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I. Vanuit het perspectief van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid

1. Een stukje geschiedenis

Voor Peter Oosterom was de tbs-maatregel in 2012 onbe-
kend terrein. Voorheen was hij werkzaam bij de sector 
Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) waar hij als selectiefunc-
tionaris bekend was met een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van hoofdkantoor DJI en het JJI-veld voor soms 
ingewikkelde jeugdige justitiabelen. Het tbs-veld ervaarde 
hij als een wat naar binnen gekeerde wereld waarin de tbs-
zorg werd ingekocht bij tbs-klinieken, oftewel Forensisch 
Psychiatrische Centra (FPC’s), en de FPC’s elk voor zich 
met de behandeling bezig waren. Door de toenmalige wijze 
van bekostiging van de tbs-zorg die bij die inkoop hoorde, 
waren tbs-gestelden ‘koopwaar’ waarvoor bijvoorbeeld 
zogenaamde ruilingen werden georganiseerd als een pati-
ent moest worden overgeplaatst. Wanneer er geen gelijk-
waardig (financieel) ‘product’ tegenover stond, werd er een 
zogenaamde ‘tegoedbon’ uitgeschreven die later tegen een 
nieuwe patiënt kon worden ingewisseld. Daar kwam bij 
dat tbs-gestelden niet in hun regio van herkomst werden 
geplaatst, maar ‘aselect’ bij het FPC werden aangemeld 
dat op dat moment de laagste bezetting had. In die peri-
ode was er een fors overschot aan tbs-bedden waardoor op 
deze manier nieuwe tbs-gestelden zo eerlijk mogelijk over 
de FPC’s werden verdeeld. Dit was dus niet echt een werk-
wijze waarin de persoon van de tbs-gestelde centraal stond.

In maart 2013 verscheen het Masterplan DJI, waarbij naast 
een aantal penitentiaire inrichtingen ook drie FPC’s geslo-
ten moesten worden, omdat naar verwachting de leegstand 
door een dalend aantal opleggingen van de tbs-maatregel 
steeds verder zou oplopen. Twee FPC’s, Veldzicht en Olden-
kotte, werden aangewezen als te sluiten klinieken, gelet op 

het (nieuwe) principe dat de behoefte aan tbs-zorg per 
verzorgingsgebied moest worden bekeken. Tbs’ers zouden 
vanaf 1 januari 2014 met het oog op resocialisatie regio-
naal geplaatst worden, tenzij slachtofferbelangen of andere 
criteria hier een contra-indicatie voor zouden vormen. Een 
eerste stap op weg naar meer aandacht en oog voor de tbs-
gestelde zelf, dan voor financiële afspraken. Ook zouden 
overplaatsingen vanaf datzelfde moment niet meer via 
ruilingen plaatsvinden, maar op basis van een individuele 
beoordeling bij de Afdeling plaatsing van DForZo.1

Door deze andere manier van werken werd er door de 
Afdeling plaatsing in 2014 voor de eerste keer een casus-
overleg georganiseerd, omdat bij een specifiek verzoek tot 
overplaatsing door een FPC werd geconstateerd dat het met 
deze overplaatsing de vierde binnen één jaar zou zijn, waar-
onder twee vanwege een crisis. Het advies van de EVBG2-
commissie om een ander FPC met EVBG-expertise te 
betrekken bij de behandeling vormde mede aanleiding om 
het casusoverleg te gaan organiseren. De Afdeling plaatsing 
bracht daarom de kliniek die om de overplaatsing vroeg en 
een FPC met EVBG-expertise bij elkaar om te bespreken of 
het wellicht haalbaar was de betreffende tbs-gestelde niet 
over te plaatsen, maar zijn behandeling in hetzelfde FPC te 
laten voortzetten met extra ondersteuning van het FPC met 
EVBG-expertise. De uitkomst van het casusoverleg was dat 
dit inderdaad kon.

2. Groei en ontwikkeling zorgconferenties

Na dit casusoverleg volgden er in 2014 nog drie en werd 
de term ‘zorgconferentie’ door een van de FPC’s geïntro-
duceerd. Die term is vanaf dat moment niet meer ingeruild 
voor iets anders.

