging doordat de rechter een eind kan maken aan de verpleging

zonder verlies van het beveiligende juridische kader van de maatregel. Een bij-

komend voordeel is dat het voor de inrichting minder riskant is om proefverlof te

verlenen omdat proefverlof niet zo snel hoeft uit te monden in beëindiging van de

maatregel. Na het proefverlof kan voortgezette beveiliging worden gecontinueerd

binnen het juridische kader van de voorwaardelijke beëindiging.

Inhoudelijk wordt aan de achterkant van de tbs dezelfde situatie gecreëerd als aan

de voorkant: een terbeschikkingstelling zonder gedwongen vrijheidsbeneming maar

met de mogelijkheid om de verpleging te hervatten als er voorwaarden worden over-

schreden en/of als de gevaarsrisico's toenemen. Daarbij is de praktische uitwerking

van de tbsv en de voorwaardelijke beëindiging vrijwel identiek. In beide gevallen is

voor de tenuitvoerlegging de belangrijkste rol weggelegd voor de reclassering. Ook

de te stellen voorwaarden, de criteria en procedures voor hernieuwde vrijheids-
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beneming en de criteria voor het alsnog instellen van een bevel tot verpleging (de

omzetting) zijn vrijwel eensluidend.

Volgens de wenselijke procedure voor voorwaardelijke beëindiging wordt er op

initiatief van de rechter of de inrichting een resocialisatieplan opgesteld in overleg

tussen de tbs-inrichting en de reclasseringsunit die voor begeleiding in aanmerking

komt. Hierin wordt gespecificeerd welke voorwaarden gelden voor de leefwijze van

de terbeschikkinggestelde na zijn vertrek uit de inrichting en op wat voor manier de

(reclasserings)begeleiding wordt gerealiseerd. De rechter kan op basis van dit plan

besluiten tot voorwaardelijke beëindiging van de tbs. Als er geen resocialisatieplan

is of als het plan onvoldoende is uitgewerkt, kan de rechter zijn verlengingsbeslis-

sing voor een bepaalde termijn uitstellen.

In deze procedure is dus in aanvang - met betrekking tot de opstelling van het

resocialisatieplan - een belangrijke rol weggelegd voor de tbs-inrichting. Hier kan

in de praktijk een knelpunt liggen als de tbs-inrichting meent dat de gedwongen

verpleging nog zou moeten voortduren. In dat geval zou de inrichting moeten

meewerken aan een resocialisatieplan dat volgens de inrichting (nog) niet is geïn-

diceerd (Stegeman, 2000). Als de voorwaardelijke beëindiging van kracht is gewor-

den, is er (formeel) geen rol meer weggelegd voor de tbs-inrichting. Deze rol wordt

dan overgenomen door de reclassering.

Over de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke beëindiging zijn in de enquête enkele

vragen gesteld (zie tabel 30). Opvallend is dat met name de respondenten uit de

juridische hoek (CRS, commissies van toezicht, advocatuur, magistratuur) in grote

meerderheid menen dat de betrokkenheid van de tbs-inrichting bij de (tenuitvoer-

legging van de) voorwaardelijke beëindiging zou moeten toenemen. In deze kringen

lijkt er de voorkeur aan te worden gegeven dat bij voorwaardelijke beëindiging het

primaat ligt bij de tbs-inrichtingen in plaats van de reclassering (zoals nu het geval

is). In een interview met reclasseringsmedewerkers die ervaring hebben met de

tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke beëindiging, werd ook de nadruk gelegd

op de noodzaak van nauwe samenwerking tussen de tbs-inrichting en reclassering

gedurende de toezichtsperiode in het kader van de voorwaardelijke beëindiging: 'De

kliniek moet op basisvan hun deskundigheid en ervaring met de cliënt kritisch

betrokken blijven bij het begeleidingstraject van de reclassering. De uitvoerders van

de reclassering hebben steun nodig bij het voortdurend opnieuw beoordelen van de

toestand waarin betrokkene verkeert. Vooral voor het inschatten van dreigend ge-

vaar. Zie ik alle signalen wel, weet ik wel voldoende?'

Uit de gesprekken met sociaal-psychiatrisch reclasseringsmedewerkers blijkt er een

grote behoefte te zijn om waar nodig te kunnen terugvallen op de gevestigde relatie

tussen de tbs-inrichting en de terbeschikkinggestelde die nu hun cliënt is. Met name

wordt de noodzaak gevoeld van back-up door de tbs-inrichting bij toenemende

risico's en crisissituaties. In dit verband wordt vastgesteld dat een expliciete rechts-
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Tabel 30: Enkele meningen over de tenuitvoerlegging van voorwaardelijke beëindiging;

in %
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stelling waarover (geheel) eens (geheel) eens

tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

contraire beëindiging vanwege voor- 71 (n=71) 58 (n=19) 55 (n=29) 68 (n=31)

waardelijke beëindiging niet meer nodig

regie voorwaardelijke beëindiging beter 67 (n=78) 82 (n=23) 83 (n=23) 23 (n=31)

bij tbs-inrichting dan bij reclassering

tbs-inrichting moet verantwoordelijk 62 (n=81) 83 (n=24) 86 (n=29) 60 (n=32)

blijven voor voorwaardelijke beëindigde

patiënten

tbs-inrichting ook meewerken aan 54 (n=78) 80 (n=25) 75 (n=32) 75 (n=32)

resocialisatieplan bij niet-instemmen

met voorwaardelijke beëindiging

grond voor terugplaatsing in de tbs-inrichting bij voorwaardelijke beëindiging

ontbreekt.

De enquêtevraag over de waargenomen knelpunten bij de tenuitvoerlegging van de

voorwaardelijke beëindiging geeft vrijwel hetzelfde beeld te zien als bij de vraag over

de waargenomen knelpunten bij de tbsv (zie tabel 27). Een grote meerderheid van

alle respondenten is van mening dat het vooral ontbreekt aan goed toegankelijke

(intramurale) opvang- en behandelingsvoorzieningen voor deze veelal lastige groep

gestoorde delinquenten. Vooral reclasseringsmedewerkers vinden dat er te weinig

juridische mogelijkheden zijn om in te grijpen bij dreigend gevaar. Net als bij de

tbsv vindt meer dan 75% van de reclasseringsmedewerkers dat een tekort aan justi-

tiële dwangmiddelen nog steeds een probleem is, ondanks de wettelijke verbeterin-

gen bij de wetgeving van 1997. In de overige functiegroepen wordt minder ervaren

dat er een dergelijk tekort is. Het ligt voor de hand dat dit verschil vooral wordt

verklaard door het feit dat met name de reclassering aanloopt tegen de praktische

problemen bij daadwerkelijk justitieel ingrijpen. Uiteraard spelen er dan veel meer.

factoren een rol dan alleen de juridische mogelijkheden. Uit interviews blijkt in dit

verband dat met name reclasseringsmensen veel waarde hechten aan forensisch-

psychiatrische circuitvorming waarin justitiële, hulpverlenende en behandelende

instellingen in een regio participeren. Zij vinden dat de beletsels voor doorverwij-

zing en slagvaardig justitieel ingrijpen in een dergelijk samenwerkingsverband veel

eerder kunnen worden opgelost dan als de reclassering er alleen voor staat.

