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BESLISSING van de rechtbank, naar aanleiding van de op28 december 2017 ter griffie
van deze rechtbank ingediende vordering van de oiTicier van justitie, welke vordering ertoe
strekt dat de rechtbank de temmijn van de terbeschikkingstelling van

geboren op
thans wonende te I
zal verlengen met zes maanden.
1. De procedure
De rechtbank heeft kennisgenomen van de processtukken waaronder:
het arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 1 juni2011, waarbij betrokkene ter
beschikking werd gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege, wegens (kort
weergegeven) poging tot moord (meermalen gepleegd), vernieling, diefstal met braak en
brandstichting met gemeen gevaar voor goederen en Ievensgevaar voor een ander. De
termijn nam een aanvang op 21 februari 2012;
de beslissing v8n deze rechtbank van 14 februari 2017, waarbij de tennijn van de
terbeschikkingstelling laatstelijk is verlengd met één jaar en aanhouding van de
definitieve beslissing over de verlenging van de dwangverpleging,
p
de beslissing van deze rechtbank van 2 mei 2017, waarbij de verpleging van
overheidswege van de terbeschilddnggestelde onder voorwaarden is beéindigd,
een reclasseringsadvies als bedoeld in artikel 5090, derde lid, van het W etboek van
Strafvordering, gedateerd 1 december 2017, opgesteld door
als
reclasseringsmedewerker werkzaam bij Tactus Reclassering Flevoland te Almere,
streldcende tot beéindiging van de terbeschilddngstelling;
drie voortgangsverslagen van Tactus Reclassering Flevoland van respectievelijk3
augustus 2017, 8 november 2017 en 6 februari 2018;
een advies als bedoeld in artikel 5090, derde lid van het W etboek van Strafvordering,
gedateerd 19 november 2017, opgemaakt door
c, psychiater, strekkende tot
beéindiging van de terbeschildcingstelling.
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Op 13 februari2018 is de vordering op een openbare raadkamerzitting behandeld. Uaarhii
ziin gehoord de terbeschilddnggestelde (hiema betrold<ene), zijn raadsvrouw mr. `
lt, advocaat te 's-Gravenhage,
. "
F, reclasseringsmedewerker, en
de otiicier van justitie.
Van dit verhoor is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.
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2. Het standpunt v an de reclassering
In genoemd advies van Tactus Reclassering Flev oland is onder meer - zakeluk
weergegeven - het volgende opgenomen:
In het kader van de v00rwaardelijke beéindiaing hebben zich geen incidenten voorgedaan.
Eind juli 20]7 is betrokkene verhuisd naar 1
beschermd/begeleid women van
Kwintes). Dit betreft een appartement met een slaapkamer en een eigen douche met toilet.
Betrokkene heeft zich, ten tijde van de voorwaardelijke beéindiging, in de gespreld<en met de
reclassering open en controleerbaar opgesteld. Ook heeft betroldcene zich in de afgelopen
begeleidingsperiode aan de meldplichtafspraken gehouden en hee& hij zich begeleidbaar
opgesteld, Met ingang van 1 augustus 2017 is de meldplichtfrequentieafgeschaald naar eens
per vier weken. De reden hiervoor is dat betroldcene al langere tud stabiel filnctioneert en hij
wekelljks contact heeii met de begeleiders van het ForFACT en met Kwintes. Tiidens het
toezicht hebben er ook diverse huisbezoeken plaatsgevonden.
De reclassering is van mening dat het wonen op de .

