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'Politici helpen het tbs-systeem om zeep'
Elsbeth Stoker −19/10/11, 07:54

Politici bemoeien zich te veel met tbs. Als ze blijven reageren op incidenten, helpen zij het
systeem om zeep. Nu al leggen rechters minder vaak tbs op, zijn klinieken huiverig met verlof
en proberen verdachten de maatregel te ontlopen.
Dit zegt Yvo van Kuijck, vicepresident van het Hof in Arnhem en lid van de commissie die de
verlofaanvraag van tbs'ers toetst. Ook is hij een van de oprichters van Forum TBS, dat de noodklok
luidt. Volgens Van Kuijck zit het tbs-systeem in een negatieve spiraal.
Een rechter kan tbs opleggen als een crimineel een zwaar delict heeft gepleegd en een stoornis heeft.
Na de gevangenisstraf wordt hij dan gedwongen behandeld. Afgelopen vijf jaar is het aantal tbsopleggingen gehalveerd. 'Dat komt onder meer doordat de politiek erbovenop zit. De nadruk ligt
steeds meer op veiligheid en opsluiten, terwijl een goede behandeling het recidivegevaar vermindert.
Meer dan 80 procent van de tbs'ers gaat niet opnieuw in de fout. Maar als er eentje wel de fout in
gaat, hoor je dat meteen.'
In een kramp
Hierdoor schiet het systeem in een kramp. Behandelaars durven minder snel verlof aan te vragen,
aldus Van Kuijck. Zonder verlof is het niet mogelijk om vrij te komen. Gevolg: de periode dat iemand in
de kliniek zit wordt langer. 'Bij rechters speelt ook de vraag mee: is tbs, gezien de lange periode dat
iemand vastzit, nog wel een proportionele maatregel.'
Advocaat Job Knoester deelt de kritiek. 'Mijn cliënt mocht van de deskundigencommissie van zijn
kliniek naar buiten. Maar van de minister mag dat alleen als hij een libidoremmend middel gebruikt. De
psychiaters zien geen medische noodzaak.'
Joost Eerdmans van het Burgercomité tegen Onrecht wil juist strengere eisen voor tbs-verlof. 'Het
gaat om zware misdadigers.'