1 Directie forensische Zorg.
2 Extreem Vlucht- en beheers Gevaarlijk.
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In 2015 volgden er weer drie zorgconferenties en in 2016 
waren dat er al negentien. In de meeste gevallen werden 
deze georganiseerd op initiatief van de Afdeling plaatsing, 
naar aanleiding van bijvoorbeeld een overplaatsingsverzoek 
of een op een andere manier geconstateerde behandelim-
passe. Maar soms vroeg een FPC zelf een zorgconferentie 
aan omdat men inmiddels goede ervaringen had opgedaan 
met deze manier van werken. Bij elke zorgconferentie werd 
iedere keer naast de FPC waar de tbs-gestelde verbleef ook 
een ander FPC uitgenodigd. Dit betrof óf een FPC waar 
een tbs-gestelde eventueel naar overgeplaatst kon worden, 
ofwel een FPC met een specifieke expertise, bijvoorbeeld op 
het gebied van zeden, LVB of autisme.
FPC’s waren in het begin wat onwennig, omdat naast DJI 
ook andere FPC’s ‘in hun keuken’ kwamen kijken hoe de 
behandeling van de daar verblijvende tbs-gestelde – vaak 
moeizaam –verliep. Maar naarmate het aantal zorgconfe-
renties toenam, erkenden FPC’s steeds meer de meerwaarde 
daarvan omdat gezien werd dat alle FPC’s soms met inge-
wikkelde casuïstiek en daardoor ontstane behandelimpas-
ses te maken hebben. Het bleek bovendien erg zinvol dat 
op deze wijze deskundigen ‘van buiten’ mee konden denken 
over passende oplossingen.

Zorgconferenties vonden aanvankelijk ergens centraal 
plaats, bijvoorbeeld in Utrecht, weliswaar in aanwezig-
heid van de advocaat, maar zonder de tbs-gestelde. In de 
loop van 2016 werd het gebruikelijk om zorgconferenties 
‘op locatie’ in een FPC te houden, om de tbs-gestelde ook 
aan het woord te kunnen laten. Naar nu blijkt een goed 
werkend concept, waarover later meer.

3. 15-plus

Naar aanleiding van een onderzoek door het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
(april 20153) naar patiënten die langer dan vijftien jaar in 
de tbs-behandeling zaten, heeft de toenmalige staatssecre-
taris aan de Tweede Kamer toegezegd de groep langverblij-
vende terbeschikkinggestelden op casusniveau door DJI te 
laten evalueren om te komen tot passende en verantwoorde 
vervolgtrajecten. Vanwege de ervaringen die inmiddels 
waren opgedaan met zorgconferenties is er toen voor geko-
zen dit middel in te zetten om met deze vraag aan de slag 
te gaan.

Op 1 juli 2017, de start van het project ‘15-plus’, waren 
er 369 ‘langverblijvers’ bekend. De tbs-gestelden die met 
transmuraal of proefverlof waren, werden uitgezonderd 
van zorgconferenties, omdat er bij deze groep van uitge-
gaan kan worden dat zij zich in een traject ‘naar buiten’ 
bevinden. Ook ongewenste vreemdelingen met tbs vielen 
buiten het project, aangezien hun perspectief een heel ander 
is, namelijk repatriëring naar het land van herkomst.

3 http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/2323-analyse-aard-en-kenmerken-
langverblijvende-(-15-jaar)-tbs-gestelden.aspx.

Dat heeft ertoe geleid dat er in 2018 maar liefst 115 zorg-
conferenties hebben plaatsgevonden, waarvan 72 regulier 
en 43 in de Langdurig Forensisch Psychiatrische Zorg 
(LFPZ, voorheen Longstay). Bij de LFPZ werd met zorg-
conferenties in de tijd aangesloten bij de zogenaamde drie-
jaarlijkse hertoetsing, om daarmee een voor hen ‘natuurlijk 
moment’ te creëren en hen ook niet teveel te belasten met 
onderzoeken op verschillende momenten.

