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Toos en Henk

veiligheid Personeel loopt op tenen, wachttijd neemt toe
Paul Kusters

Tbs-klinieken
zitten ramvol
COLUMN RICHARD KEMPER

’Loop’

Het tbs-stelsel in Nederland slibt dicht en
raakt overbelast. De elf klinieken zitten
met tussen de 1500 en 1600 tbs’ers ramvol,
personeel loopt op zijn tenen en de wachttijd voor dwangverpleging neemt toe.

T

erwijl ze in Ter Apel de aanvoer van asielzoekers niet meer
kunnen verwerken, kunnen ook de hondenuitlaatservices in
Nederland de vraag niet meer aan. Het waren afgelopen week
twee nieuwsitems in hetzelfde journaal, die op een of andere manier schril tegen elkaar afstaken.
Niet dat die honden er iets aan kunnen doen, anders krijg ik straks
de Nederlandse Teckelclub weer op m’n dak die me verwijt dat ik
demoniserende berichten verspreid over hun achterban. Daar moet
ik dan weer op reageren op Twitter en daarover zal Humberto Tan
dan het woord tot mij richten in zijn talkshow. Daar vindt Jensen
natuurlijk weer wat van, want die moet drie keer per week een uur
vol lullen op zijn eigen internetkanaal om via een wonderlijke ketting van drogredenen foeilelijke T-shirts met ’Ik zie het’ erop te
verkopen. En zo houden we elkaar lekker bezig.
Talkshows puilen nog elke avond uit van de zin en onzin van coronapassen en het gevaar van covid. Dat we het er überhaupt nog
over hebben! Voetbalstadions puilen uit van hossende, knuffelende,
schreeuwende en zingende mensen en het grootste gevaar komt
door een inzakkende tribune. Maar als 1 procent van dat aantal
bezoekers een theatervoorstelling bezoekt waarbij niemand elkaar
aanraakt, niemand meezingt of ergens doorheen zakt leidt dat tot
principiële discussies over uitsluiting.
Het lijkt wel of we met z’n allen in een ’loop’ zitten. Elke keer als ik
het journaal aanzet, val ik in een vier uur durend déjà vu en kom
aan het eind van de avond toch weer duizelig uit bij het begin:
Ernst Kuipers. Het lijkt wel een huwelijk. We kijken elke avond naar
dezelfde koppen, horen dezelfde woorden en interrumperen elkaar
steeds sneller omdat we toch al weten wat de ander gaat zeggen.
Soms denk ik dat het hele coronadebat gewoon een excuus is om
het niet over andere dingen te hoeven hebben. Baudet die zich
steeds verder als doodenge demagoog ontpopt om het volk op te
ruien tegen, ja tegen wat eigenlijk? Je zal maar een zoon hebben
die op het punt staat van zijn coming out en een of andere mafklapper met een kinderachtig petje (dat niet zou misstaan op de
gay pride) zegt dat je als hetero minder kans hebt om ziek te worden. De man is zo vol van zichzelf dat hij geen ruimte meer over
heeft om stil te staan bij wat woorden kunnen doen, ook al kloppen
ze statistisch honderdduizend keer.
Stel dat ik zou stellen dat er onder FvDaanhang relatief veel minder hoogopgeleide mensen zitten? Al zou het tweehonderdduizend keer kloppen, wat heeft
het zin om het te zeggen? Staat wat ik
ermee zou bereiken in verhouding
tot wat het zou doen bij mensen
die Thierry slim vinden? Ik wil uit
deze ’loop’.
Ik snak naar ander nieuws, andere mensen, andere woorden en
scroll door apps van landelijke
dagbladen. Gelukkig word ik op
mijn wenken bediend. Toto, het
bulldoghondje van Gordon, kan
goed aarden in hun nieuwe
woonoord Dubai. Ze zijn
gevlucht uit het barbaarse en verhardende Nederland. Nederland is te
asociaal, te angstig, te
bekrompen. Er is hier
volgens z’n baasje geen
ruimte meer voor hulpzoekenden, geen oog voor
minder bedeelden. Nederland is te vol. Gaat dit
over Ter Apel? Nee joh
gekkie, over de hondenuitlaatdiensten!
@richardkemper