Het feit dat een grote meerderheid van de respondenten meent dat de tbs-inrichting

ook als zij niet instemt met voorwaardelijke beëindiging zou moeten meewerken aan

het opstellen van een resocialisatieplan (zie tabel 30), kan ook worden opgevat als

een indicatie dat de reclassering niet vanuit een geïsoleerde positie de verantwoor-

delijkheid moet dragen voor de tenuitvoerlegging van tbs zonder verpleging.
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Tabel 31: Toepassing van voorwaardelijke beëindiging

1998 1999

voorwaardelijke beëindiging 43 42

omzetting 3 2

Tabel 32: Ontwikkeling van de wijze van beëindiging van de tbs-maatregel, periode 1993

t/m 2000; in %

jaar conform vanuit conform vanuit contrair vanuit contrair vanuit

inrichting proefverlof inrichting proefverlof

1993 (n=27) 30 15 30 26

1994 (n=59) 25 25 20 29

1995 (n=69) 29 28 17 26

1996 (n=56) 30 29 20 21

1997 (n=81) 33 31 14 22

1998 (n=66) 32 30 17 21

1999 (n=70) 51 20 18 10

2000 (n=29)' 69 21 7 3

Gegevens over het eerste half jaar van 2000.

We gaan nu in op enkele belangrijke geregistreerde gegevens over de toepassing en

consequenties van voorwaardelijke beëindiging. Allereerst de vraag in welke mate

voorwaardelijke beëindiging in de praktijk wordt toegepast. Op dit moment zijn bij

de Dienst Justitiële Inrichtingen de gegevens beschikbaar die in tabel 31 zijn weer-

gegeven. Zowel in 1998 als 1999 vonden er rond de zeventig definitieve beëindigin-

gen van de tbs plaats. Zoals blijkt uit tabel 32, fluctueerde het aantal definitieve

beëindigingen van de tbs sinds 1994 tussen de 59 en 81. De beschikbaarheid van de

nieuwe beëindigingsmodaliteit heeft op zichzelf dus niet geleid tot een afname van

het aantal definitieve beëindigingen.

Van het grootste belang is de vraag in hoeverre er na het beschikbaar komen van de

nieuwe beëindigingsmodaliteit (relatief) minder ongewenste wijzen van beëindiging

voorkomen. Als de voorwaardelijke beëindiging op dit punt effectief is, moet dat

blijken uit een afname van de verschillende vormen van contraire beëindiging

(zowel die vanuit de inrichting als die vanuit proefverlof). De gegevens van tabel 32

laten een duidelijke en positieve ontwikkeling zien. Vanaf het begin van het vorige

decennium was er al sprake van een geleidelijke afname van zowel de contraire

beëindiging als de beëindiging rechtstreeks uit de inrichting (Leuw, 1999). In 1998,

het eerste volle jaar waarin de voorwaardelijke beëindiging beschikbaar was, was er

nog geen sprake van een duidelijke trendbreuk in deze op zichzelf al geleidelijke

positieve ontwikkeling. In 1999 en in de eerste helft van 2000 was dit duidelijk wel

het geval. Vooral de eerste zes maanden van 2000 laten een sterke daling van het



Hoofdstuk 6 136

Tabel 33: Gewenste maximumduur van de toezichtstermijn bij voorwaardelijke beëindiging;

in%

gewenste maximumduur tbs-veld CRS/CvT/adv. ZM/OM recl./FPD

(n=76) (n=20) (n=34) (n=33)

< 3 jaar 4 7 6

3 jaar 32 21 41 27

4jaar 16 17 18 21

5 jaar 14 10 18 12

6 jaar 20 10 21 30

> 6 jaar 12 3 3 3

aantal contraire beëindigingen zien - tot slechts 10%. Deze daling geldt ook voor

de zorgelijkste beëindigingsmodaliteit: contraire beëindiging vanuit de inrichting

vond in de eerste helft van 2000 nog slechts plaats in 7% van de gevallen. De nadere

ontwikkelingen zullen moeten worden afgewacht. Vooralsnog lijken we te kunnen

concluderen dat de beschikbaarheid van voorwaardelijke beëindiging (met enige

vertraging) inderdaad heeft geleid tot een sterke afname van het aantal tbs-beëin-

digingen tegen het advies van de inrichting.

In 1999 heeft er een intensieve politieke en maatschappelijke discussie gewoed over

de noodzakelijke duur en intensiteit van (justitieel) toezicht op mogelijk gevaarlijke

ex-delinquenten. Dit gebeurde naar aanleiding van enkele ernstige incidenten waar-

bij kinderen en jeugdigen het slachtoffer werden van seksuele geweldsdelicten van

personen die eerder vanwege soortgelijke delicten waren gedetineerd of ter beschik-

king waren gesteld. Hierbij werd er vaak op aangedrongen om veel langere (maxi-

male) toezichtstermijnen in te stellen. In de Tweede Kamer achtten grote fracties

zelfs toezichtstermijnen tot vijftien jaar wenselijk. Deze politieke discussies hebben

geresulteerd in een wetsontwerp - dat op dit moment (zomer 2001) in bewerking is -

waarin de toezichtstermijn bij voorwaardelijke beëindiging van de tbs wordt ver-

dubbeld van drie naar zes jaar.

In de enquête is gevraagd naar de gewenste maximumduur van de toezichtstermijn

bij voorwaardelijke beëindiging (zie tabel 33). Een meerderheid van rond twee derde

van alle functiegroepen stemde in met de inmiddels ook door de wetgever aan-

vaarde gedachte dat de maximumtoezichtstermijn bij voorwaardelijke beëindiging

langer moet worden dan de huidige drie jaar. Slechts een klein aantal respondenten

(zo'n 7% van het totaal) was te vinden voor een maximale toezichtstermijn van

langer dan zes jaar. Het lijkt erop dat de voorgenomen maximumtoezichtstermijn

van zes jaar mag rekenen op veel steun van de partijen die professioneel bij de tbs-

maatregel zijn betrokken.
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Conclusies en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk recapituleren we de belangrijkste uitgangspunten en

doelstellingen van de nieuwe tbs-wetgeving van 1997, geven we de belangrijkste

conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken en doen we enkele

aanbevelingen.

7.1 Uitgangspunten en doelstellingen van de nieuwe tbs-wetgeving van

1997

Bij de wijzigingen van de tbs-wetgeving van 1997 is de nadruk gelegd op de codi-

ficatie en implementatie van de interne rechtspositie van terbeschikkinggestelden.

Daarnaast zijn er ook enkele wijzigingen ingevoerd voor de externe rechtspositie.

Krachtens de Wet-Fokkens zijn er nieuwe modaliteiten van oplegging en beëindiging

van de tbs-maatregel totstandgekomen. De belangrijkste hiervan zijn de veranderde

wettelijke regeling van de tbs zonder bevel tot verpleging, het nieuwe uitgangspunt

dat bij een combinatie van (langdurige) gevangenisstraf en tbs de verpleging na

verloop van één derde deel van de gevangenisstraf moet aanvangen, en de geheel

nieuwe modaliteit van voorwaardelijke beëindiging op gezag van de rechter.

