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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel D

a. De wijzigingen voorgesteld onder nummers 1 tot en met 4 worden
vernummerd tot 2 tot en met 5.

b. Onder nummer 1 wordt toegevoegd:
In het tweede lid onder 1 °, het derde lid en het vierde lid wordt in

plaats van de zinsnede «niet eerder dan één maand voor het indienen van
de vordering» telkens gelezen: recent.

Toelichting

Bij de voorbereiding van de vordering tot en beslissing op de de
verlenging van de terbeschikkingstelling gelden strikte termijnen. In de
huidige regeling is bepaald dat het openbaar ministerie zijn vordering tot
verlenging van de terbeschikkingstelling niet eerder dan twee maanden,
maar niet later dan een maand voor de afloop van de terbeschikking–
stelling dient in te dienen. De vordering moet zijn gebaseerd op een niet
eerder dan een maand voor het indienen van de vordering opgemaakt
advies afkomstig van de inrichting waar betrokkene verblijft. In het geval
dat het openbaar ministerie een verlenging vordert, waardoor de
tbs-maatregel de duur van zes jaar of een veelvoud daarvan te boven
gaat, moet naast de advisering uit de inrichting tevens een advies van
een psychiater en een psycholoog (volgens het nieuwe voorstel twee
gedragsdeskundigen, onder wie een psychiater), worden overgelegd. Dit
advies mag evenmin ouder zijn dan een maand voorafgaand aan het
tijdstip van de vordering. Vervolgens dient de rechtbank binnen twee
maanden nadat de vordering is ingediend een beslissing te nemen.

De ratio van deze termijnen is dat zo verzekerd wordt dat de beslissing
van de rechtbank over de verlenging van de terbeschikkingstelling wordt
genomen op een recent advies over de wenselijkheid van die verlenging.
Het is evenwel duidelijk dat het geheel van de termijnen een nauwlet–
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tende bewaking en afstemming tussen de adviserende deskundigen, de
officier van justitie en de rechtbank vraagt. Zodra vanuit de inrichting of
bij het parket enigszins wordt afgeweken van de in art. 509o bedoelde
termijnen, ontstaat een grotere kans op het maken van fouten, hetgeen
zelfs bij het te laat indienen van de vordering kan leiden tot niet-ontvan–
kelijkheid van het openbaar ministerie en invrijheidstelling van de
betrokkene.

Ik ben van mening dat de actualiteit van de desbetreffende advisering
ook op andere wijze kan worden verzekerd dan door het stellen van zo
een harde termijn als in de huidige bepaling. Aan mijn voorstel tot
wijziging van de termijn van de bruikbaarheid van advisering over de
wenselijkheid van het opleggen van terbeschikkingstelling in artikel 37b
van het Wetboek van Strafrecht ligt het volgende ten grondslag. Er
bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat door het enkele tijds
verloop de kwaliteit van de advisering zo wordt aangetast dat deze reeds
om die reden ondeugdelijk zou zijn. Bovendien is de aard van de
psychische stoornissen veelal zodanig dat zij zich over een langere
periode voordoen. Deze overwegingen gelden naar mijn mening mutatis
mutandis voor de bruikbaarheid van een verlengingsadvies.

Vooral de koppeling van de datum waarop het advies van de gedrags–
deskundigen is uitgebracht aan de termijn waarbinnen de vordering moet
worden ingediend heeft in de praktijk tot problemen aanleiding gegeven
met de hiervoor vermelde consequenties van ongewenste invrijheid–
stelling. Ik stel daarom voor om deze strikte koppeling los te laten zonder
dat aan de waarborg voor de ter beschikking gestelde die op tijd moet
weten of de verlenging van de maatregel zal worden gevorderd, afbreuk
wordt gedaan.

Voor de ter beschikking gestelde is van belang dat hij op een tevoren
kenbaar tijdstip zekerheid heeft over de vraag of de officier van justitie
verlenging van de maatregel gaat vorderen; dat is volgens de huidige
regeling niet eerder dan twee maanden en niet later dan een maand
voordat de tbs-maatregel afloopt. Van de indiening van de vordering
wordt hem mededeling gedaan, opdat hij zich tijdig van rechtsbijstand
kan voorzien. Bovendien is in artikel 9 van de Regeling tenuitvoerlegging
terbeschikkingstelling (RTT) opgenomen dat het advies van de inrichting
drie maanden voor het einde van de terbeschikkingstelling moet worden
opgemaakt. Deze bepalingen blijven gehandhaafd. Nu er evenwel geen
dwingende reden is waarom het advies per definitie niet ouder zou
mogen zijn dan een maand voor het indienen van de vordering, stel ik
voor om de koppeling tussen de afsluiting van de advisering en de datum
van de vordering los te laten.

Mocht de rechtbank van oordeel zijn dat aanvullende informatie over
de betrokkene gewenst is, dan staat het haar vrij de desbetreffende
deskundige op de terechtzitting te horen of een opdracht tot aanvullende
rapportage te verstrekken.

De Minister van Justitie a.i.,
J. E. Andriessen
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