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Statutaire oprichting
In de afgelopen jaren heeft een negatief beeld over het stelsel en de praktijk van de TBS het
publieke debat overheerst. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het aantal verloven afnam, de
behandelduur opliep en het aantal opleggingen van deze strafrechtelijke maatregel tussen
2005 en 2010 halveerde.
Een aantal wetenschappers, behandelaars, rechters, advocaten, officieren van justitie en
persoonlijk bij de TBS betrokken mensen nam het initiatief een bijdrage te leveren aan een
meer evenwichtig maatschappelijk en politiek debat waarin relevante feiten, ervaringen,
onderzoeken en gediffentieerde meningen een rol kunnen spelen. Doel is dat het vertrouwen
in de terbeschikkingstelling als beveiligings- en behandelingsmaatregel wordt hersteld en dat
de maatschappelijke en politieke besluitvorming op dit terrein minder eenzijdig wordt bepaald
door incidenten en veiligheidseisen.
Het gaat niet om het in stand houden van het TBS-stelsel op zich, maar wel om aandacht voor
de principes waarop de TBS-wetgeving is gebaseerd en om ruimte voor het gewenste
evenwicht tussen beveiliging, behandeling en de rechtspositie van de TBS-gestelde. Zo kan
een effectieve behandeling blijven bestaan voor delinquente patiënten die daarvoor in
aanmerking komen, juist om te voorkomen dat zij onbehandeld terugkeren in de maatschappij
met een grotere kans op herhaling.
De groep initiatiefnemers kwam in 2010 een aantal malen bijeen en besloot onder de naam
Forum TBS naar buiten te treden met het motto ‘voor een veilige én menselijke samenleving’.
Het is een particulier initiatief, waarbij de leden vanuit het verband van Forum TBS op
persoonlijke titel een bijdrage leveren, naast de inspanningen van de overheid,
behandelklinieken en anderen op dit terrein.
Op 17 januari 2011 werd de Stichting Forum TBS formeel statutair opgericht vanuit de
gedachte dat in stichtingsvorm de doelstellingen het best tot hun recht kunnen komen.
In de preambule van de oprichtingsakte werd onder meer geformuleerd dat de TBS een
effectieve maatregel is die leidt tot een veiliger én menselijke samenleving, dat de TBS-sector
er in slaagt om het overgrote deel van de patiënten na behandeling veilig te laten terugkeren in
de samenleving, dat TBS niet zonder risico’s is, dat door wetenschappelijk verantwoorde
risicotaxaties en een zorgvuldig risicomanagement wordt beoogd de risico’s tot een
aanvaardbaar minimum te beperken, 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 en ten slotte dat deze veiligheidsfocus zorgt voor een
sfeer van angst in de samenleving en binnen TBS-klinieken met een verlammende werking als
gevolg.
Om de denkbeelden naar voren te brengen denkt Forum TBS aan middelen als publicaties, het
plaatsen van opiniestukken, het sturen van brieven, het organiseren van bijeenkomsten, het
geven van interviews of het ter beschikking stellen van ondersteunende informatie.
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Bestuur
Als bestuursleden traden aan: mr. Y. A.J.M. van Kuijck, vice-president van het Gerechtshof
Arnhem, voorzitter, mevrouw mr. I.E. Kruit, stafjurist bij het FPC De Rooyse Wissel,
secretaris en drs. J.A. Poelmann, oud-bestuurder van de Pompstichting te Nijmegen,
penningmeester. Korte tijd later was mr.dr. J.R. Niemantsverdriet, oud-staflid van de Van der
Hoeven Stichting, bereid als ambtelijk secretaris op te treden, nadat in de eerste periode
mevrouw mr. H.G. Leentvaar-Loohuis, secretaris AVT/LAP, het secretariaat had
waargenomen.
Het bestuur kwam in het verslagjaar vijfmaal bijeen.
Kerngroep
De initiatiefnemers besloten onder de naam ‘kerngroep’ samen met het bestuur een klankbord
en overlegforum te vormen om de door Forum TBS gewenste doelen te overdenken en in
praktische acties uit te werken. In de loop van het jaar traden meer leden toe tot de kerngroep,
waarbij er naar werd gestreefd een zo groot mogelijke verscheidenheid binnen de gelederen te
verkrijgen. Er vonden drie bijeenkomsten plaats van deze ‘denktank’ die aan het eind van het
verslagjaar bestond uit twaalf personen uit verschillende disciplines.
