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Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in
verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden
(Aanpassingen tbs met voorwaarden)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 13 april 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel A, onderdelen 1, 2 en 3
Artikel I, onderdeel A, onderdeel 4
8 (Van Velzen)
Terbeschikkingstelling, ook onder voorwaarden, wordt opgelegd aan «degene aan wie een
strafbaar feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens niet kan worden toege-rekend». Een langdurige gevangenisstraf
voorafgaand aan de tbs-behandeling komt de behandelbaarheid van de betrokkene niet ten
goede. De maximale gevangenisstraf van drie jaar in artikel 38 lid 2 Wetboek van
Strafrecht is juist gekozen om iemand zo spoedig mogelijk na diens vrijheidsstraf te
behandelen. Ook wordt het moeilijker de voorwaarden te formuleren naarmate de tijd
waarna deze in zullen gaan langer wordt. Ook de NVvR en de RSJ wijzen op deze
problemen.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Het verhogen van de maximale gevangenisstraf voorafgaand aan tbs met voorwaarden is
onwenselijk. Dit amendement schrapt de verhoging van de maximale gevangenisstraf
voorafgaand aan de tbs met voorwaarden.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en SGP
Artikel I, onderdeel C
9 Æ 10 (Teeven en Van Velzen)
Middels dit amendement bewerkstelligen de indieners dat de TBS met voorwaarden ook
kan worden verlengd indien de periode van negen jaren is verstreken. De indieners zijn
van mening dat een bruusk stopzetten van een TBS met voorwaarden na ommekomst van
het verstrijken van de termijn van negen jaren kan leiden tot een situatie dat er ten
onrechte geen toezicht en controle meer kan worden uitgeoefend op de behandelde
persoon, terwijl de dreiging van terugplaatsing in een gesloten TBS juist zou kunnen
betekenen dat de uitbehandelde persoon niet vervalt in ‘oude fouten’ als bijvoorbeeld
hij/zij zijn/haar medicatie wel blijft innemen onder toezicht. Daarnaast willen indieners
artikel 38j lid 2 schrappen. Indieners willen dat de rechter altijd moet beoordelen of de
voorwaarden kunnen worden beëindigd, zowel bij tbs met voorwaarden als bij
voorwaardelijke beëindiging van de tbs met dwangverpleging. Ten gevolge van het
schrappen van het tweede lid, vervalt ook het derde lid van artikel 38j.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk

Moties
11 (Joldersma/Bouwmeester) over regelgeving voor gedwongen opname, verlof en
doelgroepen voor long care
Ingetrokken