4. Werkwijze zorgconferenties

Zorgconferenties hebben zich in de loop der jaren ontwik-
keld naar een bepaald model. Ze duren altijd twee uur, 
waarbij de tbs-gestelde steeds (voor zover hij of zij ertoe 
in staat is) het eerste uur aanwezig is. Het tweede uur vindt 
dan zonder de tbs-gestelde plaats, maar altijd in aanwezig-
heid van zijn/haar advocaat. We doen dit niet omdat er in 
het tweede deel allerlei zaken besproken worden die geheim 
moeten blijven, maar omdat het tweede deel zich vooral 
kenmerkt door ‘vrij filosoferen’, ‘out of the box’ denken, 
waarbij allerlei opties op tafel kunnen komen, om uitein-
delijk te komen tot passende oplossingen. De discussie 
hierover kan mogelijk verwachtingen wekken bij de tbs-
gestelde die soms niet waar gemaakt kunnen worden.
Er wordt altijd een conceptverslag gemaakt dat na afloop 
door alle deelnemers geredigeerd kan worden. Het defini-
tieve verslag wordt aan het tbs-dossier toegevoegd en kan 
later mogelijk een rol spelen bij bijvoorbeeld een verlen-
gingszitting of verlofaanvraag.

Naast de advocaat wordt er altijd, in overleg met het 
betreffende FPC, een andere zorgaanbieder (FPC, FPK, 
FPA, RIBW) uitgenodigd met expertise op het gebied van 
de problematiek van de tbs-gestelde, de Pro Justitiarappor-
teurs die (niet te lang geleden ) gerapporteerd hebben ten 
behoeve van een verlenging van de tbs of de LFPZ (of beide), 
de contactfunctionaris van de reclassering en in sommige 
gevallen, en na overleg met de tbs-gestelde en diens advo-
caat, het OM. Van het FPC is altijd het hoofd behandeling 
aanwezig, de sociotherapeut/persoonlijk begeleider en soms 
de psychiater. Van de Divisie Individuele Zaken4 (DIZ) zijn 
altijd aanwezig de coördinator die zich met tbs-plaatsingen 
bezighoudt, de coördinator van het Forensisch Plaatsings-
loket (FPL) dat zich met alle andere titels bezighoudt, een 
vertegenwoordiger van het proces Verblijf Buiten de Inrich-
ting dat zich met tbs-verloven bezighoudt en tenslotte de 
psychiatrisch adviseur van DJI/DIZ.

5. Betekenis zorgconferenties

Wat zorgconferenties in de eerste plaats bereiken is een 
gemeenschappelijk probleemeigenaarschap. Alle partijen, 
ieder vanuit haar/zijn eigen rol, willen dat de tbs-gestelde 
op een goede manier door zijn/haar tbs-behandeling komt 
en op een veilige manier terugkeert in de samenleving. Er 

4 De opvolger van de Afdeling plaatsing van DforZo na de reorganisatie 
van DJI op 1 oktober 2015.
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wordt, anders dan bijvoorbeeld tijdens verlengingszittin-
gen, in gezamenlijkheid gezocht naar oplossingen die weer 
kunnen leiden tot een nieuw perspectief, wat dat ook mag 
zijn. De hele keten, de rechter uitgezonderd, zit aan tafel en 
denkt mee over hoe verder te komen.
De kracht van de zorgconferenties is dat er ‘out of the box’, 
buiten de gebaande paden en bekende oplossingen, nage-
dacht wordt, waarbij tijdens de bespreking getoetst wordt 
wat wel en niet haalbaar is. Met daarbij blijvende aandacht 
voor de risico’s. Op deze manier is ook voor alle partijen 
transparant wat gewikt en gewogen is en wat uiteindelijk 
de koers zou kunnen of moeten worden.
Het is wel van belang te vermelden dat de uitkomst van de 
zorgconferentie altijd een advies is aan de kliniek, die eind-
verantwoordelijk blijft voor de behandeling. Maar door de 
wijze van bespreken en totstandkoming van het resultaat 
neemt de kliniek het advies vrijwel altijd over.