Martijn Gijsbertsen
m.gijsbertsen@mediahuis.nl

Amsterdam
„De beschikbare
capaciteit wordt momenteel volledig benut”, beaamt Tom Wisseborn
van het ministerie van Justitie en
Veiligheid. Hij is woordvoerder
namens Sander Dekker, minister
voor Rechtsbescherming.
„Waar mogelijk wordt ingezet op
doorstroming, zodat plekken of
bedden vrijkomen voor plaatsing
van wachtende tbs-gestelden. Ook
worden met meerdere zorgaanbieders gesprekken gevoerd over
concrete capaciteitsuitbreiding.”
Dit moet de komende jaren gestalte krijgen.
In de praktijk merken tbs-pa-

tiënten daar tot dusverre bitter
weinig van, stellen Jan-Jesse Lieftink en Adbel Ytsma van Bureau
TBS Advocaten in Huizen en Haarlem. Zij zijn experts in tbs-zaken
en hebben ongeveer tien procent
van de tbs-gestelden in Nederland
als cliënt.

Noodklok
„De noodklok is ruim een jaar
geleden al eens stevig geluid”,
aldus het tweetal, tevens medeoprichters en lid van de Vereniging
van Tbs-advocaten. Dit is een gezelschap van ruim dertig specialisten op het gebied van terbeschikkingstelling, al dan niet met
dwangverpleging.
Lieftink en Ytsma spreken op
persoonlijke titel. „Ons bekruipt
het gevoel dat sindsdien niet heel

veel is gebeurd. Met als gevolg dat
de onrust en kans op incidenten in
klinieken zal toenemen.” Het advocatenduo doelt onder meer op
een onderzoeksrapport van de
Inspectie Justitie en Veiligheid.
Daarin worden keiharde noten
gekraakt over het resocialisatietraject (terugkeer in de samenleving)
van tbs’ers.
Doordat er de laatste jaren sprake is van een hogere instroom van
tbs-patiënten dan uitstroom en
daarbovenop personeelstekort
speelt, staat het tbs-stelsel onder
hoogspanning. Bovendien ontbreekt het aan voldoende adequate
vervolgvoorzieningen. Minister
Dekker heeft op alle fronten beterschap beloofd. Voor forensische
zorg wordt structureel honderd
miljoen euro extra uitgetrokken.

Transavia mag tien keer op
Koen Nederhof

Amsterdam
Transavia mag
tien repatriëringsvluchten uitvoeren vanuit Marokko. Dat is
goed nieuws voor de meeste gestrande reizigers die deze week
onaangenaam werden verrast
door een Marokkaans vliegverbod van en naar Nederland. Of
die tien vluchten genoeg zijn is
nog onbekend.
Vrijdagavond laat al moest de eerste
vlucht landen op Schiphol vanuit
Marrakesh. Het is het begin van een
voor Transavia peperdure missie om
met lege vliegtuigen naar Marokko
te vliegen om daar gestrande reizigers op te pikken. „Het is zeer vervelend voor onze passagiers dat zij in
onzekerheid hebben gezeten. We
zijn dan ook blij dat we toestemming hebben gekregen van de Marokkaanse autoriteiten om tien
vluchten uit te kunnen voeren”, al-

dus Transavia-topman Marcel de
Nooijer.
Afgelopen woensdag om 23.59
uur werd het vliegverkeer door het
Noord-Afrikaanse land stilgelegd.
Het nieuws kwam pas woensdag
overdag naar buiten, wat zorgde
voor chaos. Transavia had bijvoorbeeld in de week voor de ban 3.500
mensen naar Marokko vervoerd. Velen kozen voor een herfstvakantie in
de zon of gingen op bezoek bij familie, en wisten nu ineens niet hoe ze
thuis moesten komen. Prijzen voor
vluchten naar Brussel schoten omhoog, maar desondanks werden die
vluchten volgeboekt. Anderen kozen ervoor om via Parijs terug te keren.

