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1. Doelstelling en achtergrond 

 

1.1 Achtergrond 

 
Met ingang van 27 juni 2008 rust op het hoofd van een tbs-inrichting de verplichting om binnen 24 
uur1 aangifte te doen van alle strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten die 
tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs met verpleging van overheidswege worden begaan door 
een tbs-gestelde. Indien aan de desbetreffende tbs-gestelde verlof is verleend, wordt dit terstond 

ingetrokken. Aan betrokkene wordt in ieder geval geen verlof verleend tot het moment waarop het 
Openbaar Ministerie het hoofd van de inrichting meedeelt of de tbs-gestelde al dan niet wordt 
aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. 
Wanneer aan betrokkene een verlofmachtiging is verleend, dan vervalt deze verlofmachtiging van 
rechtswege zodra het Openbaar Ministerie aan het hoofd van de inrichting meldt dat de tbs-
gestelde wordt aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 
toegelaten. Als het Openbaar Ministerie meedeelt dat betrokkene niet als verdachte wordt 

aangemerkt van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kan het verlof weer 

worden hervat. Wanneer het Openbaar Ministerie later, bij de vervolgingsbeslissing tot de conclusie 
komt dat betrokkene toch niet kan worden aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit 
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, herleeft de verlofmachtiging.2 De aangifteplicht is 
neergelegd en in artikel 53, tweede lid, en artikel 57, vierde lid, van het Reglement verpleging ter 
beschikking gestelden (hierna: Rvt). 
 

De keuze voor het van rechtswege laten vervallen van de verlofmachtiging was destijds ingegeven 
door signalen vanuit zowel de inrichtingen als de maatschappij en de politiek dat intrekking van 
een verlofmachtiging in bepaalde gevallen niet meer ter discussie mag staan. Daarnaast is het 
consequent doen van aangifte ook een erkenning van het onrecht dat de medewerker van de 
inrichting, dan wel een ander slachtoffer, is aangedaan.  

 
Deze regelgeving is geëvalueerd door onderzoeksbureau Van Montfoort. De resultaten van de 
evaluatie zijn verwoord in het rapport “Evaluatie verplichte aangiften strafbare feiten in de TBS” 
van juli 2012. Uit de evaluatie kwam naar voren dat als gevolg van deze regelgeving vaker aangifte 

werd gedaan, met name in het geval van tbs-gestelden met een verlofmachtiging. Geconstateerd 
werd dat de regelgeving op dat punt het gewenste effect heeft gehad. Van een strikte naleving van 

de aangifteplicht door de inrichtingen was echter nog geen sprake. De naleving van de regelgeving 
schoot op een aantal punten tekort. Het ging daarbij met name om de volgende punten: 

1. Er was nog geen sprake van strikte naleving van de verplichte aangifte door de inrichtingen en 

dus ook niet van gelijkheid in de uitvoeringspraktijk. Een deel van de inrichtingen deed wel 

vaker aangifte tegen tbs-gestelden met een verlofmachtiging, maar heeft de eigen regels ten 

aanzien van het doen van aangifte tegen tbs-gestelden zonder verlofmachtiging niet 

veranderd3; 

2. Aangifte werd niet altijd binnen 24 uur gedaan, omdat deze termijn in de praktijk vaak niet 

haalbaar bleek te zijn; 

3. Aangiften werden door de politie niet altijd doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie;. 

4. Het Openbaar Ministerie hield zich niet altijd aan de regel dat zij het  hoofd van de inrichting 

moet informeren of betrokkene al dan niet kan worden aangemerkt als verdachte van een 

strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Het had voor deze terugkoppeling 

ook een ander moment gekozen dan gesteld in de regelgeving, namelijk het moment dat 

besloten is of tot vervolging wordt overgegaan (vervolgingsbeslissing). Daarmee was het 

                                                           
1 Deze termijn zal verruimd worden naar 48 uur, zie pagina 3. 
2 In het geval het Openbaar Ministerie later, bijvoorbeeld in het kader van de vervolgingsbeslissing, alsnog 
aangeeft dat betrokkene niet kan worden aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige 
hechtenis is toegelaten, herleeft de verlofmachtiging op grond van deze regelgeving. Afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval kan het incident dat ten grondslag lag aan de aangifte desondanks toch 
gevolgen hebben voor het verlof van betrokkene. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het incident 
tevens is aan te merken als bijzonder voorval dat aan de Minister van Veiligheid en Justitie gemeld dient te 
worden op grond van de Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden. Ook wanneer geen sprake is van 
een bijzonder voorval in vorenbedoelde zin, kan het hoofd van de inrichting in het incident toch afdoende 
aanleiding zien om betrokkene niet (meer) met verlof te laten gaan.  
3 Het verschil in werkwijze tussen inrichtingen wordt veroorzaakt doordat bij een deel van de inrichtingen een 
ander beeld bestond van de personele reikwijdte van de regeling. In voorliggende handreiking is de doelgroep 
nader uiteen gezet.  
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moment van het van rechtswege vervallen van de verlofmachtiging ook opgeschoven naar een 

later moment dan beoogd. 

 

Het rapport concludeert dat de met de wijziging van de regelgeving beoogde duidelijkheid over het 

moment waarop de verlofmachtiging van rechtswege vervalt op papier wel is gecreëerd, maar dat 

er in de praktijk pas volledige duidelijkheid komt als de inrichtingen consequent aangifte doen en 

het Openbaar Ministerie de inrichtingen consequent en op het juiste moment informeert. 

