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onderwerp verlenging voorwaardelijke beëindiging dwangverpleging 

 
Geachte heer Hirsch Ballin, 
 
De Raad voor de rechtspraak is advies gevraagd over de door de Raad voor de 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) voorgestelde wijziging van wetsvoorstel 28 238 
“Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van 
overheidswege”.  
 
Gehoord de gerechten adviseert de Raad als volgt. 
 
De RSJ heeft n.a.v. het Rapport van de tijdelijke kamercommissie onderzoek TBS (commissie 
Visser) de volgende suggestie gedaan: 
 

"Mocht toch tot verlenging van de termijn van voorwaardelijke beëindiging worden 
overgegaan, dan zou ter voorkoming van onnodige werklast bij de rechterlijke macht en 
rapporterende instanties de verlengingsrechter de mogelijkheid moeten hebben om in geval 
van een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging de tbs-maatregel niet slechts met 
één jaar maar ook met twee jaar te verlengen. Daartoe zou het eerste lid van artikel 38j 
Wetboek van strafrecht moeten worden aangepast." 

 
De Raad voor de rechtspraak constateert dat dit voorstel in samenhang moet worden gelezen met 
het advies van de commissie Visser om de termijn voor de voorwaardelijke beëindiging van TBS te 
verlengen van 3 tot maximaal 9 jaar. Als die termijn inderdaad zou worden aangehouden dan zou 
de mogelijkheid om eventueel tweejaarlijks te toetsen voor de hand liggen en aansluiten bij het 
eerdere advies dat de Raad voor de rechtspraak op 30 mei 2006 n.a.v. het rapport Visser heeft 
uitgebracht.  
 
In het advies van 30 mei 2006 signaleerde de Raad voor de rechtspraak dat bij een verlenging tot 9 
jaar verwacht zou kunnen worden dat de rechtspraak een groter aantal TBS-verlengingszaken dan 
thans zou krijgen te behandelen. Het met deze zaken gemoeide tijdsbeslag zou niet onaanzienlijk 
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zijn en de overname van deze aanbeveling van de Commissie Visser zou dus rechtstreekse 
gevolgen voor de werklast van de rechtspraak hebben. 
 
De Raad beschouwt uiteraard het uitgebrachte advies van 30 mei 2006 nog immer als 
richtinggevend.  
Dat neemt echter niet weg dat – mits wordt aangesloten bij hetgeen bepaald is in artikel 38d, 
tweede lid Sr – de Raad van oordeel is dat de suggestie van de RSJ in zekere mate tegemoet kan 
komen aan de door de Raad gesignaleerde knelpunten bij de verlenging van de voorwaardelijke 
beëindiging van de TBS-dwangverpleging tot maximaal 9 jaar.  
De Raad kan zich dan ook vinden in het voorstel om art. 38j, lid 1, Sr aan te vullen met de 
mogelijkheid om de TBS te verlengen met een termijn van twee jaar in geval van voorwaardelijke 
beëindiging van verpleging van overheidswege.  
Ook artikel 38g, lid 1, Sr zal vermoedelijk op overeenkomstige wijze aangevuld moeten worden.  
 
De Raad vertrouwt erop u met het bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd en is 
vanzelfsprekend gaarne bereid daarover nader met u in overleg te treden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
A.H. van Delden 
 
 
 