Sympathisanten
Er werd gezocht naar een – liefst zo groot mogelijke kring – van personen die sympathiseren
met het doel van Forum TBS en samen met bestuur en kerngroep willen optrekken.
Met ondersteuning van deze sympathisanten kan het beoogde tegengeluid worden versterkt.
Aan de sympathisanten werd gevraagd of zij er geen bezwaar tegen hebben om als zodanig op
een publieke lijst van sympathisanten genoemd te worden.
Aan het eind van het verslagjaar waren er 25 sympathisanten met verschillende
maatschappelijke achtergronden en posities. Er wordt naar gestreefd de groep sympathisanten
uit te breiden.
Financiën
In het begin van het verslagjaar werd het bankrekeningnummer 6013836 ten name van
Stichting Forum TBS te Apeldoorn geopend. Enkele maanden later volgde de erkenning van
de stichting als zogenaamde ANBI-instelling, waardoor het mogelijk is dat donateurs hun
bijdrage als fiscaal aftrekbare post kunnen opvoeren.
Donaties kwamen binnen zowel van instituten als van particulieren.
Werkgroepen
Binnen Forum TBS werden de volgende werkgroepen samengesteld, tot nu toe bestaande uit
leden van het bestuur en de kerngroep. In het verslagjaar waren feitelijk alleen de
werkgroepen symposium en media actief.
Veel werk was weggelegd voor de werkgroep symposium die de taak had een bijeenkomst te
organiseren waarop Forum TBS zich voor het eerst publiekelijk zou manifesteren.
De werkgroep media richtte zich bij de voorbereiding voor het symposium op de
ontwikkeling van een logo, op de vooraankondiging en de vormgeving van de
programmafolder. Dit laatste gebeurde met ondersteuning van een professioneel ontwerper.
Hierna gaat de werkgroep verder met de ontwikkeling van een eigen website (die helaas nog
niet gereed was ten tijde van het symposium), PR-activiteiten, communicatiereglement e.d.
Intussen kon al een eigen e-mailadres in gebruik worden genomen: info@forumtbs.nl.
2

Tot het terrein van de werkgroep behandeling zal het brede terrein van daderbehandeling,
kwaliteit van behandeling, onderzoek en resocialisatie gaan behoren.
Forum TBS onderkent tevens het belang van slachtoffers, zodat ook een werkgroep
slachtoffers werd samengesteld.
De werkgroep wetgeving is in het leven geroepen met het doel om kritisch ontwikkelingen op
het gebied van wet- en regelgeving te volgen.
Symposium 3 november 2011
In het overleg van kerngroep en bestuur ontstond het idee een symposium te organiseren,
waarmee aan een groter publiek doel en functie van Forum TBS zou kunnen worden
bekendgemaakt.
Een en ander leidde tot een half daags symposium aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
op donderdag 3 november 2011. Het kernthema was de actuele toestand van de TBS in het
land. Tot waar heeft het afgelopen decennium ons gebracht en wat voor ontwikkelingen
mogen we verwachten in de nabije toekomst? Daarover spraken prof. mr. C. Kelk (Wat is er
gebeurd met de aanbevelingen van de commissie-Visser?); prof. mr. J.W. Fokkens (Wat is er
veranderd in wet- en regelgeving en beleid?); advocaat mr. N.A. Heidanus (Wat bepaalt
tegenwoordig de dynamiek in de praktijk van de TBS?).
In zijn openingstoespraak ging voorzitter mr. Yvo van Kuijck in op het doel van de stichting ,
terwijl lid van de kerngroep dr. Onno Maathuis vanuit zijn ervaring als positioneerder het
‘merk’ TBS belichtte als inleiding op het door hem geleide afsluitende Lagerhuisdebat.
Mede dankzij de voortreffelijke ondersteuning vanuit de juridische faculteit van de Radboud
Universiteit, de bijdrage van de sprekers en de ongeveer 100 deelnemers, was het een
succesvolle middag. Ook Forum TBS is een speler geworden in het debat.
In de marge van het symposium traden enkele leden van bestuur en kerngroep op in de media
zodat ook een groter publiek heeft kunnen kennismaken met het bestaan en de doelstelling
van Forum TBS.

Het bestuur van Forum TBS
januari 2012
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