6. Bevindingen project 15-plus

De tbs-gestelde is er bijna altijd bij. Men voelt zich serieus 
genomen en heeft vaak ook een positieve inbreng. Maar 
ook is het goed voor alle deelnemers, inclusief die van het 
ministerie, om degene om wie het gaat zelf te spreken en 
zich op deze manier een completer beeld te vormen dan 
alleen vanaf papier.
De uitkomst van een zorgconferentie staat van tevoren 
nooit vast, iedereen gaat er altijd open in. Wat uiteinde-
lijk het advies wordt, ontstaat tijdens de bespreking en de 
conclusies zijn vaak verrassend.
De meeste advocaten nemen actief deel aan de discussie. 
Vanuit hun rol vertegenwoordigen zij uiteraard het belang 
van hun cliënt, maar zij helpen vaak ook om hem of haar 
te motiveren een andere oplossing dan wellicht tevoren 
gedacht of gehoopt te accepteren.

7. Conclusies na 115 zorgconferenties

Zorgconferenties kosten betrokken partijen veel tijd en 
inspanning, maar leveren volgens iedereen dusdanig veel 
op dat het die inspanning zeker waard is.
Wat ook duidelijk wordt, is dat er voor een deel van de 
‘langverblijvers’ geen passende vervolgzorg beschikbaar 
is, waardoor ze niet kunnen uitstromen. Het beeld dat nu 
opdoemt, is een veranderde behoefte aan zorgaanbod. Met 
name.is er meer behoefte aan verblijfszorg met een lager 
beveiligingsniveau dan een FPC maar met een hoge(re) 
zorgintensiteit, waar mensen langdurig kunnen wonen. Een 
instelling waar aandacht is voor de kwaliteit van leven van 
de betrokkene, maar ook voor de risico’s en daardoor de 
veiligheid van de samenleving. DIZ is daarom in gesprek 
gegaan met de afdeling Inkoop van de Divisie ForZoJJI5 én 
de FPC’s om na te denken over het creëren van een nieuw 
passend zorgaanbod voor deze doelgroep.
Een ander beeld dat ontstaat, is dat er soms eerder in een 
tbs-behandeltraject kritisch gekeken moet worden naar de 

5 forensische Zorg/Justitiële JeugdInrichtingen.

opbrengsten van de behandeling en of er niet eerder aan 
alternatieven gedacht moet worden. Wat heeft het bijvoor-
beeld voor zin om iemand maar te blijven motiveren om 
mee te werken aan behandeling terwijl betrokkene het 
delict ontkent en weigert om waar dan ook maar aan mee 
te werken? Soms is direct plaatsen in de LFPZ veel meer op 
zijn plaats dan pas nadat er vele jaren later minstens twee 
behandelpogingen hebben plaatsgevonden. Raakt iemand 
na verloop van tijd alsnog gemotiveerd, dan kan hij/zij weer 
terug de behandeling in. Op deze manier wordt er veel effi-
ciënter omgegaan met dure behandelplekken.
Een dergelijke manier van toepassen van de LFPZ past 
echter niet in het huidige beleidskader en zal dus ook nader 
met betrokken partijen besproken moeten worden.

Wel een tussentijdse toets bij ISD 
en niet bij tbS? Dat is raar. Ook 

daarom de zorgconferentie.

8. Zorgconferenties 8+

In 2018 zijn de zogenaamde prestatie-indicatoren Doel-
matigheid tbs geëvalueerd. Een instrument waarmee FPC’s 
werden beoordeeld op hun ‘doorlooptijden’ van de tbs-
behandeling. Hoeveel van hun patiënten bereikten bijvoor-
beeld na twee jaar de fase van begeleid verlof, of bij hoeveel 
patiënten werd na acht jaar de fase van proefverlof of voor-
waardelijke beëindiging bereikt? Bij een slechte score kon 
een boete aan het FPC worden opgelegd. Dit zou als een 
prikkel moeten fungeren om de tbs-behandelduur niet te 
lang te laten oplopen.
Als uitkomst van de evaluatie is een alternatief bedacht, 
namelijk het organiseren van een zorgconferentie voor 
(een deel van) de patiënten die langer dan acht jaar in 
de tbs verblijven en waarbij een impasse is ontstaan. Op 
deze manier kan er op casusniveau gewerkt worden om de 
genoemde prestatie-indicatoren te behalen. En daar heeft 
de tbs-gestelde uiteindelijk ook veel meer aan.

