
Samenvatting

In 1997 is de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) in
werking getreden die de interne rechtspositie regelt van terbeschikkinggestelden.
Tien jaar na dato is deze wet voor de tweede keer geëvalueerd. De probleemstel-
ling van het onderhavige onderzoek is drieledig en luidt:

1. Hoe is de Bvt tien jaar na invoering van de wet geïmplementeerd in de tbs-
inrichtingen?

2. In hoeverre zijn de met de wet beoogde doelstellingen bereikt?
3. Welke knelpunten/aandachtspunten treden op? Wat zijn de ongewenste

neveneffecten?

Om de probleemstelling en onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn vaklitera-
tuur, jaarverslagen, wetgeving en jurisprudentie van de beklagcommissies en
van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbe-
scherming (RSJ) bestudeerd. Door middel van een enquête is een eerste indruk
verkregen van de mate waarin de verschillende aspecten van de Bvt daadwerke-
lijk in de inrichtingen zijn geïmplementeerd. Er zijn 605 enquêtes uitgezet onder
medewerkers van tbs-inrichtingen en 420 onder terbeschikkinggestelden. De
respons was respectievelijk 48,5 en 50,5%. Naar aanleiding van de uitkomsten
van de enquêtes en het jurisprudentieonderzoek zijn semi-gestructureerde
vragenlijsten opgesteld met behulp waarvan interviews zijn gehouden met
sleutelfiguren uit de tbs-inrichtingen en uit de penitentiaire rechtspraak. In totaal
zijn 33 interviews gehouden met 51 sleutelfiguren uit de tbs-inrichtingen en 18
interviews met 31 sleutelfiguren uit de penitentiaire rechtspraak. 

Implementatie
Onmiskenbaar heeft de toegenomen aandacht voor de rechten van de verpleegde
de verhoudingen binnen de tbs-kliniek blijvend beïnvloed. Niet alleen de Bvt
zelf, maar ook de jurisprudentie gelden als een richtsnoer voor het professioneel
handelen van functionarissen betrokken bij de tenuitvoerlegging van de maat-
regel tbs. Wellicht niet steeds vooraf, ook in de verantwoording van het in-
grijpen door het personeel achteraf, gelden wet- en regelgeving als een ijkpunt.
Daarbij doet zich wel een probleem voor. Om de bepalingen uit de Bvt correct
te kunnen toepassen, zullen de medewerkers van tbs-inrichtingen voldoende op
de hoogte moeten zijn van de inhoud van de wet. Hoewel de bepalingen uit de
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Bvt in het algemeen worden nageleefd, komt uit het onderzoek naar voren dat
het personeel van de tbs-inrichtingen over het algemeen vindt dat het te weinig
of geen scholing ontvangt in de rechtspositie van verpleegden. Ook het meren-
deel van de terbeschikkinggestelden vindt dat het personeel niet goed of maar
ten dele op de hoogte is van de rechten en plichten van de ter beschikking
gestelde. Ook de terbeschikkinggestelden zelf blijken niet optimaal geïnfor-
meerd over hun rechtspositie krachtens de Bvt. Het merendeel van de terbe-
schikkinggestelden blijkt wel op de hoogte van de huisregels, maar kennisname
van de Bvt in de inrichtingen is slecht georganiseerd en de relevante wet- en
regelgeving is nogal eens moeilijk toegankelijk. 