Vraagteken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte donderdagavond bekend dat na een gesprek tussen de
Marokkaanse overheid en de Nederlandse ambassadeur toch commerci-

ele vluchten naar huis zouden komen. Het hoe en wanneer bleef echter een vraagteken.

Marokko maakt
uitzondering op
verbod voor
ophaalvluchten
Zaterdag volgt een tweede repatriëringsvlucht, zondag een derde.
Op maandag komen drie vluchten
aan, ook vanuit Casablanca en Nador. Dinsdag wordt ook op Tanger
gevlogen. Op 29 oktober vertrekt de
laatste repatriëringsvlucht uit Marrakesh. Deels gaat het om al eerder
geplande vluchten, waar dus ook al
mensen op geboekt staan.
Transavia vreest alsnog mensen te
moeten teleurstellen. „We weten dat
de tien vluchten niet genoeg zijn om
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Woning voor
ex-tbs’er? Succes!
Henk Runhaar

Amsterdam
De kern van
het probleem is volgens de
tbs-klinieken, verenigd in
TBS Nederland, het huisvesten van uitbehandelde
tbs’ers. Het woningtekort
speelt een rol en ook weerzin van de bevolking tegen
een ex-tbs’er als buurman.

De Pompekliniek in Nijmegen.
FOTO ANP /LEX VAN LIESHOUT

Dat lijkt vooralsnog weinig zoden
aan de dijk te zetten.
Waar rechters voor 2016 gemiddeld rond de honderd keer per jaar
tbs oplegden, is dat naar boven de
150 gegroeid. Daar staat tegenover
dat het aantal tbs-beëindigingen
daalt, omdat behandelingen vaker
meer tijd in beslag nemen dan
voorzien.

Wachttijd
Dit stokt de doorstroming, waardoor momenteel tientallen tbsgestelden, al dan niet na het uitzitten van hun gevangenisstraf, op
een plek in een kliniek moeten
wachten. Deze wachttijd bedraagt
volgens het ministerie thans gemiddeld 121 dagen, zo’n vier maanden. Advocaten spreken over zeven
maanden of zelfs langer.

De noodklok is
ruim een jaar
geleden al eens
stevig geluid

„De DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen, red.) is volop in gesprek
met aanbieders in de volledige
forensische zorgketen om meer en
passende capaciteit ontwikkeld te
krijgen”, stelt woordvoerder Wisseborn namens minister Dekker.
Rond 2015 zijn juist twee tbs-klinieken gesloten, in Utrecht en in
Rekken in de Achterhoek. Toen
was sprake van een stevig overschot aan tbs-bedden.
Om hoeveel extra plekken voor
tbs’ers het gaat en waar deze moeten komen, kan het ministerie niet
zeggen. „Er zijn concrete uitbreidingen in voorbereiding. Die verhogen de komende jaren het aantal
beschikbare tbs-plaatsen.”
Bijlage Plus: Zijn tbs’ers te
genezen in volle klinieken?

Voor het laten terugkeren van
tbs’ers in de maatschappij
zijn de klinieken afhankelijk
van onder meer gemeenten.
„Het is een grote uitdaging
woonvoorzieningen voor deze groep te vinden”, meldt
desgevraagd een woordvoerster van TBS Nederland.
Waarom rechters de laatste
jaren vaker tbs met dwangverpleging opleggen, is niet
onderzocht. „Wel zijn er verschillende
verklaringen
denkbaar. Zo wordt tbs duidelijker gezien als beveiligingsmaatregel”, laat een
woordvoerster van de Raad
voor de rechtspraak weten.
Ook zijn er meer verwarde
personen en zogenoemde
zorgmijders die over de
schreef gaan, signaleren rechters. „Door forse, zichtbare
beperkingen van de reguliere
geestelijke gezondheidszorg
en andere vormen van zorg en
maatschappelijke opvang is
niet altijd goede hulp en begeleiding beschikbaar.” Vertraging van verlofmogelijkheden door corona heeft ook
geleid tot capaciteitsproblemen, stellen de rechters.
De raad benadrukt dat
rechters erop zijn getraind