voor betrokkene stimulerend

werkt, omdat hi] zelfstandiger woont en zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen
Ievensonderhoud (boodschappen doen, eten koken enz.) en voor zun eigen huis (het
schoonmaken/houden van zijn leefomgeving). Aan de andere kant heeft de reclassering ook
zorg omtrent eenzaamheid c.q. isolement. Betrold<ene hee& een beperkt sociaal netwerk. HU
zegt wel behoefte te hebben aan een uitgebreider netwerk maar vindt nieuwe situaties met
nreuwe mensen ook wel lastig. Met de persoonlijk begeleider van Kwintes is afgesproken dat
zij aandacht gaan hebben voor netwerk.
De reclassering hee& inmiddels aan mevrouw
.1, persoonliik begeleider en
werkzaam bU Kwintes, gevraagd om bg de Gemeente een W MO indicatie (W et
Maatschappelijke Ondersteuning) voor wonen en dagbesteding aan te vragen, met het oog op
een eventuele beéindiging van de tbs. ZU heeft aangegeven hier zorg voor te gaan dragen.
Medio mei 2017 hee& betrokkene een intake gehad bij Amethist Verslavingszorg te Almere
v oor het ondergaan van urinecontroles gericht op alcoholgebruik. De urinecontroles werden
at random afgenomen. Inmiddels ziin deze controles beéindigd. De uitslag van de controles
zijn negatief gebleken, wat inhoudt dat er geen middelen zijn gevonden. De reclassering
hee& geen signalen ontvangen die duiden op gebruik. Betroldcene geeft aan geen zucht te
ervaren.
De reclassering heeft het ForFACT gevraagd, dat mocht de begeleiding wel overgaan naar de
reguliere FACT, dat dit dan stapsgewus dient te gebeuren, zodat betrokkene eraan kan
wennen. Betrold<ene kan ontregeld raken bU stress en situaties die hij niet kan overzien.
Betrold<ene vindt nieuwe situaties met nieuwe mensen lastig.
De reclassering constateert dat betrold<ene al langere tijd stabiel functioneert. Het
risicomanagement is ingesteld op toezicht en begeleiding op diverse leefgebieden.
Betroldcene is recent verhuisd naar een appartement van RIBW Kwintes. Veranderingen in
de vaste structuur van betro1d<ene kunnen van invloed zun op het welbevinden van
betrold<ene. Ondanks stress en spanning rondom de verhuizing heefc dit niet geleid tot
decompensatie.
.
Risicofactoren zun het emotioneel welzijn van betrokkene en eenzaamheid. Daarnaast is
enige praktische ondersteuning op het gebied van wonen, financién en dagbesteding nodig
om betrold<ene stabiel te Iaten functioneren. Deze risicofactoren zullen gemonitord worden
door Kwintes. De reclassering is van mening dat de risicofactoren niet direct leiden tot
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delictgedrag en de inschatting is dat er voldoende begeleiding is om in te grijpen mocht dit
noodzakelijk zijn. Vanuit eenjuridisch kader zien wij dan ook geen meenvaarde.
Betrokkene is trouw in de inname van zijn medicatie. Hij is zich bewust van de
consequenties als hij dit niet zou doen (decompensatie). Betrold<ene toont hiermee
probleembesef en inzicht in zijn psychische problematiek.
BQ een eventuele beéindiging van de tbs-maatregel kan betrokkene blijven wonen bij RIBW
Kwintes en bIuft hij begeleiding ontvangen op het gebied van Enancién (budgetbeheer).
Daarnaast blijii bij begeleiding en ondersteuning ontvangen van het ForFACT dan wel van
het reguliere FACT van de GGZ. Betrokkene is naar de mening van de reclassering
voldoende maatschappelijk ingebed, waardoor de kans op recidive als laag wordt ingeschat.
De reclassering adviseert om de tbs-maatregel onvoorwaardelijk te beéindigen.
De getuige mevrouw
Heeft bij de hehandeling van de vordering voormeld
advies toegelicht en onderschreven en heefi daaraan - zakeluk weergegeven - toegevoegd,
dat de Gemeente Almere bij besluit van 22 januari2018 hee& aangegeven dat betrokkene in
het kader van de W MO in aanmerking komt voor beschermd wonen. Dit besluit wordt pas
definitief als de terbeschikkingstelling is beéindigd, dus de toezegging is er en dit besluit is
geldig voor de duur van 4 maanden. De briefvan de gemeente wordt aan de rechtbank
overgelegd. Het besluit ziet op begeleid wonen en op de zorg vanuit Kwintes. Middels een
venvlisbrief van zun huisarts kan ForFact ook ingeschakeld blijven. Ook dat kan pas na