Op 13 november 2012 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het rapport naar de 

Tweede Kamer gestuurd vergezeld met zijn reactie op de bevindingen. In die reactie heeft de 

Staatssecretaris benadrukt dat het voor de veiligheid van de samenleving en het beschermen van 

de belangen van (toekomstige) slachtoffers van het grootste belang is dat de regelgeving alsnog 

consequent en correct wordt nageleefd. Op één punt zag hij aanleiding de regelgeving aan te 

passen: de termijn voor het doen van aangifte zal worden verruimd van 24 naar 48 uur.4 Deze 

verruiming van de termijn stelt de inrichtingen in staat om het incident zorgvuldig te beoordelen, 

de rust in de inrichting – waar nodig – te herstellen en organisatorische maatregelen te treffen.   

Om de bekendheid van de regelgeving te vergroten en een correcte naleving te borgen, heeft de 

Staatssecretaris tevens een handleiding toegezegd waarin nader uiteen wordt gezet welke stappen 

door de verschillende betrokken partijen moeten worden gezet en waarin de regelgeving nader 

wordt uitgelegd. Deze handleiding treft u hierbij aan.  

De handleiding is tot stand gekomen door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers 

namens de inrichtingen, de politie, het Openbaar Ministerie, de Verlofunit TBS van de Dienst 

Justitiële Inrichtingen, Directie Forensische Zorg (DForZo) en de directies Sanctie- en 

Preventiebeleid en Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de regelgeving beschreven.  

 

In hoofdstuk 3 worden de stappen toegelicht die verwacht worden van de inrichtingen, de politie, 

het Openbaar Ministerie, DForZo en de Verlofunit TBS wanneer een ter beschikkinggestelde een 

strafbaar feit pleegt waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. In de eerste paragraaf wordt het 

gehele proces beschreven. Vervolgens wordt in de daaropvolgende paragrafen per ketenpartner 

aangegeven welke handelingen van die actor  verwacht worden. 

 

Hoofdstuk 4 van de handleiding is gericht op verduidelijking van een aantal punten van de 

regelgeving rondom de aangifteplicht. De vragen en antwoorden die in hoofdstuk 4 zijn opgenomen 

nemen deze onduidelijkheid weg.  

  

                                                           
4 Het ontwerp-besluit voor de aanpassing van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden wordt in het 

najaar van 2013 voor advies voorgelegd aan de geëigende adviesorganen.  
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2. Regelgeving 

 

2.1  Kader 

Deze handleiding heeft betrekking op de aangifteplicht, zoals deze in het Reglement verpleging ter 

beschikking gestelden is neergelegd. Het betreft de artikelen 53, tweede lid, en 57, vierde lid: 

Artikel 53, tweede lid: 

Voordat het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden overgaat tot het 

verlenen van een vorm van verlof, bedoeld in het eerste lid, verzoekt deze Onze Minister 

schriftelijk een machtiging. De machtiging van Onze Minister kan mede omvatten het meermalen 

verlenen van de in het eerste lid onderscheiden verlofsoort. De machtiging wordt verleend voor de 

duur van een jaar. Ten behoeve van het verlenen van een nieuwe machtiging draagt de inrichting 

voor verpleging van ter beschikking gestelden twee maanden voor het verlopen van de machtiging 

zorg voor een evaluatie aan Onze Minister. Een nieuwe machtiging wordt slechts verleend indien 

een evaluatie afgegeven is. 

De machtiging vervalt: 

1° zodra de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde vierentwintig uur ongeoorloofd 

afwezig is, tenzij sprake is van overmacht, of 

2°  zodra het Openbaar Ministerie aan het hoofd van de tbs-inrichting meldt dat de ter 

beschikking gestelde of anderszins verpleegde wordt aangemerkt als verdachte van een strafbaar 

feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, begaan tijdens de tenuitvoerlegging van de 

terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege. 

Het hoofd van de inrichting doet van een strafbaar feit als bedoeld in onderdeel 2° binnen 

vierentwintig uur aangifte bij een opsporingsambtenaar. Indien aan de ter beschikking gestelde ten 

aanzien van wie door het hoofd van de inrichting aangifte wordt gedaan, verlof is verleend, wordt 

dit verlof terstond ingetrokken door het hoofd van de inrichting. Het hoofd van de inrichting 

verleent geen verlof aan de ter beschikking gestelde ten aanzien van wie door het hoofd van de 

inrichting aangifte wordt gedaan, tot aan de mededeling van het Openbaar Ministerie als bedoeld in 

onderdeel 2°. 

Artikel 57, vierde lid:  

De machtiging van Onze Minister vervalt:  

1°. zodra de ter beschikking gestelde vierentwintig uur ongeoorloofd afwezig is, tenzij sprake is 

van overmacht, of  

2°. zodra het Openbaar Ministerie aan het hoofd van de tbs-inrichting meldt dat de ter beschikking 

gestelde wordt aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten, begaan tijdens het proefverlof. 

Het hoofd van de inrichting doet van een strafbaar feit, als bedoeld in onderdeel 2°, binnen 

vierentwintig uur aangifte bij een opsporingsambtenaar. Indien aan de ter beschikking gestelde ten 

aanzien van wie door het hoofd van de inrichting aangifte wordt gedaan, proefverlof is verleend, 

wordt dit verlof terstond ingetrokken door het hoofd van de inrichting. Het hoofd van de inrichting 

verleent geen proefverlof aan de ter beschikking gestelde ten aanzien van wie door het hoofd van 

de inrichting aangifte wordt gedaan, tot aan de mededeling van het Openbaar Ministerie als 

bedoeld in onderdeel 2°. 

2.2  Reikwijdte regelgeving 

Personele reikwijdte: doelgroep 
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De aangifteplicht geldt ten aanzien van alle tbs-gestelden met verpleging van overheidswege, in 

zoverre de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) en het Rvt op hen van 

toepassing zijn. In de huidige situatie betreft dit mitsdien tbs-gestelden die verpleegd worden in 

een justitiële inrichting, zowel rijks- als particulier. Zodra het wetsvoorstel Wet Forensische Zorg 

(Wfz, 32 398) is aangenomen en in werking is getreden, betreft het tbs-gestelden die verpleegd 

worden in een instelling voor de verpleging van ter beschikking gestelden (rijksinstelling) of in een 

private instelling met een bijzondere aanwijzing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Wfz. 