9. Tot slot

Zorgconferenties zijn niet meer weg te denken uit het tbs-
landschap. Alle partners in de keten zien er de voordelen 
van. Wij denken ook dat de sector tbs er op deze manier 
anders (en beter) uit kan komen te zien. Meer aandacht 
voor het individu, maar van daaruit ook aandacht voor 
oplossingen op landelijk niveau om de behandeling en reso-
cialisatie van tbs-gestelden beter vorm te geven.

II. Vanuit het perspectief van de advocaat

1. Inleiding

Peter Oosterom en Bert Bezemer hebben uitgelegd hoe de 
zorgconferentie is ontstaan. Maar wat is het nut hiervan? 
Zorgconferenties spreken in ieder geval een tweetal pijn-
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punten in het tbs-stelsel aan. Te denken valt aan de soms 
wel erg lange duur van de vrijheidsberoving in het kader 
van deze strafrechtelijke maatregel als dat wordt afgezet 
tegen de aard van veel delicten. Hieronder geef ik een voor-
beeld. Daarnaast denk ik aan het probleem dat een tbs-
gestelde niet een echt podium heeft om met zijn advocaat 
problemen in de behandeling aan de kaak te stellen. Op dit 
punt is er een opmerkelijk verschil met de ISD-maatregel. 
Daarover straks meer.
Als in een strafzaak rekening moet worden gehouden met 
tbs-oplegging zal een goede strafrechtadvocaat in een vroeg 
stadium investeren in voorlichting van zijn cliënt over tbs. 
De behandelmaatregel kent veel voordelen. Ex-tbs-gestel-
den vallen zo’n vier keer minder in herhaling dan ex-gede-
tineerden. Dat is niet alleen gunstig voor de samenleving, 
ook veroordeelden zelf willen doorgaans niet terugvallen in 
delictgedrag, maar meedoen in de maatschappij. Naast dit 
soort voordelen dienen ook de nadelen van het tbs-stelsel 
in de voorlichting van verdachte aandacht te krijgen. Dit 
artikel gaat niet over alle pro’s en contra’s. Volstaan wordt 
met zaken die de zorgconferentie raken.

2. De lange duur van tbs

Neem bijvoorbeeld de casus van Jonathan. Dat was een 
man die al een aantal jaren zijn tbs-maatregel onderging 
voordat hij mijn bijstand ontving. Hij werd in juli 1995 
aangehouden voor diefstal met geweld. Dat was technisch 
ook juist, want hij had een tasjesroof gepleegd. Hij rukte 
een oude dame een tasje uit haar hand. Deze diefstal met 
geweld leverde geen letsel op. De tbs die Jonathan opgelegd 
kreeg begon op 9 november 1996 en eindigde in februari 
2012. Voor deze zaak, waarvan de ernst te nuanceren valt, 
onderging Jonathan bijna zeventien jaar vrijheidsbero-
ving in een strafrechtelijk kader. Na een verblijf van viijf-
tien (bijna zestien) jaar in tbs, beëindigde de rechtbank de 
behandelmaatregel uiteindelijk mede omdat die contrapro-
ductief begon te werken. De duur van de vrijheidsbeneming 
van deze man in het kader van het strafrecht is dispro-
portioneel te noemen. Met de kennis van nu ben ik ervan 
overtuigd dat deze man veel had kunnen hebben aan een 
zorgconferentie nadat zijn tbs een jaar of acht had geduurd. 
Sterker nog: de samenleving had hier ook winst uit kunnen 
halen. In een zorgconferentie zou zijn onderzocht waarom 
de maatregel zo lang duurde en of, en zo ja welke, aanpak 
op maat op zijn plaats was geweest. Ik maak me zelfs sterk 
dat het door de rechtbank vastgestelde contraproductieve 
effect van de tbs op deze man er mogelijk niet zou zijn 
geweest indien eerder een zorgconferentie zou zijn belegd. 
En nu, laat ik het voorzichtig stellen, is de terugkeer van 
Jonathan in de samenleving niet rimpelloos verlopen.