Doelstellingen
Bij de ontwikkeling van de Bvt is uitgegaan van de noodzaak van een optimale
afstemming van de drie fundamentele dimensies van de tbs: te weten de bevei-
liging (van de samenleving), de behandeling (van de terbeschikkinggestelde met
het oog op resocialisatie) en de rechtspositie (van de terbeschikkinggestelde
tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel). Bescherming van de maatschap-
pij vindt dan op korte termijn plaats door detentie en op lange termijn door
behandeling welke gericht is op een dusdanige vermindering van de delictge-
vaarlijkheid van de terbeschikkinggestelde dat terugkeer naar de maatschappij
verantwoord is. Deze drie componenten van de rechtspositieregeling fungeren
in een dynamisch proces van tenuitvoerlegging als drie pijlers die elkaar in
evenwicht houden. Als zodanig zijn deze componenten te beschouwen als de
steunberen van een verantwoorde tenuitvoerlegging van de maatregel tbs. Mede
onder invloed van de maatschappelijke discussies naar aanleiding van enkele
ernstige incidenten is de afgelopen jaren de nadruk van het verblijf in de tbs-
kliniek nog meer op de beveiliging komen te liggen, waardoor de aandacht voor
de behandeling naar de achtergrond verschoof. Dat proces is nog versterkt door
de maatschappelijke ontwikkeling in de richting van een samenleving die
risico’s nauwelijks meer aanvaardbaar acht. Veel inspanning wordt dan ook
gewijd aan het minimaliseren van de risico’s van onveiligheid. Waar de nadruk
meer op de beveiliging is komen te liggen, is dat soms ten koste gegaan van de
behandeling, maar ook de rechten van de verpleegde zijn daarmee wel in het
gedrang gekomen. Uit de gesprekken in de klinieken is zonneklaar vast komen
te staan dat beveiliging thans als de prioriteit, zo niet de bestaansvoorwaarde van
de tbs wordt beschouwd. Drie knelpunten komen in het onderzoek veelvuldig
terug: de capaciteitsproblematiek, de personele bezetting en de toegenomen
ministeriële controle (zie hoofdstuk 5). Afgelopen jaren hebben zij extra druk
op het zoeken naar de balans tussen verpleging, behandeling en rechtspositie
gelegd. 

Knelpunten/probleemvelden
Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat verpleging en behandeling
begrippen zijn die in de wet wel formeel zijn onderscheiden, maar in de
klinische praktijk sterk met elkaar vervlochten zijn. Uit de enquête blijkt dat
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bijna de helft van de medewerkers van mening is dat er in de inrichting geen
duidelijk onderscheid bestaat tussen verpleging en behandeling. Het recht op
behandeling is niet als zodanig geregeld in de Bvt, voor de terbeschikkinggestel-
de valt het recht af te leiden uit artikel 37c tweede lid Sr dat stelt dat de Minister
erop toeziet dat de terbeschikkinggestelde de nodige behandeling krijgt. Uit de
Bvt zijn dan ook weinig effectueerbare rechten met betrekking tot de behande-
ling voor de terbeschikkinggestelden af te leiden, de verpleegde heeft slechts het
recht op een periodieke evaluatie van het verloop van de verpleging en behande-
ling en het recht schriftelijk commentaar te geven op het evaluatieverslag
(artikel 18 Bvt) en het recht op kennisneming van de in het verpleegdedossier
vastgelegde gegevens (artikel 20 Bvt), uit de enquête komt naar voren dat die
rechten in het algemeen worden gerespecteerd. Andere belangrijke aspecten van
de behandeling zijn in de Bvt neergelegd als zorgplicht voor het hoofd van de
inrichting, bijvoorbeeld de vaststelling van een verplegings- en behandelings-
plan binnen drie maanden. Tweederde van de terbeschikkinggestelden geeft in
de enquête aan dat die termijn (ruimschoots) werd overschreden. Een nadere
uitwerking van (een recht op) behandeling in de penitentiaire wetgeving zou de
thans bestaande onduidelijkheid en onzekerheid kunnen verminderen. Perso-
neelskrapte leidt er nogal eens toe dat behandeling geruime tijd uitblijft en dat
er wachtlijsten ontstaan. Zo is 40% van de medewerkers het niet eens met de
stelling dat de inrichting beschikt over voldoende behandelmodaliteiten en voor-
zieningen om tegemoet te komen aan de behandelbehoeften van de populatie
verpleegden. Eenderde van de terbeschikkinggestelden geeft aan dat de behan-
deling niet aansluit op zijn behoeften of wensen. 