Gelet op de formulering van artikel 53, tweede lid, geldt de aangifteplicht eveneens ten aanzien 

van ‘anderszins verpleegden’ die in de inrichting zijn opgenomen5. Voor de toepasselijkheid van de 

regelgeving is  niet relevant of de desbetreffende tbs-gestelde in het bezit is van een 

verlofmachtiging.   

Ten aanzien van tbs-gestelden die zijn opgenomen in een niet-justitiële inrichting geldt de 

regelgeving alleen wanneer de tbs-gestelde zich buiten de inrichting bevindt.  

 

Materiële reikwijdte: strafbare feiten tijdens tbs waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten 

De aangifteplicht geldt ten aanzien van strafbare feiten die een tbs-gestelde begaat tijdens de 

tenuitvoerlegging van de tbs met bevel tot verpleging van overheidswege en is beperkt tot die 

strafbare feiten waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven. Voorlopige 

hechtenis is mogelijk bij misdrijven waarop de wet een gevangenisstraf van 4 jaar of meer stelt, en 

enkele specifieke feiten (waaronder bedreiging, mishandeling en handel in softdrugs) die worden 

genoemd in artikel 67, eerste lid, onder b en c, van het Wetboek van Strafvordering. 

 

  

                                                           
5
 Andere personen die in een inrichting worden verpleegd in zoverre hun (interne) rechtspositie wordt 

beheerst door de Bvt en het Rvt. Ingevolge artikel 4 Bvt betreft dit: 
- personen, wier verpleging van overheidswege op grond van artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht 
is bevolen; 
- personen als bedoeld in de artikelen 196, 317 en 509g van het Wetboek van Strafvordering; 
- tot vrijheidsstraf veroordeelden ten aanzien van wie is besloten tot toepassing van artikel 13 van het Wetboek 
van Strafrecht; 
- ter beschikking gestelden aan wie door de rechter een voorwaarde als bedoeld in artikel 38a, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafrecht is gesteld om zich in een inrichting te laten opnemen; 
- personen aan wie door de rechter als bijzondere voorwaarde is opgelegd om zich in een inrichting te laten 
opnemen; 
- personen aan wie met toepassing van de artikel 77s van het Wetboek van Strafrecht de maatregel van 
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen is opgelegd; 
- personen, die op eigen verzoek: 
1°. hun verblijf in een inrichting willen voortzetten of, 
2°. opnieuw in een inrichting opgenomen willen worden.     
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3. Werkproces op hoofdlijnen 

 

Voor een goede uitvoering van de aangifteplicht is cruciaal dat er korte lijnen bestaan tussen de 

betrokken partijen (TBS-inrichtingen, politie en OM). De inrichtingen, politie en OM wijzen lokale 

contactpersonen aan die elkaar snel weten te vinden op het moment dat er een strafbaar feit wordt 

gepleegd door een TBS-gestelde en dragen zorg voor een voortvarende afhandeling van de zaak. 

De figuur op pagina 7 geeft het werkproces op hoofdlijnen weer vanaf het moment waarop een tbs-

gestelde een strafbaar feit pleegt waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.  

Na een presentatie van het totaalproces wordt per betrokken actor (TBS-inrichting, politie, 

Openbaar Ministerie, DForZo en de Verlofunit TBS) weergegeven welke handelingen van de 

betreffende actor in het proces verwacht wordt.  



 

7 
 

Figuur: Werkproces aangifte vh-waardig feit  

 

  

Incident: tbs-gestelde
pleegt mogelijk 

strafbaar feit waarvoor 
vh is toegelaten

Inrichting beziet of feit 
vh-waardig is

Aangifte wordt door de 
inrichting gedaan conform 

de afspraak die met de 
lokale eenheid van politie is 

gemaakt

Wanneer de ernst van 
de situatie dit 

rechtvaardigt doet de 
inrichting direct melding 

via 112 

Politie gaat direct naar 
inrichting

Indien mogelijk neemt 
politie direct aangifte op. 
Indien dit niet mogelijk is 

maakt politie afspraak 
voor het opnemen van 

aangifte

Basisteam of recherche behandelt de zaak 

Eventueel: overleg met 
de jurist van de inrichting

Politie maakt PV op 

Geen noodsituatie Noodsituatie

Politie ontvangt aangifte 

Eventueel overleg met TBS-OvJ

Politie stuurt inrichting 
ontvangstbevestiging

Politie stuurt PV naar inrichting
Inrichting ondertekent het PV en stuurt 

PV terug naar politie 
Politie stuurt PV naar OM 

TBSOvJ ontvangt PV 

TBSOvJ informeert inrichting 
over aanmerking als 

verdachte 

TBSOvJ besluit al dan niet tot 
vervolging over te gaan. 

TBSOvJ informeert de 
inrichting over uitkomst van 

de zaak 

Inrichting informeert 
DForZo over uitkomst van 
de zaak  en over eventueel 

ingesteld beroep

TBSOvJ beoordeelt of feit vh-
waardig is 

Inrichting informeert 
verlofunit

De Verlofunit bevestigt aan de 
inrichting of de machtiging is 
vervallen van rechtswege, en 

zo ja met ingang van welke 
datum

Inrichting informeert 
binnen 24 uur tbs-
gestelde over de 
aangifte en het 

intrekken van het verlof.