3. Tussentijdse toets

Verdachten kunnen, als is voldaan aan de voorwaarden van 
artikel 38m Sr, worden veroordeeld tot de maatregel van 
plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). 
Deze maatregel kan maximaal twee jaar duren. Deze wet 

is ooit bedacht voor veelplegers: de draaideurcriminelen. 
Kennelijk heeft ook de wetgever onderkend dat ISD lange 
vrijheidsbeneming betekent en dat het noodzakelijk kan 
zijn om tijdens de maatregel de waarde en kwaliteit daar-
van te beoordelen. Er kan om een tussentijdse toets worden 
gevraagd. Dat kan in ieder geval zes maanden na de start 
van de tenuitvoerlegging van de ISD of zes maanden na het 
onherroepelijk worden van een beslissing om tussentijds 
niet te toetsen of van de beslissing dat de maatregel moet 
worden voortgezet.6 Zo’n tussentijdse toets kan ertoe leiden 
dat de rechter de ISD beëindigt.7 Het is zeer opmerkelijk 
dat een tussentijdse toets niet tijdens een tbs kan worden 
gevraagd. Doorgaans beoordeelt de rechter om de twee 
jaar of voortzetting van deze behandelmaatregel nodig is. 
Vrijheidsbeneming voor de duur van twee jaar is, ook als 
het om tbs-waardige delicten gaat, een zeer lange periode. 
Bovendien heeft de tbs-verlengingsrechter strikt genomen 
op basis van de wet een beperkte beoordelingsruimte. De 
rechter kan bepalen of de tbs met één of twee jaar moet 
worden verlengd, of dat de dwangverpleging onder voor-
waarden kan worden beëindigd. Als de dwangverpleging 
een jaar voorwaardelijk beëindigd is geweest, kan de maat-
regel in zijn geheel worden beëindigd. In potentie kan tbs 
zelfs levenslang duren. Er is geen juridische basis voor de 
verlengingsrechter om zich te bemoeien met (problemen in) 
de behandeling.

4. Zorgconferenties in de praktijk

Peter Oosterom en Bert Bezemer hebben uitgelegd wie 
er allemaal bij een zorgconferentie aanwezig zijn. Op dit 
moment is er geen wettelijke regeling voor dit instituut. 
De eerste zorgconferentie die ik bijwoonde, trad ik met 
argwaan tegemoet. Met geslepen juridische messen zat ik 
toen klaar voor de strijd tussen allerlei deskundigen. Een 
ingewikkeld probleem bleek op dat moment hoe om te gaan 
met het feit dat de tbs-gestelden het eerste uur bij de zorg-
conferentie aanwezig mochten zijn, maar het tweede uur 
niet. Wat moest de advocaat dan doen? Kon de raadsman 
het tweede uur blijven als de cliënt weg moest? De uitleg 
waarom het zo zou moeten gaan, was echter wel duidelijk. 
Tijdens het tweede uur zouden er dingen kunnen worden 
besproken die voor de tbs-gestelde pijnlijk zouden kunnen 
zijn om te horen. Daarnaast voelen ook behandelaren zich 
net iets vrijer om zich uit te spreken zonder de aanwezig-
heid van de tbs-gestelden. Dat laatste argument overtuigde 
mij minder, maar het eerste begreep ik goed. Bovendien is 
het in het voordeel van de tbs-gestelde dat zijn advocaat 
ook het tweede uur aanwezig is om zijn belangen te behar-
tigen  en zijn standpunt te verkondigen.

Inmiddels ben ik een groot aantal zorgconferenties verder, 
met louter positieve ervaringen. Steeds weer blijkt er 
sprake te zijn van wederzijds respect. Er wordt transparant 
gecommuniceerd. Doordat veel en verschillende disciplines 

6 Art. 38s Sr.
7 Art. 38s lid 3 Sr.
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aanwezig zijn, komen er creatieve denkprocessen op gang. 
Misschien nog wel het opvallendste gegeven is de onver-
wacht gesignaleerde onafhankelijke en open houding van 
de betrokkenen van het ministerie. Juist vanuit die zijde is 
er ook een kritische houding naar alle betrokkenen. Het 
spreekt voor zich dat een advocaat indien nodig ook op 
dit punt de aanwezigen scherp moet houden, maar dat is 
tot nu toe in de praktijk nog niet vaak nodig gebleken. Op 
een enkele uitzondering na verliet de auteur dezes iedere 
zorgconferentie met hoop op perspectief voor zijn cliënt.