beéindiging van de terbeschilddngstelling. De medicatie kan ook via ForFact worden
voortgezet en het budgetbeheer gaat via Kwintes. Betrokkene is voldoende maatschappelijk
ingebed zodat de terbeschikkingstelling beéindigd kan worden.
3. Het standpunt v an de psyvhiater
In bovengenoemd advies van
_
r, is onder meer - zakelijk
weergegeven - het volgende te lezen. BH betroldcene is sprake van een chronische
psychotische stoomis. Differentiaal diagnostisch zou kunnen worden gedacht aan
schizofrenie, dan wel aan een waanstoomis. In het verleden was er sprake van misbruik van
alcohol, dat al jaren in remissie is. In het verleden was ook sprake van het gedrag passend bU
een antisociale persoonlijldwidsstoomis.
Het recidiverisico vloeit voort uit betrold<enes chronische psychotische stoornis en met name
uit de vijandigheid die kan optreden tijdens een psychotische decompensatie. Betrokkene
heeii een goed probleembesef en hij haudelt emaar. Het in de zorg blijven, qua wonen en
ambulante hulpverlening, werkt risico-verlagend.
Het recidiverisico is afhankelijk van betrold<enes toestandsbeeld. Als betrokkene goed
ingesteld is op medicatie en hij voldoende ondersteuning krijgt waar nodig, dan is het
recidiverisico laag. Betrokkene houdt zich goed aan behandelvoorschrifien. HU heeR
medicatie in eigen beheer en dat gaat goed. Beschermend is dat betrokkene een goed
probleembesefheeii en emaar handelt. Daarom wordt ook onder de omstandigheden dat het
kader van de TBS wegvalt het recidiverisico als laag ingeschat.
Om het recidiverisico laag te houden is het noodzakeluk, dat betrold<ene zijn hele leven lang
anti psychotische medicatie in de juiste dosering blijtt gebruiken en het is nodig dat hij
begeleiding, steun en stmctuur krijgt binnen een begeleide woonvorm.Het is van belang dat
men alert bluft op eventuele signalen van een psychotische decompensatie, zodat daar op de
juiste manier, middels de intensivering van de psychiatrische behandeling, kan worden
gereageerd. De inschatting is dat de nodige zorg kan worden geboden binnen een vrijwillig
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kader. De deskundige adviseert om de maatregel terbeschikkingstelling niet te verlengen.
4. Het standpunt van de ofticier van justitie
De officier vanjustitie heeft opgemerkt dat alle lichten op groen staan voor beéindiging van
de ter beschikkingstelling, maar dat de wet voorschrifi dat pas tot beéindiging kan worden
overgegaan als de voorwaardelijke beéindiging minstens een jaar heeft geduurd en dat is pas
vanaf 2 mei 2018. Ook schrijft de wet voor dat de terbeschikkingstelling enkel in hele jaren
kan worden verlengd, zodat hij de thans ingediende vordering wijzigt in een vordering tot
verlenging voor de duur van een jaar. Daarna dient de zaak tijdig op zitting te worden
gebracht teneinde de terbeschikkingstelling over drie maanden alsnog te kunnen beéindigen.
De officier van justitie refereert zich aan het oordeel van de rechtbank, voor het geval de
rechtbank mogelijkheden ziet om de terbeschikkingstelling thans al te beéindigen.
5. Het standpunt van betrokkene en zi j n raadsvrouw
De raadsvrouw van betrokkene heeft primair af'Xvuzing van de vordering bepleit en daartoe
het volgende aangevoerd. Hoewel de dwangverpleging nog geen jaar voorwaardelijk is
beéindigd, is voldaan aan de bedoeling van de wetgever inzake artikel 509t van het Wetboek
van Strafvordering (Sv). Gelet op.de jurisprudentie en het feit dat de o8icier van justitie ook
van mening is dat betrokkene op korte termijn voor beéindiging in aanmerking komt, is in
elk geval geen sprake van een contraire beéindiging van de maatregel. Daamaast is
betro1d<ene al meer dan hvee jaar buiten de kliniek en functioneert al langere tud stabiel.
Subsidiair verzoekt raadsvrouw de beslissing t<>t beéindiging van de terbeschikkingsteiling
voor de duur van maximaal 3 maanden aan te houden, zodat tegen die tijd voldaan wordt aan
het bepaalde in artikel 509t Sv.
6. De beoordeling
De rechtbank overweegt dat op grond van voomoemde rapporten van de reclassering en de