Inrichting stuurt 
melding bijzonder 

voorval naar DForZo en 
informeert over  

intrekken huidig verlof 

DForZo stuurt 
melding door 
aan Verlofunit

Verlofunit vraagt hoofd 
inrichting om nadere 
info en verifieert of 
verlof is ingetrokken

(plaatsvervangend) hoofd van 
de inrichting doet aangifte van 

elk vh-waardig feit 

Inrichting informeert Verlofunit over de 
mededeling van het OM over het al dan niet 
aanmerken als verdachte van vh-waardig feit 

Indien het OM heeft geoordeeld dat de tbs-gestelde toch niet is aan 
te merken als verdachte van een vh-waardig feit herleeft de 

verlofmachtiging . In alle andere gevallen blijft de verlofmachtiging 
vervallen. 

Inrichting bespreekt 
incident met TBSOvJ en 
lokale contactpersoon 

van politie.
Zo mogelijk vindt al een 

eerste beoordeling plaats 
of betrokkene als 
verdachte wordt 

aangemerkt van een vh-
waardig feit
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3.1  Werkproces inrichting 

Op basis van de wet en eventueel in overleg met de jurist van de inrichting bekijkt het hoofd van 

de inrichting of het incident waarbij de tbs-gestelde betrokken is mogelijk een strafbaar feit betreft 

waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. In gevallen waarin sprake is van een strafbaar feit 

waarvoor mogelijk voorlopige hechtenis is toegelaten wordt direct contact opgenomen met de 

lokale contactpersoon van de politie en met de TBS-officier, zodat het incident bij alle partijen 

bekend is, en gezamenlijk kan worden vastgesteld of het inderdaad een strafbaar feit is waarvoor 

voorlopige hechtenis is toegelaten, en zo mogelijk ook al een (eerste) beoordeling kan worden 

gedaan of betrokkene als verdachte zal worden aangemerkt. Wordt geconcludeerd dat het een 

strafbaar feit betreft waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden afgegeven dan doet 

het (plaatsvervangend) hoofd van de inrichting aangifte van het strafbare feit bij de politie.6 Bij een 

strafbaar feit wordt daarnaast altijd een melding bijzonder voorval naar DForZo gezonden, waarbij 

ook gemeld wordt of aangifte wordt gedaan.  

Voor het doen van aangifte door de inrichting zijn er twee mogelijkheden:  

1. In geval van een noodsituatie wordt alarmnummer 112 gebeld. (Een noodsituatie doet zich 

bijvoorbeeld voor wanneer iemands leven in direct gevaar is of een persoon zwaar gewond 

is en dringend medische hulp nodig heeft). 

2. In geval er geen noodsituatie is, wordt de aangifte gedaan conform de afspraak die met de 

lokale eenheid van de politie is gemaakt. In bijlage 1 bij deze handleiding is een format 

opgenomen dat hiervoor gebruikt kan worden.  

 

Wanneer 112 is gebeld komt de politie ter plaatse en wordt bij voorkeur de aangifte direct 

opgenomen of binnen 2 x 24 uur alsnog in de inrichting ofwel op een politiebureau. Wanneer er 

aangifte wordt gedaan in een niet-noodsituatie, ontvangt de inrichting binnen 24 uur een 

ontvangstbevestiging van de politie. Daarna ontvangt de inrichting het proces-verbaal (PV) van de 

politie. Indien akkoord met de inhoud, wordt dit PV ondertekend en teruggezonden naar de politie. 

Indien niet akkoord met de inhoud van het PV, wordt contact gezocht met de politie en wordt 

bezien of het PV kan worden aangepast.  

Indien aan de tbs-gestelde ten aanzien van wie aangifte wordt gedaan verlof is verleend, trekt het 

hoofd van de inrichting dit verlof terstond in, in afwachting van de mededeling van het Openbaar 

Ministerie of betrokkene al dan niet wordt aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit 

waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. De inrichting informeert de tbs-gestelde binnen 24 

uur over de aangifte. De tbs-gestelde ontvangt –indien aan de orde- een schriftelijke mededeling 

van de intrekking van het verlof.  

De politie legt de zaak voor aan het Openbaar Ministerie (tbs-officier) ter beoordeling of betrokkene 

dient te worden aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten.  

Wanneer het Openbaar Ministerie concludeert dat sprake is van een strafbaar feit waarvoor 

voorlopige hechtenis is toegelaten én de tbs-gestelde kan worden aangemerkt als verdachte van 

dat strafbaar feit, meldt de tbs-officier van het Openbaar Ministerie dit schriftelijk (per email of per 

brief) aan de inrichting. Met ingang van de datum van deze mededeling van het Openbaar 

Ministerie vervalt een verleende verlofmachtiging van rechtswege. De inrichting informeert 

vervolgens de Verlofunit TBS.  

Indien de mededeling van het Openbaar Ministerie ertoe strekt dat geen sprake is van een 

strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten of dat betrokkene niet als verdachte kan 

worden aangemerkt van een zodanig feit, kan het verlof op basis van de eerdere verlofmachtiging 

in beginsel worden hervat.   

Nadat het Openbaar Ministerie de uiteindelijke vervolgingsbeslissing heeft genomen, wordt ook 

deze beslissing schriftelijk gecommuniceerd naar de inrichting. Het Openbaar Ministerie informeert 

eveneens de tbs-gestelde. De inrichting communiceert de uiteindelijke vervolgingsbeslissing aan de 

Verlofunit TBS. In die gevallen waarin het Openbaar Ministerie op dat moment alsnog tot het 

                                                           
6 Het (plaatsvervangend) hoofd van een inrichting kan voor deze beslissing ook een ander mandateren. 
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oordeel komt dat geen sprake is van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten, of dat de tbs-gestelde toch niet is aan te merken als verdachte van een zodanig feit, 

herleeft de eerdere verlofmachtiging.  

Vervolgens verzorgt de inrichting verdere communicatie naar de tbs-gestelde. 

