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haar verteld dat ik voor een ernstig geweldsdelict ben veroor-
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Waarom?
»0mdat de afgelopen jaren gebleken is dat de hijgerigheid van
het politieke en publieke debat
het tbs-systeemheeftdoenvastlopen. Er sloop angst in het systeem. Klinieken en het ministerie durven minder snel verloven
toe te staan, rechters waren hui-

verig am de tbs op te heffen.Het
gevolg was dat de gemiddelde behandelduur steeg tot boven de
tien jaar. En het gevolg daarvan
was onder meer dat advocaten
hun dienten afraadden om mee

te werken aan psychiatrisch onderzoek.Zodalze niettot tbsveroordeeld konden warden, maar
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