psychiater, alsmede de ter "¥**¥t~° °p°p.ven mondelinge toelichting van
reclasseringsmedewerker 1.
miet kan worden vastgesteld dat de algemene
veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen, de verdere verlenging
van de terbeschikkingstelling eisen. Irnmers, de kans OP recidive wordt door de reclassering
en de psychiater als laag ingeschat. Er is sprake van een positieve lijn in de ontwikkeling van
betrold<ene en de siMatie van betrold<ene is al geruime tijd stabiel. Hij woont sindsjuli 2017
in een RIBW van Kwintes, waar hij na beéindiging van de terbeschikkingstelling ook kan
verblijven in het kader van de W MO. Anti psychotische medicatie zal na beéindiging van de
terbeschild<ingstelling worden voorschreven via ForFACT, waarvan hij ook begeleiding en
ondersteuning zal krugen.
W eliswaar heeft de voorwaardeI§ke beéindiging van de dwangverpleging nog geen jaar
geduurd, maar daarv66r heeft de terbeschikkinggestelde geruime tijd transmuraal verlof sinds 26 november 2015 in het kader van de verhuizing naar de Forensische
Tussenvoorziening en sinds 3 januari2017 proefverlof- en dus begeleiding van de
reclassering, gehad.
Blijkens de wetsgeschiedenis is de laatste volzin van het tweede lid van artikel 509t Sv, waar
de oEicier vanjustitie naar heeii venvezen, in de wet opgenomen om een geleidelijke
terugkeer in de maatschappij van de terbeschikkinggestelde te waarborgen. In de
onderhavige zaak heeft betrokkene sinds 3 januari 2017 proefverlof genoten en vanaf 2 mei
2017 is de verpleging onder voorwaarden beéindigd, zodat geen sprake is van een
onvoorbereide temgkeer van de terbeschikkinggestdde in de maatschappij .
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Het gerechtshof Arnhem~Leeuwarden heeft bepaald dat het onverkort toepassing geven aan
de laatste volzin van het tweede lid van artikel 509t Sv strijdig kan zijn met artikel 5 EVRM
dan wel artikel 2 Vierde Protocol bij het EVRM. In die gevallen dient naar het oordeel van
het hof de bepaling in die volzin dan ook buiten toepassing te worden gelaten, nu ingevolge
artikel 94 van de Grondwet binnen het Koninkrlik geldende wetteluke voorschrihen geen
toepassing vinden, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende
bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. (Gerechtshof
Arnhem 9januari 2014, ECLI:NL:GHARL:20l4:67).
Naar het oordeel van de rechtbank zou verlenging van de terbeschilddngstelling in deze zaak
strijd opleveren met het bepaalde in artikel 2 van het Vierde Protocol bij het E V RM. Deze
bepaling beschermt - kort gezegd - het recht op vrijheid van verplaatsing en vrij woonplaats
te kiezen, inclusief het recht om ieder (bij het EVRM aangesloten) land te verlaten. Dit recht
kan ingevolge het derde en vierde lid van dat artikel worden beperld. Een dergelijke
beperking is toegestaan indien deze is "in accordance with law and necessary in a democratic
society in the interest of national security or public safety, for the maintenance of order
public, for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the
protection ofthe rights and freedoms of others." Beperkingen zijn - in bepaaldelijk
omschreven gebieden - eveneens toegestaan indien deze zijn "imposed in accordance with
law and justified by the public interest in a democratic society."
.
Gelet op voornoemde rapportages van de psychiater en de reclassering is de rechtbank van
oordeel dat niet langer wordt voldaan aan de door artikel 2, derde en vierde lid, van het
Vierde Protocol bij het EVRM toegestane beperkingsgronden. .
Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat de vordering van de ofiicier van
justitie dient te worden afgewezen. Dit betekent dat de terbeschikkingstelling eindigt.
7. De beslissing
De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie ai

s

Parketnummer:
Inzakf

blad 6

Samenstelling r echtbank en uitspraakdatum
Deze beslissing is gegeven door
mr. C.E. Voskens, voorzitter,
mr. M. Goedhuis-Visser en mr. E.M. ten Bos, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. L.P. van Os
en in het openbaar uitgesproken op Q7 februari 2018.
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