De Bvt

De Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) kan worden gezien als

een nadere invulling en uitwerking van de Tijdelijke Regeling Terbeschikkingstelling

(TRT). De Bvt is rechtsfilosofisch gebaseerd op de principes die bij de invoering van

de TRT in 1988 werden geformuleerd door de Commissie-Haars (Commissie Rechts-

positie Terbeschikkinggestelden, 1987). Globaal gesproken gold hierbij als uitgangs-

punt dat de terbeschikkinggestelde binnen de (onvermijdelijke) beperkingen van

de fysieke vrijheidsbeneming waar mogelijk zijn recht op persoonlijke autonomie

behoudt. Eerbiediging van dit uitgangspunt wordt gezien als belangrijke voorwaarde

voor de legitimatie van een ingrijpende dwangmaatregel als de tbs. Deze legitime-

ring via een goede interne rechtspositie voor terbeschikkinggestelden is temeer van

belang vanwege het preventieve vrijheidsbenemende karakter van de tbs. De vrij-

heidsbeneming in het kader van tbs wordt, zeker bij een lange duur van de maat-

regel, niet gelegitimeerd als sanctie op het begane delict maar als beveiliging tegen

mogelijke delicten in de toekomst.

Een ander belangrijk uitgangspunt van de interne-rechtspositieregeling van de tbs

is gelegen in het onderscheid tussen verpleging en behandeling. Verpleging wordt

gedwongen opgelegd door de rechter terwijl deelname aan behandeling behoort tot
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de autonomie van de terbeschikkinggestelde. Tot op zekere hoogte correspondeert

verpleging met rechtstreekse beveiliging van de samenleving door' gevaarlijke en

gestoorde' (gewelds)delinquenten te isoleren van de samenleving. In het kader van

de tbs-verpleging zijn er volgens de uitgangspunten van de rechtspositieregeling in

principe vergaande beperkingen van het zelfbeschikkingsrecht van de terbeschik-

kinggestelde mogelijk voorzover de veiligheid (en de orde) binnen de muren van de

inrichting of de veiligheid van de samenleving in het geding zijn. De Bvt specificeert

de beveiligende maatregelen die in het kader van de verpleging kunnen worden

getroffen en biedt een toetsingskader voor de redelijkheid en rechtmatigheid van

dergelijke maatregelen.

Anders dan verpleging kan behandeling alleen plaatsvinden met de (impliciete)

instemming van de terbeschikkinggestelde. Forensisch-psychiatrische behandeling

is gericht op persoonlijkheids- of gedragsverandering van de terbeschikkinggestelde.

Een dergelijke interventie kan grondwettelijk niet gedwongen worden opgelegd en

is volgens de gangbare forensisch-psychiatrische inzichten in feite ook onmogelijk

onder dwang uit te voeren. Drang om deel te nemen aan behandeling, is echter uit-

drukkelijk toegestaan en behoort ook tot de missie van de tbs-inrichting. In de tbs

krijgt drang gestalte via het sociotherapeutische leefklimaat, waaraan de terbeschik-

kinggestelde zich niet kan onttrekken. Daarnaast vormt ook de onbepaalde (en in

de praktijk langdurige) tijdsperiode van gedwongen verpleging een drang-element.

Maar uiteindelijk kan werkelijke forensisch-psychiatrische behandeling alleen wor-

den uitgevoerd met instemming van de terbeschikkinggestelde. Voor de tbs heeft dit

als belangrijke consequentie dat behandeling rechtspositioneel slechts summier en

marginaal is geregeld. Problemen en meningsverschillen binnen het domein van de

behandeling moeten volgens de principes van de Bvt daarom vooral via bemiddeling

worden opgelost.

Het onderscheid tussen verpleging en behandeling in de tbs correspondeert met een

tweeledige juridische verwantschap van de rechtspositieregeling. Waar het gaat om

verpleging, is de regeling verwant aan de Penitentiaire Beginselenwet (PBW) zoals

die geldt in algemene detentie-inrichtingen. In het behandelingsdomein gelden

vooral de uitgangspunten van de rechtspositieregeling van de (intramurale) gezond-

heidszorg (GGZ), de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de

Wet Bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis (Wet Bopz). In de dagelijkse prak-

tijk draait het veelal om de bepaling van de grens tussen behandeling en verpleging.

In dit verband is van veel belang dat het expliciet tot het domein van de verpleging

wordt gerekend om de terbeschikkinggestelde te motiveren om mee te werken aan

zijn behandeling. De tbs-inrichting heeft de opdracht om de terbeschikkinggestelde

tot behandeling te bewegen.

Als derde uitgangspunt van de rechtspositieregeling is het subsidiariteitsprincipe

van belang. Dit houdt in dat de beperking van vrijheid en zelfbestemming niet gro-

ter dan noodzakelijk mag zijn in het kader van de tbs. Dit betekent ook dat er een
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redelijke relatie dient te bestaan tussen het aangewende (dwang)middel en het op

te lossen probleem.

Ten slotte wordt het bestaan van een goede rechtspositieregeling ook gezien als een

belangrijke voorwaarde voor de verwezenlijking van werkelijke betrokkenheid van

de terbeschikkinggestelde bij zijn behandeling. De noodzakelijke (impliciete) be-

reidheid bij de forensisch-psychiatrische behandeling wordt alleen mogelijk geacht

bij een minimaal bewustzijn van de terbeschikkinggestelde dat hij zich kan beroe-

pen op rechten. Dit is meer dan een ethisch uitgangspunt. De in de tbs gangbare

psychotherapeutische en sociotherapeutische benadering veronderstelt een mini-

male vrijheid van de terbeschikkinggestelde om een behandelingsrelatie aan te gaan

met de tbs-inrichting (in dit geval de behandelaars).

De interne rechtspositie zoals die is vastgelegd in de Bvt, dient dus zowel ter legi-

timering van de ingrijpende en (deels) preventieve vrijheidsbeneming als ter ver-

wezenlijking van een belangrijke voorwaarde voor werkelijke deelname van de

terbeschikkinggestelde aan zijn behandeling. Bij de totstandkoming van de TRT en

uiteindelijk de Bvt heeft van meet af aan een rol gespeeld dat de rechtspositie niet

als afzonderlijke waarde kan worden ontwikkeld maar altijd moet worden gezien in

wisselwerking met de beveiligende doelstelling van de tbs. De rechtspositie van de

terbeschikkinggestelde stuit op een harde grens waar de primaire beveiligende tbs-

doelstelling in gevaar zou komen. Een dergelijke spanningsverhouding bestaat ook

in de uiteindelijke ambitie van de tbs om te behandelen met het doel beveiliging

op lange termijn te realiseren via een beter sociaal functioneren van de terbeschik-

kinggestelde.