Aangifte door anderen dan het (plaatsvervangend) hoofd van de inrichting 

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin (ook) een ander dan het (plaatsvervangend) hoofd 

van de inrichting aangifte doet. Zo kan er sprake zijn van een medewerker van een inrichting of 

een mede tbs-gestelde die slachtoffer is geworden van het betreffende strafbaar feit, en zelf 

aangifte wil doen. Ook is mogelijk dat een patiënt tijdens zijn of haar verlof een feit pleegt 

waarvoor voorlopig hechtenis mogelijk is. Hiervan kan door een persoon die niet werkzaam is in de 

inrichting of een persoon die niet verblijft in de inrichting (dus geen medepatiënt) aangifte worden 

gedaan. (Bijvoorbeeld: patiënt pleegt tijdens zijn verlof een winkeldiefstal en de winkelier doet 

aangifte).  

Indien een strafbaar feit buiten de inrichting is gepleegd, kan het zijn dat de inrichting hier niet 

mee bekend is. Wanneer de politie die de aangifte behandelt bekend wordt met het feit dat de 

verdachte een tbs-patiënt is, informeert de politie de inrichting over de gedane aangifte. De 

inrichting moet vervolgens beslissen of zij zelf ook aangifte gaat doen.  

- Indien de inrichting besluit tot het doen van aangifte volgt het proces zoals hiervoor 

beschreven is (dus het Openbaar Ministerie beoordeelt de aangifte, meldt aan inrichting of 

betrokkene als verdachte wordt aangemerkt en of het feit voorlopige hechteniswaardig is, 

et cetera).  

- Indien de inrichting besluit om niet zelf aangifte van het voorval te doen, dan informeert de 

inrichting de patiënt over de gedane aangifte en de (mogelijke) gevolgen hiervan. het 

Hoofd van de inrichting overweegt of het gebeurde aanleiding geeft om qua verlof pas op 

de plaats te maken, de voorwaarden aan te scherpen of het verlof in te trekken. Ook 

DForZo wordt door de inrichting op de hoogte gebracht van de aangifte.  Ook hier volgt het 

proces zoals hiervoor beschreven is (dus Openbaar Ministerie beoordeelt aangifte, meldt 

aan inrichting of betrokkene als verdachte wordt aangemerkt en of het feit voorlopige 

hechteniswaardig is, et cetera).  

 

Aandachtspunten werkproces voor de inrichtingen: 

- Het verdient aandacht voor de inrichtingen om afspraken te maken gericht op de 
communicatie met DForZo en Verlofunit TBS; 

- hanteer een vast format en vaste afspraken per inrichting voor het doen van aangifte;  
- maak afspraken over communicatie met politie, onder meer met betrekking tot het tekenen 

van het PV; 

- de aangifteplicht kan botsen met de wens van het slachtoffer om zelf geen aangifte te 

doen, bijvoorbeeld uit angst dat dit de behandelrelatie met de tbs-gestelde zou kunnen 

verstoren of uit angst om als getuige opgeroepen te worden. Binnen de inrichting is het 

belangrijk om duidelijk te maken dat de anonimiteit van medewerkers kan worden 

beschermd bij opname van een getuigenverklaring, bijvoorbeeld door het afleggen van een 

getuigenverklaring op nummer en/of alleen op voornaam. Het afschermen van 

identificeerbare gegevens door bijvoorbeeld getuigenverklaringen onder nummer of 

voornaam biedt overigens geen volledige garantie voor (volledige) afscherming van de 

identiteit van de getuige. Daartoe besluit namelijk uiteindelijk de onafhankelijke rechter. 

Politie en OM maken zich wel sterk voor die afscherming van gegevens, een en ander met 

inachtname van de regeling voor (in potentie) bedreigde getuigen. 
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3.2 Werkproces Politie 

In gevallen waarin sprake is van een strafbaar feit waarvoor mogelijk voorlopige hechtenis is 

toegelaten, wordt vanuit de inrichting direct contact opgenomen met de lokale contactpersoon van 

de politie en met de TBS-Officier, zodat het incident bij alle partijen bekend is, en gezamenlijk kan 

worden vastgesteld of het inderdaad een strafbaar feit is waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten, en zo mogelijk ook al een (eerste) beoordeling kan worden gedaan of betrokkene als 

verdachte zal worden aangemerkt. 

 

Voor het doen van aangifte door de inrichting zijn er twee mogelijkheden:  

 

1. Indien het een noodsituatie betreft, zal de melding ontvangen worden via de 112-

meldkamer. De dienstdoende agenten gaan dan naar de inrichting en nemen, bij voorkeur 

daar ter plaatse de aangifte op. Is het niet mogelijk om de aangifte meteen op te nemen, 

dan wordt met de inrichting een afspraak gemaakt voor opname van de aangifte binnen 2 x 

24 uur in de inrichting of op het politiebureau.  

2. Indien er geen sprake is van een noodsituatie zal de aangifte gedaan worden conform de 

afspraak die met de lokale eenheid van de politie is gemaakt. De eenheid kan bijvoorbeeld 

hiervoor een emailadres openstellen of vaste contactpersonen aanwijzen voor het 

ontvangen van de aangifte. Het format dat is bijgevoegd als bijlage 1 kan in alle eenheden 

worden gebruikt. Na ontvangst van de aangifte wordt binnen 24 uur een 

ontvangstbevestiging naar de inrichting verzonden.  

 

Het wijkteam (in de toekomst basisteam) of het rechercheteam van politie (afhankelijk van de 

ernst van het delict) behandelt de zaak en overlegt waar nodig met de TBS Officier. Het PV wordt 

opgemaakt en ter ondertekening naar de inrichting verzonden. De door de inrichting ondertekende 

versie wordt volgens de normale procedure ingediend bij het Openbaar Ministerie. De door het 

basisteam van de locatie waar de inrichting zich bevindt aangewezen vaste contactpersoon van de 

politie neemt daarbij contact op met de TBS-officier (telefonisch of per mail) om deze erop te 

wijzen dat er een definitief PV is ingediend met betrekking tot een tbs-gestelde.  

