Nederlandse
Vereniging voor
Rechtspraak
De Staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie
Dr. K.H.D.M. Dijkhof
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Datum
29juni 2017
Uw kenmerk
2066371

Contactpersoon
J.M.A. Timmer
Onderwerp
Advies over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelde in verband
met een wijziging van de duur van de termijn voor het doen van verplichte aangifte en van de termijn van de
multidisciplinaire rapportagecyclus bij de verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling

Geachte heet Dijkhof,
Bij brief van 19 april 2017 heeft u de NVvR om advies gevraagd over het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelde in verband met een
wijziging van de duur van de termijn voor het doen van verplichte aangifte en van de termijn
van de multidisciplinaire rapportagecyclus bij de verlenging van de maatregel van
terbeschikkingstelling.
Dit advies is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR.
Strekking ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit beoogt, blijkens de nota van toelichting, wijzigingen aan te brengen in een
tweetal in het Reglement verpleging ter beschikking gestelden opgenomen termijnen. De eerste
wijziging betreft de intensivering van de multidisciplinaire rapportagecyclus. Het
multidisciplinaire advies betreft een second opinion op het verlengingsadvies en het bevat een
evaluatie van het verloop en de effectiviteit van de verpleging en behandeling van de ter
beschikking gestelde en aanbevelingen daaromtrent. Teneinde deze waarborg- en
signaleringsfunctie voor de behandeling en de voortgang daarvan te verstevigen, zal deze
tussentijdse externe toets voortaan om de vier jaar plaatsvinden. Deze wijziging is geheel in lijn
met de aanbevelingen van de Taskforce behandelduur tbs’. De tweede wijziging betreft de
termijn waarbinnen het (plaatsvervangend) hoofd van een inrichting voor verpleging van ter
beschikking gestelden aangifte dient te doen van strafbare feiten. Deze wijziging is ingegeven
door signalen uit het veld dat het doen van aangifte binnen vierentwintig uur in de praktijk niet
haalbaar is. Ten derde wordt de tekst van artikel 53, tweede lid, en artikel 57, vierde lid, op een
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tweetal punten verduidelijkt. Deze verduidelijkingen hebben beide betrekking op de reikwijdte
van de aangifteplicht. Deze wijziging is ingegeven door de constatering in de evaluatie dat er,
ondanks de nadere toelichting in de handleiding, nog steeds discussie bestaat over de vraag of
de aangifteplicht ook van toepassing is op tbs-gestelde die in Forensisch Psychiatrische Klinieken
verblijven en op ‘anderszins verpleegden’ in de Forensisch Psychiatrische Centra.

Advies
De WeCo acht de voorgestelde wijzigingen, in samenhang met de wetswijziging en gelet op
het huidige tijdsgewricht, niet onlogisch. Wet geeft het ontwerpbesluit de WeCo aanleiding
tot het maken van een opmerking ter zake van de voorgestelde verlenging van de termijn
voor het doen van aangifte door het (plaatsvervangend) hoofd van een inrichting voor
verpleging van ter beschikking gestelden van strafbare feiten van 24 uur naar één week.
Noch uit het ontwerp-besluit, noch uit de nota van toelichting blijkt wat het rechtsgevolg is
als het (plaatsvervangend) hoofd van een inrichting niet binnen de gestelde termijn aangifte
doet. In de nota van toelichting ware hieraan aandacht te besteden. Dat is van belang omdat
een verdachte aan het niet tijdig doen van aangifte mogelijk rechten zal willen ontlenen.
Indien sprake zou zijn van een fatale termijn, verdient het wellicht de voorkeur om een meer
flexibele terminologie te kiezen en het ontwerpbesluit op dit punt aan te passen.
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