Met name bij behandelaars bestaat overigens een algemeen gedeeld inzicht dat de

rechtspositie van terbeschikkinggestelden in principe disfunctioneel kan zijn met

betrekking tot de mogelijkheden van forensisch-psychiatrische behandeling. Al te

sterke juridisering van geschillen staat haaks op het noodzakelijke therapeutische

klimaat in de tbs-inrichting. Het psychotherapeutische en sociotherapeutische

proces veronderstelt ruimte voor informele oplossingen bij conflicten en voor con-

frontatie tussen terbeschikkinggestelden onderling en tussen de terbeschikking-
gestelde en de inrichting.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe wetgeving is daarom uitgegaan van de noodzaak

van een optimale afstemming van de drie fundamentele dimensies van de tbs

(beveiliging, behandeling en rechtspositie). Er moest een adequate rechtspositie

worden gerealiseerd zonder daarbij de beveiligende werking van de tbs of de moge-

lijke effectiviteit van de behandeling in gevaar te brengen.

In het onderzoek zijn zowel bovengenoemde fundamentele doelstellingen aan de

orde gesteld als de praktischere vragen over het implementatieproces en functione-

ren van de nieuwe rechtspositieregeling. De antwoorden op basis van dit onderzoek

kunnen niet meer dan voorlopig zijn. In de eerste plaats laten de fundamentele pun-

ten waarbij per definitie sprake is van een hoog abstractieniveau zich niet makkelijk
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vangen in concrete, eenduidige onderzoeksresultaten. Bovendien brengt het feit dat

de evaluatieperiode na de invoering van de nieuwe wetgeving betrekkelijk kort is,

voor de hand liggende beperkingen met zich mee. De meeste onderzoeksgegevens

zijn verzameld voor een periode waarin niet langer dan ruim twee jaar ervaring met

de nieuwe wetgeving was opgedaan. Het lijkt dan ook goed om de resultaten van dit

onderzoek vooral te gebruiken voor een nadere specificering van aandachtspunten

voor eventuele toekomstige aanpassingen van de wetgeving.

De Wet-Fokkens

In de nieuwe bepalingen van de Wet-Fokkens, eveneens in oktober 1997 van kracht

geworden, worden enkele belangrijke elementen van de externe rechtspositie ge-

regeld. Het gaat daarbij met name om nieuwe of sterk aangepaste modaliteiten van

oplegging en beëindiging van de tbs.

De tbs met voorwaarden (tbsv) dient voor terbeschikkinggestelden die (intensieve)

behandeling en begeleiding nodig hebben maar die niet als zodanig acuut gevaarlijk

voor de samenleving worden beschouwd dat ze moeten worden verpleegd in een

tbs-inrichting. Deze herziening heeft als belangrijkste doelstelling vergroting van de

toepasbaarheid door meer garanties te creëren dat de voorwaarden daadwerkelijk

worden nageleefd en dat er slagvaardig wordt opgetreden bij niet-naleving van de

voorwaarden of bij dreigend gevaar.

Deze nieuwe wettelijke mogelijkheid van voorwaardelijke beëindiging is bedoeld om

ongewenste wijzen van beëindiging van de tbs zoveel mogelijk te beperken, waarbij

het name gaat om beëindiging tegen het advies van de behandelaars (de contraire

beëindiging) en beëindiging zonder voorafgaande resocialisatiefase. Op dit moment

is er een wetswijziging in voorbereiding waarbij de maximale termijn van voorwaar-

delijke beëindiging, dat wil zeggen de termijn waarin gedwongen toezicht kan wor-

den uitgeoefend, wordt verdubbeld tot zes jaar.

7.2 Conclusies

Allereerst een enkele conclusie over de belangrijkste wijzigingen van de externe

rechtspositie. Uit het onderzoek is gebleken dat zich in de eerste twee volle jaren

na de invoering van de gewijzigde tbsv een sterke toename heeft voorgedaan van

zowel het absolute als relatieve (als percentage van het totaal aantal opleggingen

van tbs) aantal opleggingen. Dit duidt erop dat de wetswijziging het beoogde resul-

taat heeft gehad in termen van grotere toepassing. Of de tbsv ook inhoudelijk goed

functioneert, valt in het kader van dit onderzoek niet te zeggen. Een eerste follow-

uponderzoek van het Pieter Baan Centrum is in dit opzicht echter zeker niet positief

(Van den Berg en Harte, 2001; zie paragraaf 6.1).

Uit het onderzoek komt naar voren dat een goede en heldere organisatorische

structuur waarbij justitie, hulpverlening, de tbs-inrichting en de reclassering goed
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samenwerken, ook op het niveau van individuele cases, een belangrijke voorwaarde

is voor het welslagen van deze modaliteit. Hiermee moet vooral de reclassering goed

in staat worden gesteld om de haar opgelegde regisserende functie te vervullen.

Deze laatste conclusies voor het inhoudelijke functioneren gelden ook voor de nieu-

we beëindigingsmodaliteit: de voorwaardelijke beëindiging. De invulling daarvan

is geheel vergelijkbaar met de tbsv. Het onderzoek heeft duidelijke aanwijzingen

opgeleverd dat de opzet om het aantal minder wenselijke beëindigingsmodaliteiten

te beperken, is geslaagd. Met name het percentage contraire beëindigingen is aan-

merkelijk verminderd nadat deze nieuwe beëindigingsmodaliteit beschikbaar is

gekomen. Er bestaat brede steun voor de nu voorgenomen wetswijziging om de

maximale toezichtstermijn te verlengen.

In het onderzoek is in grote lijnen nagegaan hoe de introductie en implementatie

van de Bvt zijn verlopen. Door zijn aard is de Bvt van voortdurend en dagelijks

belang voor de gang van zaken in de tbs-inrichtingen. Het is daarom om meerdere

redenen zonder meer noodzakelijk dat het tbs-veld intensief wordt betrokken bij de

voorbereiding, introductie en implementatie van de wetgeving. Uiteraard is in het

veld de meeste kennis aanwezig van de dagelijkse gang van zaken in de inrichtingen.

Daarnaast is een goede acceptatie van de wetgeving door het veld in al zijn geledin-

gen van moeilijk te overschatten belang. De medewerkers van de tbs-inrichtingen

zijn de eerste en ongetwijfeld belangrijkste uitvoerders van de regelgeving die in de

Bvt is vastgelegd.

Uit het onderzoek blijkt dat er - wellicht na aanvankelijke scepsis bij de directeuren

tegenover het idee van een afzonderlijke rechtspositieregeling voor de tbs - in alle

fasen van de totstandkoming en implementatie van de wetgeving intensieve samen-

werking is geweest tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Directie Wetgeving

en het tbs-veld. In de allereerste fase, waarin de uitgangspunten van de Bvt zijn

vastgesteld, is vooral met het directeurenoverleg samengewerkt. In de latere wets-

ontwikkelingsfase is vooral samengewerkt met de juridisch medewerkers van de

inrichtingen. Ook bij de introductie in de inrichtingen zijn beleids- en wetgevings-

medewerkers van het ministerie van Justitie actief betrokken geweest.