De Bvt maakt onderscheid tussen enerzijds disciplinaire straffen (artikel 48
en 49 Bvt), anderzijds orde- en veiligheidsmaatregelen op basis waarvan bij-
voorbeeld de bewegingsvrijheid binnen de inrichting kan worden beperkt.
Terwijl tweederde van de geënquêteerde medewerkers stelt dat disciplinaire
straffen worden toegepast, komt uit de interviews (en uit de huisregels) naar
voren dat dit zelden of nooit gebeurt. Geconcludeerd moet worden dat medewer-
kers blijkbaar slecht op de hoogte zijn van het onderscheid tussen disciplinaire
straffen en maatregelen. Op basis van de informatie uit de interviews lijkt de
regeling van disciplinaire straffen in de wet een dode letter.

In artikel 4 Bvt ontbreekt de mogelijkheid patiënten met een civielrechtelijke
titel op te nemen. Zij kunnen op grond van de Wet Bopz echter wel in een
justitiële tbs-inrichting worden opgenomen. Feitelijk gebeurt dit ook. Hoewel
de Bvt op deze categorie van toepassing is, wordt dat door de betreffende
patiënten soms niet onderkend.

Problemen op het vlak van beheer van geld door terbeschikkinggestelden in
deze evaluatie komen overeen met de bevindingen uit de eerste evaluatie van de
Bvt: Uit de enquête is gebleken dat bijna een kwart van de medewerkers van
mening is dat de inrichting te weinig invloed heeft op besteding door verpleeg-
den van hun financiële middelen buiten de inrichting. Door de geïnterviewden
van een aantal inrichtingen wordt dit als problematisch ervaren onder andere
omdat financiën als een belangrijke factor wordt gezien voor het beheersen van
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1 Spreiding: 6 tot 64 procent.

de delictgevaarlijkheid. Een aantal inrichtingen lost dit op door de ter beschik-
king gestelde bij binnenkomst aan te moedigen het ‘buitengeld’ over te hevelen
naar de binnenrekening die de verpleegde heeft bij de inrichting. Een absolute
bevoegdheid van de inrichting is dit echter niet: de terbeschikkinggestelde kan
daartoe niet worden verplicht. Het niet kunnen doen van betalingen en het niet
mogen aflossen van schulden voor de terbeschikkinggestelde zonder zijn
toestemming wordt soms als knelpunt ervaren. 

Geconcludeerd kan worden dat het beheer van geld wellicht beter uitgewerkt
kan worden in de wet. Blijkbaar zijn de algemene bepalingen in het Burgerlijk
Wetboek inzake onderbewindstelling, curatele en mentorschap ontoereikend. 

In artikel 26, eerste lid, Bvt is vastgesteld dat het hoofd van de inrichting ter
afwending van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van de verpleegde
of van anderen op advies van een arts, een verpleegde kan verplichten te
gedogen dat ten aanzien van hem een bepaalde geneeskundige handeling wordt
verricht. Nadere regels hierover worden gesteld in het Rvt. De Bvt kent nu nog
geen basis voor dwangbehandeling, maar alleen de mogelijkheid om een
gedwongen kortdurende geneeskundige ingreep te verrichten, zoals in artikel 26
Bvt is vastgesteld. Bijna 45 procent1 van de medewerkers die de enquête heeft
ingevuld, geeft aan dat de mogelijkheden om dwangmedicatie toe te passen, te
beperkt zijn. Bijna 41 procent vindt van niet. Uit de interviews blijkt dat het
merendeel een verruiming ondersteunt. Aangegeven wordt dat de criteria om
dwangmedicatie toe te passen te eng zijn. In het licht van de grote personeels-
krapte in de inrichtingen moet deze wens echter met voorzichtigheid tegemoet
worden getreden.

