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MANAGEMENTSAMENVATTING 

In de tbs bevindt zich een groep vreemdelingen die een tbs-maatregel 
opgelegd hebben gekregen en vervolgens op grond van artikel 67 van de 
Vreemdelingenwet ongewenst zijn verklaard. De tenuitvoerlegging van tbs bij 
deze personen levert grote problemen op, omdat zij niet mogen resocialiseren 
in Nederland. Uitzetting van deze ongewenst verklaarde vreemdelingen naar 
het land van herkomst mag daarentegen alleen als er een passende 
voorziening is. Om de kennis te bundelen en de repatriëring te bevorderen, is 
door de Dienst Justitiële Instellingen van het ministerie van Justitie op FPC 
Veldzicht een voorziening gecreëerd voor ongewenst verklaarde 
vreemdelingen met een tbs-maatregel. 
In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Directie Sanctie- & 
Preventiebeleid (DSP) van het ministerie van Justitie heeft Regioplan 
Beleidsonderzoek voor het WODC onderzocht hoe de voorziening 
functioneert. Hierbij is gekeken in hoeverre de verzorging en behandeling 
adequaat zijn met het oog op repatriëring, in hoeverre langdurig verblijf 
mogelijk is en of de terugkeer naar het land van herkomst wordt bevorderd. 
Daarnaast is gekeken naar het proces van ongewenstverklaren. 
 
Onderzoeksmethoden en -periode 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn de volgende methoden 
gebruikt: 
- analyse van beleidsdocumenten; 
- analyse van registratiecijfers; 
- interviews met ketenpartners, respondenten binnen de voorziening en 

andere FPC's; 
- voorleggen van conceptrapportage voor de controle op de juistheid van het 

proces van ongewenstverklaren aan de directie vreemdelingenbeleid en de 
afdeling Individuele tbs-zaken (ITZ) van het ministerie van Justitie en de 
beleidsafdeling van de IND. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 2007. 
 
Proces van ongewenstverklaren 
Wanneer een persoon in hechtenis wordt genomen, wordt door de 
(vreemdelingen)politie onderzocht wat de verblijfstitel is. Zij nemen daarbij 
contact op met de IND. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de 
ketenprocesbeschrijving Vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS). Pas na 
een veroordeling kijkt de IND of daadwerkelijk moet worden overgegaan tot 
ongewenstverklaren. Of hiervan sprake is, is onder meer afhankelijk van het 
type verblijfsstatus, de verblijfsduur en de duur van de opgelegde straf of 
maatregel.  
Nadat een vreemdeling is veroordeeld tot tbs heeft ITZ contact met de IND om 
te bezien wat de verblijfsstatus is van deze persoon en om de IND te 
informeren over de tbs-maatregel die is opgelegd. ITZ doet dit echter niet 
systematisch, waardoor mogelijk niet alle ongewenstverklaarden binnen de tbs 
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bij hen bekend zijn. 
Een complicerende factor bij tbs-gestelden is dat de duur van de maatregel 
van tevoren niet vastligt. Het wel of niet ongewenstverklaren is echter onder 
meer afhankelijk van de duur van de opgelegde straf of maatregel. Bij een 
verlenging van de tbs-maatregel kan het daardoor voorkomen dat een 
vreemdeling alsnog in aanmerking komt voor een ongewenstverklaring. Er is 
echter geen beleidsregel bij de IND om in een dergelijk geval opnieuw te 
kijken naar de ongewenstverklaring. Hierdoor is het mogelijk dat zich nog 
potentiële ongewenste vreemdelingen bevinden onder de huidige tbs-
populatie. 
 
Doelgroep voorziening en aantal ongewenstverklaarden 
De voorziening is opgezet voor ongewenst verklaarde tbs-gestelden die het 
intramurale deel van de tbs grotendeels hadden afgerond. Gestart is met de 
groep waarvan werd verwacht dat zij relatief eenvoudig uitzetbaar zouden zijn. 
De opzet van de voorziening was sober in de verwachting dat de tbs-
gestelden niet veel zorg meer nodig zouden hebben. De voorziening omvat 
twintig tbs-plaatsen. Sinds de oprichting in augustus 2005 tot september 2007 
zijn 28 tbs-gestelden en één jongere met een PIJ-maatregel geplaatst in de 
voorziening, negen van hen zijn uitgestroomd.1 Er stonden in september 2007 
nog vijf tbs-gestelde ongewenst verklaarde vreemdelingen op de wachtlijst 
voor de voorziening.  
Het aantal behandelde ongewenst verklaarde tbs-gestelden was kleiner dan 
verwacht, waardoor tevens tbs-gestelden direct vanuit een penitentiaire 
inrichting in de voorziening zijn geplaatst. Ook tbs-gestelden die maar kort in 
een ander FPC verbleven, zijn in de voorziening geplaatst. Het betreft in totaal 
ongeveer twee vijfde van het aantal ongewenst verklaarde tbs-gestelden.  
 