De nauwe samenwerking tussen het uitvoeringsveld en de beleidsvormende en

wetgevende instanties heeft kennelijk geresulteerd in een over het algemeen grote

acceptatie van de interne-rechtspositieregeling. Algemeen bestaat het gevoel dat de

regeling zeker niet van bovenaf is opgelegd. Er zijn veel aanwijzingen dat er sinds

de introductie van de Bvt een goed draagvlak voor daadwerkelijke uitvoering is ont-

staan. Bij de dagelijkse begeleiders (sociaal-therapeutisch medewerkers) van ter-

beschikkinggestelden schijnt overigens wel enige weerstand te bestaan tegen het

extra administratieve werk (bijvoorbeeld het schriftelijk motiveren van separatie)

dat de nieuwe regeling met zich meebrengt.
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Slechts een kleine minderheid van de professioneel betrokkenen meent dat de Bvt

een onvoldoende evenwichtige afstemming biedt tussen de waarden 'rechtspositie',

'beveiliging' en 'behandeling'. Ook als er specifiek wordt gevraagd naar de compli-

caties die de rechtspositieregeling mogelijk oplevert voor de interne en externe

beveiliging en voor de behandelingsmogelijkheden, geeft een duidelijke meerder-

heid van alle betrokken functiegroepen een positief oordeel.

De respondenten van dit onderzoek vinden in grote meerderheid dat de interne-

rechtspositieregeling voldoende ruimte moet laten voor een eigen invulling van de

verplegings- en behandelingspraktijk in de tbs-inrichting. Stringente en sterk ge-

specificeerde voorschriften (bijvoorbeeld in de vorm van een geuniformeerd en

landelijk geldend huisreglement) worden afgewezen. Het onderzoek heeft geen

aanwijzingen opgeleverd dat de Bvt (voor de tbs-inrichtingen) een al te strak keurs-

lijf is. Waarschijnlijk speelt hierbij ook een rol dat de Bvt voldoende ruimte biedt

voor het primaat van de interne en externe beveiliging, waarbij de directeur 'altijd'

(te allen tijde/in voorkomende gevallen) gerechtigd is om acute beveiligende maat-

regelen te treffen, die alleen achteraf op rechtmatigheid kunnen worden getoetst.

Een belangrijke zorg over een mogelijk rechtspositioneel tekort hangt samen met

de, zoals ook in dit onderzoek is gebleken, zeer moeilijk af te bakenen grens tussen

'verpleging' en 'behandeling'. Vooral enkele geïnterviewde sleutelfiguren (waaronder

enkele terbeschikkinggestelden) hebben aangegeven dat de interne rechtspositie

mogelijk wordt ondergraven door het feit dat interne (vrijheidsbeperkende) maat-

regelen vrijwel altijd kunnen worden begrepen of gepresenteerd als maatregelen

in het kader van de behandeling. De rechtspositie van terbeschikkinggestelden is

binnen dit behandelingskader veel minder duidelijk dan binnen het verplegings-

kader.

Waarschijnlijk is dit een hardnekkig en moeilijk op te lossen probleem dat inherent

is aan het dubbelzinnige karakter van de tbs als beveiligende strafrechtelijke sanctie

én psychomedische interventie.

Dat een dergelijke diepliggende onduidelijkheid moeilijk door'eenvoudige' regel-

geving valt op te lossen, blijkt ook uit het feit dat het in de Bvt opgenomen principe

van de disciplinaire straf tot dusver een dode letter is gebleven. Hierbij heeft de

wetgever geprobeerd om een gevolg te geven aan het - op zichzelf doorgaans ook

door de behandelaars onderschreven - onderscheid tussen gedragingen die uit de

stoornis van de terbeschikkinggestelde volgen en gedragingen die daar niet uit

voortkomen. Deze mogelijkheid, die de verpleegden in rechtspositioneel opzicht

veel duidelijkere aanknopingspunten biedt, wordt in de praktijk (vrijwel) niet toe-

gepast. Behandelaars zien daar geen reële mogelijkheid toe en ook advocaten en

leden van de commissies van toezicht zijn sceptisch over de mogelijkheid om de

bedoelingen van de wet op dit punt uit te voeren.



Conclusies en aanbevelingen 143

Dit op zichzelf ondergeschikte punt verwijst naar een veel belangrijkere en structu-

relere onduidelijkheid in de Bvt over de rechtspositie in het kader van de behande-

ling. Het behandelingsdomein is in de Bvt zeer summier en marginaal geregeld,

terwijl behandeling uiteraard een essentieel bestanddeel is van het verblijf van de

terbeschikkinggestelde in de inrichting. Vrij algemeen wordt als probleem erkend

dat de terbeschikkinggestelde weinig afdwingbare rechten heeft waar het gaat om

de aard, het verloop en de evaluatie van zijn behandeling. Dit probleem klemt uiter-

aard temeer waar de terbeschikkinggestelde een bijzonder groot belang heeft bij met

name het verloop en de evaluatie van zijn behandeling. Een gunstig behandelings-

verloop is immers doorgaans de belangrijkste voorwaarde voor beëindiging van de

vrijheidsbeneming in de tbs.

Juist op dit essentiële punt zijn oplossingen via regelgeving niet eenvoudig denk-

baar. Voor de tbs-populatie geldt in alle hevigheid het dilemma dat verzet tegen

behandeling en ontkenning van de stoornis in veel gevallen inherent is aan de

stoornis die moet worden behandeld. Dit gegeven vindt vooral uitdrukking in het

feit dat de terbeschikkinggestelde, anders dan in de intramurale GGZ, niet uitdruk-

kelijk hoeft in te stemmen met het behandelplan voordat er met behandeling wordt

begonnen.

Dit voor regelgeving waarschijnlijk weerbarstigste deel van de tbs-maatregel heeft

geleid tot tegenstrijdige en moeilijk te interpreteren onderzoeksresultaten. Er zijn

tamelijk grote verschillen van inzicht over de algemene vraag of de rechtspositie

van terbeschikkinggestelden op het gebied van behandeling moet worden versterkt.

Bijna 60% van degenen die handhaving van de interne rechtspositie als centrale

opdracht hebben (advocaten, leden van de CRS en de commissies van toezicht), is

hier voorstander van terwijl hetzelfde percentage behandelaars deze versterking

juist afwijst. Tegelijkertijd stemt een meerderheid van de behandelaars in met

enkele concrete mogelijkheden om de greep van de terbeschikkinggestelde op zijn

behandeling te versterken. Het raadselachtigst is echter het feit dat juist behande-

laars in grote meerderheid instemmen met de suggestie dat behandeling in de tbs

zou moeten worden gestoeld op een behandelingsovereenkomst zoals bij de WGBO.

Er zijn aanwijzingen dat deze opstelling van medewerkers van tbs-inrichtingen

samenhangt met een grote geneigdheid om terbeschikkinggestelden, na een fase

waarin wordt geprobeerd om het verzet tegen behandeling te overwinnen, uitdruk-

kelijkere eigen verantwoordelijkheid te geven voor het al dan niet actief deelnemen

aan de behandeling.

De rechtspositionele beperkingen die gelden voor behandelingsinterventies op

basis van het bestwilprincipe, vormen de keerzijde van de medaille. Het grootste

dilemma doet zich voor als de terbeschikkinggestelde bij een stagnerende behande-

ling volgens zijn behandelaars veel baat zou hebben bij een bepaalde medicatie.