Aangifte door anderen dan het (plaatsvervangend) hoofd van de inrichting 

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin (ook) een ander dan het (plaatsvervangend) hoofd 

van de inrichting aangifte doet. Zo kan er sprake zijn van een medewerker van een inrichting of 

een mede tbs-gestelde die slachtoffer is geworden van het betreffende strafbaar feit, en zelf 

aangifte wil doen. Ook is mogelijk dat een patiënt tijdens zijn of haar verlof een feit pleegt 

waarvoor voorlopig hechtenis mogelijk is. Hiervan kan door een persoon die niet werkzaam is in de 

inrichting of een persoon die niet verblijft in de inrichting (dus geen medepatiënt) aangifte worden 

gedaan. (Bijvoorbeeld: patiënt pleegt tijdens zijn verlof een winkeldiefstal en de winkelier doet 

aangifte).  

Indien een strafbaar feit buiten de inrichting is gepleegd, kan het zijn dat de inrichting hier niet 

mee bekend is. Wanneer de politie die de aangifte behandelt bekend wordt met het feit dat de 

verdachte een tbs-patiënt is, informeert de politie de inrichting over de gedane aangifte. De 

inrichting moet vervolgens beslissen of zij zelf ook aangifte gaat doen.  

- Indien de inrichting besluit tot het doen van aangifte volgt het proces zoals hiervoor 

beschreven is (dus het Openbaar Ministerie beoordeelt de aangifte, meldt aan inrichting of 

betrokkene als verdachte wordt aangemerkt en of het feit voorlopige hechteniswaardig is, 

et cetera).  

- Indien de inrichting besluit om niet zelf aangifte van het voorval te doen, dan informeert de 

inrichting de patiënt over de gedane aangifte en de (mogelijke) gevolgen hiervan. Het 

Hoofd van de inrichting overweegt of het gebeurde aanleiding geeft om qua verlof pas op 

de plaats te maken, de voorwaarden aan te scherpen of het verlof in te trekken. Ook 

DForZo wordt door de inrichting op de hoogte gebracht van de aangifte. Ook hier volgt het 

proces zoals hiervoor beschreven is (dus Openbaar Ministerie beoordeelt aangifte, meldt 

aan inrichting of betrokkene als verdachte wordt aangemerkt en of het feit voorlopige 

hechteniswaardig is, et cetera).  



 

11 
 

 

Aandachtspunten werkproces Politie: 

- De eenheden waar tbs-inrichtingen zijn maken afspraken met de inrichting(en) over de 
wijze waarop aangifte kan worden gedaan in niet noodsituaties. Dat kan een vast 
emailadres zijn of vaste contactpersonen. 

- Een tweede aangifte in dezelfde zaak dient altijd te worden opgenomen als deze wordt 
gedaan door het (plaatsvervangend) hoofd van de inrichting.  
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3.3 Werkproces Openbaar Ministerie 

In gevallen waarin sprake is van een strafbaar feit waarvoor mogelijk voorlopige hechtenis is 

toegelaten, wordt vanuit de inrichting direct contact opgenomen met de lokale contactpersoon van 

de politie en met de TBS-officier, zodat het incident bij alle partijen bekend is, en gezamenlijk kan 

worden vastgesteld of het inderdaad een strafbaar feit is waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten, en zo mogelijk ook al een (eerste) beoordeling kan worden gedaan of betrokkene als 

verdachte zal worden aangemerkt. Zodra het PV formeel wordt ingediend neemt de politie contact 

op met de TBS-officier (telefonisch of per mail) om deze erop te wijzen dat er een PV is ingediend 

met betrekking tot een tbs-gestelde. Na ontvangst van het PV vindt de definitieve beoordeling door 

de  TBS-officier plaats over de vraag of de tbs-gestelde tegen wie aangifte is gedaan kan worden 

aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. De 

TBS-officier verricht deze beoordeling op zo kort mogelijke termijn. De desbetreffende mededeling 

van het Openbaar Ministerie  wordt na de beoordeling direct schriftelijk, per mail of per brief, 

gecommuniceerd aan de inrichting. De zaak wordt vervolgens door het Openbaar Ministerie verder 

beoordeeld, waarna de uiteindelijke vervolgingsbeslissing wordt genomen. Ook deze beslissing 

wordt na de beoordeling direct schriftelijk, per mail of per brief, gecommuniceerd aan de inrichting. 

Het Openbaar Ministerie informeert eveneens de tbs-gestelde, zoals gebruikelijk bij iedere 

verdachte. 

Aandachtspunten werkproces Openbaar Ministerie: 

- Aanwijzen TBS-officieren als vaste contactpersonen namens het Openbaar Ministerie voor 

zowel politie als  inrichtingen; 
- Interne procedure in verband met de gevraagde beoordeling (wel/geen verdachte van een 

voorlopige hechteniswaardig feit), de gemiddelde termijn waarbinnen en hoe deze 
beslissing gecommuniceerd wordt.   
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3.4 Werkproces DForZo en Verlofunit TBS 

 

De Verlofunit TBS krijgt via DForZo van de inrichting de ‘melding bijzonder voorval’ wanneer er een 

strafbaar feit is gepleegd. In deze melding staat ook vermeld of er aangifte is of zal worden 

gedaan. De Verlofunit TBS verzoekt het hoofd van de inrichting schriftelijk om nadere informatie 

over het voorval. In geval van aangifte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten verifieert de verlofunit TBS dat het hoofd van de inrichting het verlof van betrokkene 

terstond heeft ingetrokken in afwachting van de mededeling van het Openbaar Ministerie of 

betrokkene al dan niet als verdachte van een zodanig feit wordt aangemerkt.   