5. Nadelen zorgconferenties

Zijn er ook nadelen? De zorgconferenties vragen veel 
inzet van veel betrokkenen. Dat betekent ook veel kosten. 
Advocaten zijn meestal ondernemers. Dat is anders voor 
de andere aanwezigen. Het ministerie stelt weliswaar een 
vergoeding ter beschikking, maar commercieel gezien is de 
zorgconferentie in de regel een verliesgevende dag. Toch 
doen tbs-advocaten dit wel, vanuit betrokkenheid en voor 
de zichtbare positieve effecten voor de tbs-gestelden en het 
tbs-stelsel in het algemeen.

6. Voordelen zorgconferenties

De positieve effecten van de zorgconferentie, ook op de 
lange termijn, overheersen. De doorontwikkeling van zorg-
conferenties draagt bij aan het vertrouwen in tbs. Een derge-
lijke positieve ontwikkeling zal ook besproken worden 
door de strafrechtadvocaat die zijn, nog verdachte, cliënt 
voorlicht over het tbs-stelsel. Dat zou mogelijk tot meer 
instroom kunnen leiden en daarmee een grotere veiligheid 
voor de samenleving.

7. Aanbevelingen

Om genoemde mogelijke positieve effecten van zorgconfe-
renties te verzilveren is concrete actie nodig. In de eerste 
plaats is een wettelijke verankering of eventueel een beleids-
kader op zijn plaats. Dat laatste bestaat ook al jaren voor 
de longstay,8 ook wel de langdurig forensische psychiatri-
sche zorg genoemd.

Er moet een wet of beleidskader 
komen waarin procedures rond zorg-

conferenties worden verankerd.

Het toepassingsbereik van de zorgconferenties moet 
worden uitgebreid. Waar nu iedere tbs-gestelde na vijftien 
jaar pas een zorgconferentie krijgt, zou dat moeten gelden 
voor iedereen die langer dan zes of hooguit acht jaar in tbs 
verblijft.

8 https://www.forensischezorg.nl/beleid/beleidsdocumenten-en-kaders/
langdurige-forensisch-psychiatrische-zorg.

Daarnaast zou een zorgconferentie op indicatie moeten 
kunnen worden georganiseerd. Een tbs-gestelde met zijn 
advocaat, kliniek, reclassering of ministerie zouden gemoti-
veerd moeten kunnen aangeven waarom een zorgconferen-
tie gewenst is. Het ministerie dient dat dan te beoordelen 
en daarover te beslissen. Tegen een dergelijke beslissing 
behoort dan ook een beroepsmogelijkheid bij de Raad voor 
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming te bestaan.
Tenslotte is het van belang dat in een wet of beleidskader 
wordt verankerd dat achteraf, nog beter dan nu het geval 
is, wordt gemonitord of er daadwerkelijk iets wordt gedaan 
met de aanbevelingen uit een zorgconferentie. Bij die moni-
toring dienen de tbs-gestelde en zijn advocaat te worden 
betrokken.

III. Vanuit het perspectief van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid

Reactie

De aanbevelingen die Job Knoester in zijn onderdeel doet, 
zijn interessant en zeker het bespreken waard. Met name 
daar waar hij aangeeft dat tegenover een beslissing om wel 
of geen zorgconferentie te houden ook een beroepsmoge-
lijkheid bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugd-
bescherming behoort te bestaan. Bekeken moet worden 
of dit niet ingaat tegen de ‘geest’ van de zorgconferenties, 
namelijk in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen 
voor een probleemsituatie in een tbs-behandeling. Er is in 
de afgelopen periode wel eens discussie geweest over het al 
dan niet organiseren van een zorgconferentie, maar we zijn 
daar altijd gezamenlijk uitgekomen. Maar zoals gezegd, we 
gaan hier op een later moment graag verder over in gesprek.
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