Nieuw 'Forum' voor beter imago TBS
Een nieuwe stichting, die pleit voor een positieve beeldvorming rond tbs,
is opgericht onder de naam 'Forum TBS'. Dat maken de initiatiefnemers bekend
in De Andere Wereld van IKON-radio. De oprichters zijn allen direct of indirect
werkzaam binnen het tbs-systeem. Aanleiding is het slechte imago dat tbs heeft
in de publieke opinie, maar ook onder Haagse politici.
Jos Poelman is een van de oprichters van 'Forum TBS' en oud-directeur
van de Pompekliniek in Nijmegen. Hij verklaart voor de IKON-microfoon dat
zo'n nieuw forum noodzakelijk is: "Dat heeft te maken met de maatschappelijke
en politieke druk, met de reacties in de Tweede Kamer op incidenten. Daarbij
komt ook de positie van de minister of staatssecretaris van Justitie in het
geding en loopt gevaar, die daardoor eenzijdig de beveiliging van de
samenleving benadrukt. De afgelopen jaren is zo het hele tbs -stelsel op slot
geraakt en als dat zo doorgaat, dan gaat dat naar de knoppen. Daarom hebben
we 'Forum TBS' nodig om die beeldvorming een wending te geven, te
veranderen."
Voorzitter van de nieuwe stichting is de vice-president van de het gerechtshof in
Arnhem, mr. Yvo van Kuijk. Hij is tevens lid van het landelijk Adviescollege Verlofaanvragen tbs. "'Forum TBS' is voortgekomen uit de behoefte om het tbs-systeem overeind
te houden. Als we het woord tbs horen is dat vaak in verband met incidenten, dan komt
de tbs-er heel negatief in beeld en de positieve resultaten van de tbs verdwijnen dan
vaak. Daardoor krijg je verregaande veiligheidsmaatregelen en komt de behandeling
onder druk. (…) Een tbs-er komt niet zomaar terug in de samenleving. Dat gebeurt na
een reeks van verloven. Eerst wordt hij beveiligd begeleid. Dan dubbel begeleid. Dan
enkelvoudig begeleid. Pas helemaal aan het eind krijgt iemand proefverlof, dat is de
laatste fase. (…) We zien in de laatste jaren dan ook dat het aantal ernstige incidenten
sterk is teruggelopen."
Forumlid en advocaat mr. Niek Heidanus sluit zich hierbij aan: "Juist dankzij de
tbs worden grote rampen voorkomen. (…) De samenleving moet blij zijn met tbs, want
als we die niet zouden hebben gehad zouden tientallen meer delinquenten, gevaarlijke
verkrachters en moordenaars in onze samenleving vrij rondlopen. (…) Nog geen 20% van
alle tbs-ers recidiveert, terwijl bij langgestraften bijna 80% in herhaling vervalt." Maar er
is ook kritiek op het huidige functioneren van tbs. Niek Heidanus:"Wat niet goed gaat is
de tenuitvoerlegging van de maatregel. Het is onaanvaardbaar dat de gemiddelde duur
van de maatregel tien jaar is geworden. (…) Daarmee wordt aan de wortels van de tbsbehandeling gezaagd, want geen enkele verdachte in een strafzaak wil meer in die tbs
terechtkomen."
'Forum TBS' wil overigens niet alleen maar zelf het woord gaan voeren, maar wil een
groep van zo'n honderd sympathisanten uit de hele samenleving om zich heen
verzamelen die de doelstelling van 'Forum TBS' delen en, indien nodig, een tegengeluid
willen laten horen. "Onder hen bevinden zich burgemeesters, wethouders, eerste
kamerleden en bekende publieke figuren die hun stem kunnen laten horen en naar wie
geluisterd wordt", aldus Jos Poelman voor de IKON-microfoon.
Komende week zal de stichting 'Forum TBS' zich officieel publiekelijk presenteren.
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