De Verlofunit TBS wordt door de inrichting op de hoogte gebracht van de mededeling van het 

Openbaar Ministerie of de tbs-gestelde al dan niet wordt aangemerkt als verdachte van een 

strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Indien het Openbaar Ministerie de tbs-

gestelde als verdachte aanmerkt, vervalt de verlofmachtiging van rechtswege op de datum van de 

mededeling van het Openbaar Ministerie. De Verlofunit TBS bevestigt dit schriftelijk aan de 

inrichting. Indien de mededeling van het Openbaar Ministerie ertoe strekt dat geen sprake is van 

een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten of dat betrokkene niet als verdachte 

van een zodanig feit kan worden aangemerkt, kan het verlof op basis van de eerdere 

verlofmachtiging in beginsel worden hervat. Het hoofd van de Verlofunit TBS kan evenwel beslissen 

dat de verlofmachtiging toch wordt ingetrokken. Of dit het geval zal zijn, is afhankelijk van 

omstandigheden van het geval, in het bijzonder de ernst en maatschappelijke gevoeligheid van het 

incident dat aan de aangifte ten grondslag lag. De beslissing hieromtrent wordt door de Verlofunit 

schriftelijk bericht aan het hoofd van de inrichting.     

Mocht het Openbaar Ministerie later, in het kader van de vervolgingsbeslissing, alsnog tot het 

oordeel komen dat geen sprake is van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten, of dat de tbs-gestelde toch niet is aan te merken als verdachte van een zodanig feit, 

dan herleeft de verlofmachtiging. Ook in dat geval geldt dat het hoofd van de Verlofunit TBS 

vervolgens beslist of het hoofd van de inrichting op basis van deze verlofmachtiging (weer) verlof 

kan verlenen of dat de verlofmachtiging toch alsnog wordt ingetrokken. Dit is mede afhankelijk van 

de ernst en maatschappelijke gevoeligheid van het incident dat aan de aangifte ten grondslag lag. 

De beslissing hieromtrent wordt door de Verlofunit bericht aan het hoofd van de inrichting. Deze 

beslissing wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst 

van de informatie genomen. 

Aandachtspunten werkproces Verlofunit TBS 

- Het is belangrijk is dat Verlofunit TBS en DForZo de interne procedures omtrent het 

administratief verwerken van het intrekken van het verlof, het van rechtswege vervallen 

van de verlofmachtiging, en/of het voortzetten van het verlof hebben geborgd.  
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4.  Vragen en antwoorden over de regelgeving en werkprocessen 

 

1. In welke gevallen is het hoofd van een inrichting verplicht om aangifte te doen?    

Op grond van artikel 53, tweede lid, en artikel 57, vierde lid, van het Rvt is het hoofd van een 

inrichting verplicht om aangifte te doen van alle strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten waaraan een tbs-gestelde met verpleging van overheidswege zich schuldig maakt. Van 

andere strafbare feiten door een tbs-gestelde kan het hoofd van de inrichting aangifte doen. Hij is 

daartoe echter niet verplicht op grond van deze regeling.  

2. Dient het hoofd van de inrichting ook aangifte te doen wanneer een medepatiënt of 

medewerker zelf reeds aangifte heeft gedaan of aangeeft aangifte te zullen  doen?  

 

Ja, de aangifteplicht geldt ook in dat geval onverminderd. Het gegeven dat een slachtoffer zelf 

(ook) aangifte heeft gedaan, respectievelijk een klacht heeft ingediend, of dat zal gaan doen, doet 

niet af aan de plicht die op grond van artikel 53, tweede lid, e artikel 57, vierde lid, van het Rvt op 

het hoofd van de inrichting rust om aangifte te doen van strafbare feiten waarvoor voorlopige 

hechtenis is toegelaten. Dit is niet anders wanneer het slachtoffer een andere verpleegde of 

medewerker van de inrichting is. Het hoofd van de inrichting dient ook in dat geval dus aangifte te 

doen; het enkele melding maken van het incident is niet voldoende. Wanneer (ook) het hoofd van 

de instelling aangifte doet, voorkomt dit mogelijk dat de verdachte in de verleiding komt om druk 

op het slachtoffer uit te oefenen om er van af te zien om aangifte te doen of een klacht in te dienen 

of om de klacht alsnog in te trekken of terug te komen op zijn eerdere verklaringen.   

3. Houdt de aangifteplicht ook een verplichting in tot het afleggen van een 

getuigenverklaring voor een medewerker van een tbs-instelling die het slachtoffer of 

getuige is en hoe verhoudt die plicht zich tot de behandelrelatie met de ter beschikking 

gestelde en tot het beroepsgeheim? 

De aangifteplicht rust op het hoofd van de inrichting, niet op de individuele medewerker of 

behandelaar. In zoverre is van wrijving tussen de aangifte en de behandelrelatie dan ook geen 

sprake. Wanneer het slachtoffer een individuele medewerker is, die geen aangifte wil doen, omdat 

hij van oordeel is dat dit de behandelrelatie met de verdachte negatief zou beïnvloeden, dan is hij 

niet verplicht om zelf (ook) aangifte te doen. Hij mag dat uiteraard wel en het doen van aangifte op 

nummer is daarbij een mogelijkheid. Uiteraard dient de medewerker, ongeacht of hij ook zelf 

aangifte doet, het hoofd van de inrichting wel te informeren over voorkomende incidenten, zodat 

deze ook feitelijk in staat wordt gesteld om gevolg te geven aan de aangifteplicht die op hem rust.  

