Stichting Forum TBS, gevestigd te Utrecht

Preambule en doel in oprichtingsakte, 17 januari 2011
Preambule
(3.1) De comparant verklaart dat hij voornemens is een stichting op te richten en daartoe vooraf overweegt als
volgt:
- dat tbs (hierna: tbs) een effectieve maatregel is die leidt tot een veiliger én menselijke samenleving;
- dat tbs beoogt om de samenleving te behoeden voor het gevaar dat mensen die een ernstig misdrijf
hebben begaan onder invloed van een psychische stoornis, dat opnieuw zullen doen;
- dat de tbs sector er in slaagt om het overgrote deel van de patiënten na /met intensieve behandeling
veilig te laten terugkeren in de samenleving en dat daarmee zowel deze mensen als de samenleving
een nieuwe kans krijgen;
- dat de effectiviteit van de behandeling mede blijkt uit een recidivepercentage dat uitermate gunstig
afsteekt tegen het recidivepercentage van het reguliere gevangeniswezen;
- dat tbs geen risicoloos systeem is, maar door wetenschappelijk verantwoorde risicotaxaties en een
zorgvuldig risicomanagement wordt beoogd de risico’s tot een aanvaardbaar minimum te beperken;
- dat het alternatief (geen tbs maar opsluiting) zowel de patiënt als de samenleving opzadelt met een
uitzichtloze situatie;
- dat de veiligheid wordt aangetast wanneer zieke mensen na hun straf onbehandeld terugkeren in de
maatschappij (hetgeen gebeurt als mensen weigeren meer te werken aan een gedragskundig
onderzoek de rechter daardoor geen tbs op kan leggen);
- dat deze situatie waarin mensen met een geestelijke stoornis langdurig in een gevangenis worden
opgesloten zonder behandeling, de samenleving met enorme kosten opzadelt;
- dat het volstrekt inhumaan is om ernstig zieke mensen op te sluiten zonder een adequate
behandeling;
- dat de effectiviteit van de tbs maatregel op dit moment bedreigd wordt door een zeer eenzijdige
gerichtheid op veiligheid en daardoor minder op behandeling en resocialisatie;
- dat deze veiligheidsfocus zorgt voor een sfeer van angst in de samenleving en binnen TBS-klinieken die
een verlammende werking heeft op het tbs-systeem;
- dat het wenselijk is om zo snel mogelijk een nieuw evenwicht te bereiken tussen het belang van de
maatschappelijke veiligheid en het belang van een behoorlijke behandeling van psychisch gestoorde
daders;
dat daarvoor noodzakelijk is dat in de samenleving een reëler beeld ontstaat van het tbs-systeem en
het karakter van de tbs-maatregel (geen straf maar een beveiligingsmaatregel).
Statuten
Doel
Artikel 2
2.1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan een evenwichtiger maatschappelijk en politiek
debat over het tbs-systeem in het algemeen en de geestelijke gestoorde dader in het bijzonder in de hoop
dat daardoor het vertrouwen in het tbs-systeem wordt hersteld en de maatschappelijke en politieke
besluitvorming op dit terrein minder eenzijdig wordt bepaald door incidenten en eisen van veiligheid.
2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het in de meest ruime zin in woord en geschrift onder de aandacht (doen) brengen van en informatie
verstrekken over de maatregel van terbeschikkingstelling, de wijze van tenuitvoerlegging van deze
maatregel en de resocialisatie van ter beschikking gestelden;
- door alle middelen welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