Deze medicatie (bijvoorbeeld antipsychotica) kan leiden tot (herstel van) de behan-

delbaarheid van de patiënt en kan daardoor mede in zijn belang zijn. Volgens de
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algemeen gangbare uitleg van de bestaande wetgeving - en een strikte definitie

van het gevaarscriterium - mag er op deze gronden geen dwangmedicatie worden

toegediend. De vraag blijft in hoeverre er drang kan en mag worden uitgeoefend om

het gewenste doel te bereiken. De forensisch-psychiatrische inzichten met betrek-

king tot dit thema worden sterk bepaald door farmacologische ontwikkelingen die

hebben geleid tot een sterke vermindering van ongewenste bijverschijnselen van

psychofarmaca.

Dit thema is dermate gecompliceerd dat het niet zinvol kan worden benaderd op

basis van dit brede en verkennende onderzoek. Het verdient echter zeker aan-

beveling om het vraagstuk'rechtspositie en behandeling in het kader van de tbs-

maatregel' afzonderlijk nader te bestuderen. Een grondige bezinning op dit onder-

werp lijkt temeer aangewezen in het licht van de laatste beleidsontwikkelingen

waarbij behandeling in principe wordt gebonden aan een maximumtermijn 56 en

er ruimte wordt gemaakt voor voortgezette tenuitvoerlegging van de tbs waarbij

niet langer wordt behandeld. Bij een dergelijke constructie neemt het belang van

(tijd)effectieve behandeling sterk toe, zowel voor de terbeschikkinggestelde als

voor de tbs-inrichting. Meer duidelijkheid over de rechtspositie in het kader van

de behandeling lijkt juist dan noodzakelijk.

Een tweede sterk omstreden punt betreft de passantenproblematiek en de wet-

geving (inclusief de jurisprudentie) die zich op dit punt heeft gevormd. Zoals ook

in ander onderzoek is gebleken (Nationale Ombudsman, 1996; Leuw, 1999), wordt

het in brede kring als zeer problematisch gezien dat een betrekkelijk grote groep

tot tbs veroordeelde delinquenten niet tijdig in de tbs kan worden opgenomen. De

rechtspositieregeling geeft terbeschikkinggestelden de mogelijkheid om beroep in

te stellen tegen niet-tijdige opname ter verpleging/behandeling. Tegelijkertijd

heeft de praktijk duidelijk gemaakt dat de verplichting van de overheid om tijdig te

plaatsen niet kan worden afgedwongen. Ter compensatie van dit ingebreke blijven

kent door de tbs-beroepscommissie van de CRS een 'vaste' financiële schadever-

goeding toe. Deze regeling is, zoals ook uit dit onderzoek blijkt, fundamenteel

onbevredigend. Het 'eigenlijke recht' van de terbeschikkinggestelde op tijdige

opname wordt niet gehonoreerd, terwijl veel betrokken partijen vinden dat er

ernstige maatschappelijke en behandeltechnische bezwaren zijn verbonden aan

de geldelijke compensatie.

Volgens een grote meerderheid van de respondenten bij dit onderzoek bestaat de

enige acceptabele oplossing uit het beschikbaar zijn van voldoende verpleegcapa-

citeit om tijdige opname in de tbs mogelijk te maken.

56 Dit geldt voor de gemiddelde behandeltermijn per inrichting. Langere behandelduur is dus in indivi-

duele gevallen mogelijk. Dat neemt echter niet weg dat de tijdsdruk voor behandeling in de gehele tbs-

sector is geïntroduceerd .
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De commissies van toezicht spelen een kardinale rol bij de uitvoering van de

interne-rechtspositieregeling. De commissie van toezicht kan een zeer belangrijke

functie vervullen in de inrichtingen. Vanuit een onafhankelijke maar rechtstreeks

bij de dagelijkse praktijk betrokken positie kan de commissie een signaalwerking

vervullen, waarbij (on)wenselijke ontwikkelingen op de agenda kunnen worden

gezet en bespreekbaar worden gemaakt in de inrichting. Er blijkt met name veel

waardering te zijn voor de uitdrukkelijke opdracht aan de commissie van toezicht

om te bemiddelen, juist op punten waar het beklagrecht niet in voorziet. Deze

bemiddelende functie lijkt daarom met name van groot belang in het domein van

de behandeling.

In het onderzoek is naar voren gekomen dat er grote verschillen zijn in de manier

waarop de commissies van toezicht omgaan met de beklagregeling. Kennelijk heb-

ben de verschillende commissies sterk uiteenlopende uitgangspunten met betrek-

king tot hun taakvervulling. In een enkele inrichting worden vrijwel geen formele

klachten behandeld. In andere inrichtingen worden alle binnengekomen meldingen

(ook) formeel afgedaan, waardoor er bijvoorbeeld in relatief veel gevallen wordt ge-

concludeerd tot niet-ontvankelijkheid van de klacht. Mogelijk bestaat er een relatie

tussen de cultuur van de inrichting en de mate waarin de commissie van toezicht

zich onafhankelijk en/of juridiserend opstelt.

In vergelijking met de situatie vóór de invoering van de Bvt is het aantal ingediende

klachten vrij sterk toegenomen. Op zichzelf kan dit worden begrepen als een te ver-

wachten gevolg van de uitgebreidere rechtspositie van terbeschikkinggestelden

onder de Bvt. Ongeveer 20% van de beklagzaken heeft betrekking op nieuwe, door

de Bvt opengestelde beklaggronden. De betrekkelijk sterke toename van het aantal

beklagzaken heeft niet geleid tot een wezenlijke toename van het aantal beroeps-

zaken bij de CRS. Wellicht mag hieruit worden afgeleid dat de nieuwe regeling in de

praktijk goed toepasbaar is en geen grote onduidelijkheden heeft opgeleverd voor

de rechtspraak in eerste aanleg. Veel betrokken partijen uiten wel kritiek op de vaak

lange doorlooptijden van bij de CRS aangebrachte (beroeps)zaken.

Bij de CRS worden betrekkelijk veel schorsingsverzoeken ingediend (ruim veertig in

zowel 1998 als 1999). Daarbij ging het in iets minder dan de helft van de gevallen om

verzoeken van terbeschikkinggestelden om een maatregel te schorsen die door het

hoofd van een inrichting was opgelegd. De CRS honoreert zulke schorsingsverzoeken

vrijwel nooit. Waarschijnlijk bestaat er bij de CRS veel reserve om rechtstreeks in te

grijpen in het inrichtingsbeleid. Dit zou mede begrijpelijk zijn vanwege de relatief

grote afstand tussen de CRS en de dagelijkse praktijk in de inrichting. Dit leidt tot

de vraag of het geen voorkeur zou verdienen om deze schorsingsbevoegdheid bij de

commissie van toezicht te leggen.