 

Daarnaast is het van belang dat het medisch beroepsgeheim – hoewel een zeer belangrijk beginsel 

– niet absoluut is. Er kan sprake zijn van een wettelijke verplichting om het medisch 

beroepsgeheim te doorbreken en ook wanneer sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie, 

veroorzaakt door de patiënt, kan het medisch beroepsgeheim worden doorbroken. Echter uit de 

aangifteplicht in het Rvt volgt voor een medewerker van een instelling die slachtoffer of getuige is 

van een strafbaar feit niet onder alle omstandigheden de plicht om een verklaring af te leggen of 

ter terechtzitting te getuigen. In dezen gelden de algemene regels inzake het verschoningsrecht op 

grond van het medisch beroepsgeheim. Om een correcte omgang met het medisch beroepsgeheim 

te bevorderen, hebben beroepsverenigingen en koepels handreikingen opgesteld voor 

zorgverleners. Zo heeft de KNMG op 16 februari 2012 een geactualiseerde Handreiking 

beroepsgeheim en politie/justitie uitgebracht en ook GGZ Nederland heeft op 14 juni 2012 een 

“handreiking Beroepsgeheim: 6 stappen voor zorgvuldig handelen” uitgebracht. Deze handreiking 

benoemt zes stappen voor zorgvuldig handelen in situaties waarin de ggz-zorgverlener zijn 

beroepsgeheim mag of moet doorbreken. Dat ook een hulpverlener die het slachtoffer wordt van 

geweld aangifte moet kunnen doen, is in lijn met het Convenant dat is gesloten tussen de 

Ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en GGZ Nederland 
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en dat ertoe strekt dat vaker aangifte wordt gedaan van geweld tegen hulpverleners. 

 

4. Wat als patiënten getuige zijn van een strafbaar feit. Mag je als inrichting dan namen 

doorgeven zodat betrokkenen eventueel gehoord kunnen worden door de politie? 

Ja, dat mag. Mocht de inrichting  van oordeel zijn dat het horen door de politie bijvoorbeeld te 

belastend zou zijn of negatief voor diens behandeling wordt geacht, dan kan ook dat uiteraard aan 

de autoriteiten worden gemeld. Bezien kan dan worden of het voor de zaak echt nodig is om de 

desbetreffende persoon te horen. 

 

5. Hoe dient te worden omgegaan met mogelijke strafbare feiten die medewerkers van 

een inrichting niet zelf hebben waargenomen en slechts kennen ‘van horen zeggen’ of 

doordat iemand die stelt slachtoffer of getuige te zijn van een incident daar melding van 

maakt? 

Het kan voorkomen dat zich een incident voordoet buiten het zicht van de medewerkers van een 

inrichting en dat de inrichting het slechts kent ‘van horen zeggen’ of doordat iemand die stelt 

slachtoffer of getuige te zijn van een zodanig incident daar melding van maakt. In dergelijke 

gevallen dient een inschatting te worden gemaakt van de geloofwaardigheid van de informatie of 

melding. In voorkomende gevallen vindt overleg plaats tussen het hoofd van de inrichting en de 

TBS-Officier. Wanneer de informatie afdoende geloofwaardig wordt geacht en uit die informatie 

naar voren komt dat sprake is van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, 

dan dient het hoofd van de inrichting daarvan aangifte te doen.  

 

6. Hoe dient te worden omgegaan met strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten die zijn gepleegd voordat de terbeschikkingstelling is begonnen, en die door 

de patiënt tijdens de TBS worden opgebiecht? 

Dan geldt de aangifteplicht op grond van de RvT niet: deze is gelet op de wettekst beperkt tot 

strafbare feiten die worden begaan gedurende  de tenuitvoerlegging van de tbs. Het doen van 

aangifte met betrekking tot ‘oude’ strafbare feiten staat ter eigen beoordeling van de inrichting. 

7. Bij zogeheten ‘klachtdelicten’ is strafrechtelijke vervolging slechts mogelijk wanneer 

het slachtoffer of een andere klachtgerechtigde aangifte doet. Volstaat een melding van 

het hoofd van de instelling in deze gevallen? 

Nee, het hoofd van de inrichting is verplicht om aangifte te doen van alle strafbare feiten waarvoor 

voorlopige hechtenis is toegelaten. Die plicht strekt zich mitsdien ook uit tot ‘klachtdelicten’. Het 

ontbreken van een aangifte van een klachtgerechtigde sluit weliswaar uit dat het OM tot 

strafrechtelijke vervolging van de betrokkene kan overgaan, maar staat er niet aan in de weg dat 

het OM kan beoordelen of betrokkene kan worden aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit 

waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Ook het rechercheren van het incident is onder deze 

omstandigheden mogelijk.  

 

8. Heeft het doen van aangifte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten tot gevolg dat van dat incident geen melding meer hoeft te worden gemaakt 

op grond van de Regeling melding bijzondere voorvallen verpleegden? 

Nee, dat is niet het geval. De aangifteplicht staat los van de meldplicht onder de Regeling melding 

bijzondere voorvallen verpleegden. Deze beide plichten bestaan dan ook naast elkaar. Hoewel er 

sprake is van enige overlap in de doelen die deze regelingen dienen en de voorvallen waarop de 

regelingen betrekking hebben, komen deze niet geheel overeen. De aangifteplicht geldt ten 
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aanzien van alle strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en strekt er primair 

toe de veiligheid in de samenleving te beschermen. De meldplicht onder de Regeling melding 

bijzondere voorvallen verpleegden dient meerdere doelen en ziet op de voorvallen die in die 

regeling worden opgesomd. Dat betreft bijvoorbeeld ernstige geweldsincidenten, maar daarnaast 

ook voorvallen van een geheel andere aard als suïcide of incidenten van publiciteits- of 

politiekgevoelige aard. Dat laatste is bijvoorbeeld van belang omdat de Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie politieke verantwoordelijkheid dient af te leggen met betrekking tot dat 

incident.       

9. Als de regeling ‘één jaar geen verlof’ van toepassing is, op welk moment gaat dat jaar 

dan in?  

Als ingangsdatum van de periode van tenminste één jaar gedurende welke geen nieuwe 

verlofmachtiging wordt verleend hanteert de verlofunit TBS de datum waarop het incident heeft 

plaatsgevonden. 

 