De longstay-voorziening is bedoeld voor terbeschikkinggestelden bij wie het,
ondanks (langdurige) behandeling, niet is gelukt het delictrisico naar een aan-
vaardbaar risico terug te brengen en bij wie, gegeven de huidige stand van de
wetenschap en de praktijk, geen reëel behandelperspectief aanwezig wordt
geacht. Leden van de RSJ en raadslieden geven in de gesprekken aan dat zij de
toetsingsmogelijkheden voor plaatsing op de longstay-afdeling te minimaal
vinden. Er zou een hoger beroepsmogelijkheid moeten komen, bijvoorbeeld bij
het Gerechtshof te Arnhem. Longstay heeft geen basis in de Bvt. Veel respon-
denten zijn van mening dat de longstay een te ingrijpende voorziening is om in
een beleidskader te regelen. Bovendien wordt indringend de vraag aan de orde
gesteld of voor terbeschikkinggestelden op de longstay-voorziening niet een
heel andere rechtspositie zou moeten gelden, nu het verblijf – anders dan in de
Bvt wordt verondersteld – niet meer gericht is op terugkeer in de samenleving,
maar op een zo humaan mogelijk verblijf. Uit het jurisprudentieonderzoek is
naar voren gekomen dat beroepen tegen beslissingen tot longstay-plaatsingen
in 2005 en 2006 de grootste groep van de (over)plaatsingsberoepen vormen. In
2005 betrof het 53% van de ingediende beroepen tot (over)plaatsing, in 2006
57%. Het is opvallend dat een relatief groot aandeel van deze beroepen (deels)
gegrond wordt verklaard, namelijk 23% in 2005 en 38% in 2006.
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In artikel 56 Bvt is vastgesteld dat een verpleegde bij de beklagcommissie van
de Commissie van Toezicht beklag kan doen over enkele, door het hoofd van de
inrichting genomen beslissingen. Alvorens hij daartoe overgaat, kan hij de
Commissie van Toezicht vragen te bemiddelen (artikel 55 Bvt). Uit zowel de
bestudering van de jaarverslagen van de commissies van toezicht als uit de
gesprekken komt naar voren dat bemiddeling bij vrijwel alle inrichtingen
intensief wordt gebruikt. Waar de tekst van artikel 55 Bvt het initiatief daartoe
bij de terbeschikkinggestelde lijkt te laten, worden in de meeste inrichtingen
klachten eerst ter bemiddeling aangeboden, tenzij de terbeschikkinggestelde dat
per se niet wilt. Bij sommige inrichtingen worden klachten zelfs altijd ter
bemiddeling aangeboden, ook als de terbeschikkinggestelde zegt dat niet te
willen. Opvallend is het grote aantal klachten dat na bemiddeling wordt
ingetrokken. Dat verdient vooral aandacht in het licht van de druk die terbe-
schikkinggestelden mogelijk ervaren om met bemiddeling akkoord te gaan. 

Uit de enquête komt naar voren dat terbeschikkinggestelden in het algemeen
op de hoogte zijn van de beklagprocedure en, voorzover zij daar gebruik van
hebben gemaakt, zich ook serieus genomen voelen door de beklagcommissie.
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de beklagcommissie niet wordt ervaren als een
van de inrichting onafhankelijk orgaan. In de interviews wijzen terbeschikking-
gestelden erop dat, volgens hun, medewerkers van inrichtingen het indienen van
klachten vaak gelijkstellen met het tegenwerken van de behandeling. Een klacht
die veelvuldig wordt geuit in de interviews is dat de beslissingstermijn van vier
weken (artikel 65 lid 1 Bvt) niet wordt gehaald, beslissingstermijnen van enkele
maanden zijn geen uitzondering. 

Tenslotte ontbreekt in de Bvt een beroep tegen medisch handelen van een
aan de inrichting verbonden arts, zoals daarvan wel in de Penitentiaire Beginse-
lenwet sprake is. Dit wordt vooral door de respondenten uit de penitentiaire
rechtspraak betreurd.