Ongeacht de enkele knelpunten die door het veld worden aangegeven, lijkt er in het

geval van de Bvt een vrij grote consensus te zijn ontstaan tussen de wet(gever) en



Hoofdstuk 7 146

het door de wetgeving gereguleerde maatschappelijke veld. We hebben al aangege-

ven wat de evidente voordelen hiervan zijn. Een kanttekening bij de kennelijk grote

consensus tussen wet en veld mag echter niet onvermeld blijven. De nauwe betrok-

kenheid van het veld bij de totstandkoming van wetgeving die ditzelfde veld moet

reguleren, bergt ook een zeker risico in zich. Het gevaar bestaat dat de wetgever bij

zo'n nauwe samenwerking te veel distantie en onafhankelijkheid tegenover deze

belanghebbenden verliest. Het veld kan wetgeving al in een vroeg stadium beïn-

vloeden, voordat er een diversere belangenafweging heeft plaatsgevonden. Het is

niet denkbeeldig dat hierbij algemene rechtsprincipes of belangen van andere be-

trokken partijen in het gedrang kunnen komen. In de wordingsgeschiedenis en bij

de implementatie van de Bvt is dit risico tot op zekere hoogte gecompenseerd door

de betrokkenheid van de CRS in deze fasen. Gezien de vooral adviserende functie

van de CRS, is deze betrokkenheid echter van een andere aard en ook minder inten-

sief geweest in vergelijking met die van het tbs-veld.

Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Bvt, inclusief de uitwerking die

daaraan in de praktijk is gegeven, in grote lijnen tegemoetkomt aan de behoefte aan

een adequate rechtspositie voor terbeschikkinggestelden. Deze rechtspositie lijkt

doorgaans goed te combineren met de primaire beveiligingsopdracht van de tbs en

met de uiteindelijke opdracht tot forensisch-psychiatrische behandeling. Een posi-

tief oordeel lijkt ook gerechtvaardigd voor de belangrijkste nieuwe elementen van de

externe rechtspositie.

7.3 Aanbevelingen

Op basis van dit onderzoek doen we de volgende aanbevelingen voor mogelijke

aanpassingen van de Bvt en de Wet-Fokkens.

De rechtspositie van terbeschikkinggestelden op behandelingsgebied is weinig

ontwikkeld. Zowel voor de inrichtingen als voor de terbeschikkinggestelden is

er weinig houvast waar het gaat om de rechten en plichten op dit voor beide

partijen zeer belangrijke gebied. Gerichte verdere studie lijkt hier zeker aan-

gewezen. Om de rechtspositie op het gebied van behandeling te bevorderen en

verduidelijken, kunnen de volgende specifieke aanpassingen worden overwogen:

- terbeschikkinggestelden het recht verlenen op tijdige daadwerkelijke aan-

vang van behandeling zoals vastgelegd in het behandelplan;

- bezinning op een mogelijke versterking van de rechtspositie (bijvoorbeeld

door rechterlijke toetsing) bij overplaatsing naar long-stayvoorzieningen;

- bevorderen dat de geneeskundige inspectie wordt ingeschakeld bij ernstige

klachten of meningsverschillen over de aard en de (voortgang van de) be-

handeling (de wettelijke mogelijkheid hiertoe is er al, maar er wordt tot

dusver niet of nauwelijks gebruik van gemaakt);
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- bevorderen dat commissies van toezicht zich actief opstellen tegenover hun

bemiddelende taak bij meningsverschillen tussen terbeschikkinggestelden

en de inrichting over de aard en voortgang van de behandeling.

Het verdient aanbeveling om zich te bezinnen op de mogelijkheden van 'drang-

medicatie' en'dwangmedicatie' met als doel een ernstige en langdurige stagna-

tie van de behandeling te doorbreken.

Vrijwel alle partijen die bij de uitvoering van de tbs zijn betrokken, vinden het

onlogisch en onredelijk dat terbeschikkinggestelden (formeel) wel kunnen

klagen over de oplegging of verlenging van afzondering of separatie maar niet

over de duur daarvan. Het verdient aanbeveling om deze beklaggrond in de Bvt

op te nemen.

In de praktijk bestaan veel problemen met de wettelijke verplichting dat het

hoofd van de inrichting persoonlijk moet beslissen over bepaalde maatregelen

(zoals separatie). Bij deze bepaling wordt onvoldoende rekening gehouden met

het onvermijdelijke feit dat de directeur vaak afwezig is. Deze verplichting werkt

daardoor in de hand dat er onwenselijke schijnoplossingen worden bedacht

(bijvoorbeeld het vooraf tekenen van in werkelijkheid nog niet genomen beslis-

singen). Een machtigingsregeling lijkt hiervoor de eenvoudigste en meest aan-

gewezen oplossing.

Er zou een eind moeten worden gemaakt aan de wettelijke tegenstrijdigheden

bij de opname in tbs-inrichtingen van patiënten uit de GGZ of krachtens de Wet

Bopz. Het is minimaal noodzakelijk dat zulke patiënten tijdens hun verblijf in

een tbs-inrichting volledig onder dezelfde interne-rechtspositieregeling vallen

als terbeschikkinggestelden.

Het verdient aanbeveling om zich te bezinnen op enkele niet-functionerende

Bvt-elementen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het feit dat er geen onder-

scheid wordt gemaakt tussen 'disciplinaire straffen' en 'maatregelen in het kader

van de behandeling' en dat de wettelijk verplichte bewaar- en anonimiserings-

bepalingen vaak niet worden toegepast. 'Afzondering op eigen verzoek' wordt

algemeen gezien als een overbodige bepaling die zou kunnen vervallen.

Bezinning op en nadere invulling (bijvoorbeeld in de Rvt) van de zeggenschap

over het eigen geld van terbeschikkinggestelden lijken noodzakelijk. Op dit punt

heerst veel onduidelijkheid, bijvoorbeeld over het punt in hoeverre de inrichting

kan bepalen dat terbeschikkinggestelden het eigen geld aanwenden voor (door

de rechter opgelegde) schadevergoedingen aan slachtoffers en dergelijke. Ook de

mogelijk onwenselijke aanwending van geld van de 'buitenrekening' wordt vaak

als probleem ervaren. Het verdient aanbeveling om nader te bestuderen of een

bewindvoeringsconstructie op zijn plaats zou zijn in het kader van de strafrech-

telijke maatregel tbs.

Wellicht verdient het de voorkeur om de woonverlofmogelijkheid te vervangen

door de flexibelere regeling van de transmurale resocialisatie. Bij veel tbs-inrich-
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tingen is dit inmiddels de praktijk. Als de woonverlofvoorziening blijft gehand-

haafd, verdient het aanbeveling om de woonverloftermijn te verlengen. De

maximumtermijn voor woonverlof van een half jaar wordt vrijwel algemeen te

kort bevonden. Beide aanpassingen zouden goed passen in het recente beleid

van een grotere differentiatie en flexibiliteit van de resocialisatiemogelijkheden

aan het einde van de tbs.

Het lijkt noodzakelijk om een specifiek onderzoek uit te voeren over de wijze

van uitvoering en de effectiviteit van de tbs met voorwaarden en de voorwaar-

delijke beëindiging. Hierbij moet aandacht worden besteed aan de mogelijk

noodzakelijke sterkere facilitering van de reclassering als centrale instelling.

Ook de organisatorische aspecten (de samenwerking tussen de verschillende

instanties) van de uitvoering van deze extramurale modaliteiten moeten hierbij

worden onderzocht.