Verzorging en behandeling 
De behandeling en verzorging in de voorziening is gericht op het voorbereiden 
op terugkeer naar het land van herkomst en het minimaliseren van 
risicofactoren om recidive te voorkomen. De voorbereiding op terugkeer betreft 
het regelen van opvang in het land van herkomst via familie en de lokale 
zorginstellingen en het vinden van een daginvulling. De tbs-gestelde bereidt 
zich voor door cursussen te volgen en kennis te verzamelen over het land van 
herkomst. De mate waarin de ongewenst verklaarde vreemdelingen 
meewerken aan de terugkeer is sterk afhankelijk van hun ziektebeeld, 
capaciteiten en motivatie om terug te keren.  
Het aanbod aan behandelmogelijkheden binnen de voorziening is gedurende 
het project uitgebreid, omdat bleek dat de vreemdelingen meer zorg nodig 
hadden dan vooraf was voorzien. Dit is vooral veroorzaakt doordat de tbs-
gestelden in een eerder stadium vanuit een ander FPC of zelfs direct van uit 
een penitentiaire inrichting instromen in de voorziening. De twintig plaatsen in 
de voorziening lijken voldoende om de groep ongewenst verklaarde 
vreemdelingen in de tbs op te vangen. 

                                                      
1 PIJ = Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. 
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Verblijf van ongewenst verklaarde vreemdelingen die niet kunnen worden 
uitgezet 
Er tekent zich een groep van tien personen af waarvoor het terugkeer-
perspectief gering is. Er is bijvoorbeeld geen familie in het land van herkomst 
of de autoriteiten van het land van herkomst willen niet meewerken. Voor deze 
groep is repatriëring binnen afzienbare tijd niet mogelijk.  
Voor tbs-gestelden die niet op korte of middellange termijn kunnen terugkeren 
naar het land van herkomst biedt de voorziening echter onvoldoende 
mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. Het terugplaatsen van deze 
tbs-gestelden naar het FPC van herkomst op een behandelplaats, zoals 
oorspronkelijk was voorzien, blijkt ook geen optie vanwege het capaciteits-
tekort in de sector. Bij verlenging van de tbs komen zij mogelijk op een 
longstayafdeling terecht of de tbs wordt contrair beëindigd. 
 

Uitstroom naar het land van herkomst 
De voorziening is geslaagd in het repatriëren van ongewenst verklaarde 
vreemdelingen naar het land van herkomst. De verwachting bij aanvang van 
het project was dat er drie personen per jaar zouden terugkeren. Dit aantal is 
ruimschoots gehaald: in twee jaar tijd zijn er negen tbs-gestelden 
gerepatrieerd.  
Er wordt verondersteld dat de uitstroom voor de oprichting van de voorziening 
geringer was en repatriëring slechts incidenteel plaatsvond. 
De voorziening heeft formeel geen taak bij de nazorg van de vreemdeling in 
het land van herkomst. Voor zover de medewerkers echter zicht hebben op de 
vreemdelingen die zijn gerepatrieerd, gaat het goed met deze personen. De 
familie heeft hen opgevangen en bijna de helft van de negen gerepatrieerde 
ongewenst verklaarde vreemdelingen heeft werk. 
Het succes van de voorziening hangt zowel samen met de expertise en inzet 
van de medewerkers in de voorziening als met een goede samenwerking met 
de ketenpartners: de vreemdelingenpolitie, IND en de Dienst Terugkeer & 
Vertrek. De samenwerking met Dienst Terugkeer & Vertrek kan echter nog wel 
verbeteren. De dienst bestaat pas sinds begin 2007 en lijkt nog te kampen met 
opstartproblemen. 
 
Algemene conclusies 
De voorziening slaagt er in de doelstelling van het project te behalen. De 
uitstroom in de eerste twee jaar is voorspoedig verlopen. De voorziening 
voldoet aan een behoefte binnen de tbs-sector om opvang voor de groep 
ongewenst verklaarde vreemdelingen te regelen en beschikt over 
specialistische kennis. Zij wordt dan ook benaderd door andere FPC's en 
instellingen, zoals jeugdinrichtingen, voor informatie en ondersteuning. 
De ongewenst verklaarde vreemdelingen zonder terugkeerperspectief 
bevinden zich in een moeilijke positie. Zij komen of op een longstayplaats 
terecht of hun tbs wordt contrair beëindigd door de rechter, afhankelijk van de 
inschatting van het recidivegevaar. Een contraire beëindiging betekent dat de 
vreemdeling wordt uitgezet zonder dat opvang is geregeld. Een oplossing voor 
de groep vreemdelingen zonder terugkeerperspectief lijkt wenselijk.  
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