
30 250 Parlementair onderzoek TBS

Nr. 2 BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE ONDERZOEK TBS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2005

De Tijdelijke Commissie Onderzoek TBS wil u tussentijds op de hoogte
stellen van de vorderingen van haar onderzoek.

De algemene onderzoeksvraag die de Kamer ter beantwoording neerlegde
bij de Tijdelijke Commissie bestond uit vijf deelvragen. De tijdelijke
commissie heeft onlangs de eerste twee onderzoeksvragen (deels) aan
Regioplan Beleidsonderzoek te Amsterdam uitbesteed, namelijk:
– Hoe werkt het huidige systeem van het TBS-stelsel?
– Wat is er al bekend, voorgenomen en uitgevoerd uit eerdere rapporten

en adviezen ten aanzien van het TBS-stelsel en de behandeling van
geestelijk gestoorden die delictgevaarlijk zijn?

Regioplan zal dit deel-onderzoek eind januari afronden en de tijdelijke
commissie daarover rapporteren.

De Tijdelijke Commissie wist bij haar instelling dat rapportages van een
aantal relevante onderzoeken zouden komen te verschijnen onder de
verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. De beantwoording van
twee onderzoeksvragen waarvoor de minister van Justitie zorgdraagt
heeft echter vertraging opgelopen bleek zeer recent. Zo zal het internatio-
naal rechtsvergelijkende onderzoek 31 maart worden afgerond in plaats
van 31 januari 2006. Het onderzoek naar de onttrekkingen zal eind februari
2006 gereed zijn in plaats van eind januari.

Ondanks deze vertraging blijft de commissie voornemens in maart 2006
openbare gesprekken te voeren en haar rapport direct na het meireces
aan u aan te bieden.

De tijdelijke commissie heeft tot nu toe twee werkbezoeken afgelegd. Zij
heeft de kliniek Veldzicht te Balkbrug bezocht en een bezoek gebracht aan
GGZ-Drenthe te Assen. Deze week zal zij de kliniek van de Pompestichting
te Nijmegen bezoeken. Van 9 tot en met 13 januari zal de tijdelijke
commissie Engeland en Duitsland bezoeken teneinde zich te oriënteren op
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de wijze waarop in de ons omringende landen wordt omgegaan met
geestelijk gestoorde delinquenten en geestelijk gestoorden die delict-
gevaarlijk zijn.

Eind januari willen wij u berichten welke de definitieve data zijn waarop
de openbare gesprekken plaats vinden.

De voorzitter van de tijdelijke commissie,
Visser

De griffier van de tijdelijke commissie,
Coenen
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