Het is gewenst om zich te bezinnen op manieren om meer uniformering aan te

brengen in de uitvoering van het beklagrecht door de commissies van toezicht.

Daarbij kan worden gedacht aan meer onderlinge uitwisseling van informatie,

waarbij de commissies aandacht kunnen besteden aan de mogelijke en wense-

lijke afstemming van werkwijzen. Er zou bijvoorbeeld naar kunnen worden

gestreefd om via bemiddeling niet-ontvankelijkheid van klachten te voorkomen.

Er moet worden overwogen om de behandeling van beroepszaken door de CRS

aan een termijn te binden.

Bij de te verwachten toename van het (cumulatieve) aantal voorwaardelijk

beëindigde terbeschikkingstellingen en het aantal terbeschikkingstellingen met

voorwaarden verdient het aanbeveling om goede voorzieningen te ontwikkelen

voor noodzakelijke (tijdelijke) gedwongen opnames in een gesloten setting. Met

name zou er een expliciete wettelijke mogelijkheid moeten zijn tot tijdelijke

opname in een tbs-inrichting als crisisvoorziening bij voorwaardelijk beëindigde

terbeschikkingstellingen.

Voor toekomstige evaluaties van tbs-wetgeving zou het goed zijn om ernaar te

streven dat de beschikbaarheid en actualiteit van de beleidsgegevens van de

Dienst Justitiële Inrichtingen worden verbeterd.



Summary

Evaluation of new legislation for compulsory

forensic psychiatric treatment

In 1997 new legislation was adopted to regulate the internal and external legal

position of delinquents convicted to be detained in institutions for forensic

psychiatric treatment. This report concerns the first evaluation after three years

of experience with the new legislation.

The internal legal position specifies the rights of the patients during the course of

execution of this penal law measure. More specifically it defines the freedom of

movement within the treatment institution and the scope for self determination

of delinquents committed to such institutions. Alternatively the internal legal

position also defines the limits of authority of the institutions over its patients.

The external legal position specifies the rules of legal status transition when the

convicted person enters or is released from the penal commitment to forensic

psychiatric treatment. Some new entry and exit modalities were established, most

importantly new legislation for commitment without compulsory admission to the

treatment centre and a form of conditional discharge in which the detention order

is lifted.

The new legislation was established for the purpose of strengthening the internal

legal position of the convicts, while in the mean time warranting the security of

society and the opportunities for effectave forensic psychiatric treatment. The

legislation expressly attempts to balance these partly conflicting values of security,

treatment and legal position. On the one hand it has largely expanded the legal

rights of the patients within the institutions. Legal procedures have been instituted

for complaints about possible infringements on those rights. On the other hand the

legislation tries to safeguard security as a primary concern and it has also tried to

diffentiate between the realms of nursing and forensic psychiatric treatment. Being

nursed is legally imposed on the patient, being treated is considered to depend on

the patients' (implicit) consent. Legal position is primarily specified in the context

of being nursed, whereas it is much more marginal in the context of treatment.

Various groups of persons professionally involved in the imposition and execution

of the penai measure have been addressed by means of interviews and questionaires

as concerns their experiences with and ideas about the new legislature. Respondents

to this evaluation research consist of persons working in the treatment institutions,

judges and public prosecutors, defense attorneys and complaint boards, and pro-

bationers.
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Generally speaking there is much appreciation of both the process of introducing

and implementing the new legislation for the internal legal position. Treatment

institutions have been intensively involved in the development of the new legis-

lature. This has resulted in a general willingness of workers in the treatment field

to conform to the rules of the legislation. A majority of all respondents also feels

that the new legislation has succeeded to strike a feasible compromise between

the partly contradictory aims of the penai measure.

The new legislation for the internal legal position has resulted in a considerable

increase of complaints to the relevant judicial boards. It appears, however, that the

treatment institutions have responded in different ways to the legislation, depend-

ent upon their particular outlook on security and treatment. The research has lead

to the conclusion that some uniformation of legal position practices should be

attempted and that more clarification is needed to distinguish between the fields

of 'voluntary' participation in treatment and the compulsory incarceration in the

treatment institution. A clearer and less ambiguous legal position within the specific

context of treatment should be developed.

As regards the external legal position it appears that the new forms of'conditional'

commitment to and release of the penai law measure have led to an increase of

extramural execution. In particular the new options seem to have resulted in ame-

liorating the problematic tendency of release from the penai measure against the

advice of the treatment institution. The number of these so called 'contrary releases'

has decreased considerably since the adoption of the new legislature.
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Beklagwaardige beslissingen onder de Bvt

- Opleggen disciplinaire straf

- Plaatsing of voortzetting verblijf op afdeling intensieve zorg

- Beperking contact buitenwereld

- onderzoeken post op meegezonden voorwerpen

- toezicht op inhoud brieven

- weigeren verzenden/uitreiken van brieven

- minder dan één uur bezoek per week

- beperking aantal bezoekers

- weigering toelating bezoeker

toezicht bij bezoek

- minder dan tien minuten telefoonverkeer per week

- toezicht op telefoonverkeer en verkeer met bepaalde personen

- weigering contact met pers

- toezicht bij contact met pers

- Weigering of intrekking onderbrenging kind

- Beperking recht

- periodieke evaluatie verpleging/behandeling

- schriftelijk commentaar op evaluatieverslag

- kennisneming verpleegdossier

- dragen legitimatiebewijs

- maken foto/vingerafdruk

- onderzoek kleding/lichaam

- urinecontrole

- onderzoek in lichaam

- gedwongen geneeskundige behandeling

- fixatie tijdens separatie

- onderzoek persoonlijke verblijfsruimte

- gebruik geweld of vrijheidsbeperkende middelen

- afdelingsarrest (als verpleegde buiten de afdeling mag en het langer dan één

week duurt)

- afzondering langer dan 48 uur

- separatie langer dan 24 uur

- beperking belijden godsdienst

- beperking medische verzorging

- weigering raadplegen eigen arts

- beperking één uur luchten per dag
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- weigering voorwerpen in verblijfsruimte

- in beslagname verboden voorwerpen

- intrekken van verlof dat langer dan één week aaneengesloten heeft geduurd

- Intrekken proefverlof
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Bijlage 4

Tabellen: aantal passanten en aantal Fokkens-

wachtenden

Tabel 1: Aantal passanten in penitentiaire inrichtingen, periode januari 1990 t/m april

2000

januari april juli

1990 25 34

1991 18 26

1992 32 36

1993 42 50

1994 71 69

1995 109 141

1996 158 181

1997 170 162

1998 167 154

1999 139 129

2000 148 125

Bron: DJI

Tabel 2: Aantal 'Fokkens-wachtenden' in penitentiaire inrichtingen en (jaarlijks) gemid-

delde, periode januari 1999 t/m juli 2000

1999 2000

januari 40 51

februari 41 51

maart 38 51

april 38 47

mei 37 45

juni 32 47

juli 44 46

augustus 43

september 40
oktober 55

november 56

december 49

gemiddelde 43 48

Bron: DJI
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