zich niet te laten beïnvloeden
door maatschappelijke druk.
„Elke zaak wordt onafhankelijk en onpartijdig beoordeeld. Een rechter kan alleen
tbs opleggen als uit uitgebreid psychologisch en psychiatrisch onderzoek blijkt
dat een verdachte een stoornis had ten tijde van het delict. Bij weigering van een verdachte om aan dergelijk onderzoek mee te werken, mag
de rechter terugvallen op oude rapportages.”
De tbs-klinieken zien het
aantal patiënten dat langer
dan vier maanden na hun gevangenisstraf moet wachten
op een plek snel oplopen. „De
laatste jaren hebben klinieken bijna alle reservecapaciteit in gebruik genomen. De
grens is nu in zicht”, aldus de
woordvoerster. Wachtenden
krijgen een vergoeding.

Nieuwbouw
Dit jaar openden de Van Mesdag Kliniek en de Van der
Hoeven Kliniek nieuwe afdelingen. „Ook is er nieuw gebouwd en zijn andere voorzieningen gestart om doorstroom te bevorderen, denk
aan RIBW (regionale instelling voor beschermd en begeleid wonen).”
TBS Nederland nuanceert
het personeelstekort. „Er zijn
veel nieuwe medewerkers.”
Meer loon of een risicotoeslag
leiden tot concurrentie tussen zorginstellingen en is
daarmee volgens de klinieken
’geen structurele oplossing’.
„Vergroten van het aantal opgeleiden is dat wél.”

en neer
iedereen terug naar huis te kunnen
brengen. We doen er echter er alles
aan om samen met onze passagiers
naar oplossingen te zoeken”, erkent
De Nooijer.
De vraag is hoeveel mensen inmiddels in Marokko al iets anders
hebben geregeld. Dat is ook voor
Transavia niet geheel duidelijk. De
maatschappij roept iedereen op die
een andere route naar huis heeft gevonden dat te melden.

Deltaplus-variant
Royal Air Maroc was onbereikbaar
voor commentaar. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niets zeggen
over waarom de Marokkanen hebben gekozen voor het plotse verbod
op vluchten van en naar Nederland,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Voorlopig wordt aangenomen
dat het van doen heeft met het rondgaan van de zogenoemde deltaplusvariant van het coronavirus.

Op het Marokkaanse vliegveld Menara in Marrakesh zijn mensen aan boord bij een toestel van Transavia.
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commentaar

Imagoprobleem tbs
A

ls je dochter is verkracht, gemarteld en vermoord, geloof je niet in
genezing van de dader. Ook niet als het onder dwang gebeurt in
een tbs-kliniek.
De vader van Anne Faber zei in een interview over de gruwelijke dood
van zijn dochter zich ernstig af te vragen of het wel zin heeft om te
proberen van dader Michael P. ’nog iets menselijks te maken’. Op de
vraag of de dader dan misschien dood moet, liet Anne’s vader een
lange stilte vallen.
De gemiddelde Nederlander heeft zo’n lange stilte meestal niet nodig om op die vraag antwoord te geven. Echt levenslang is wel het
minste en de roep om de doodstraf klinkt, zeker op sociale media, luid
en vaak vergezeld van de wens dat de dader hetzelfde mag ondergaan
als hij zijn slachtoffer heeft aangedaan. Liefst dan nog een graadje
erger. De moord op de 25-jarige studente lijkt een kantelmoment te
zijn geworden in de acceptatie van tbs als een middel om veroordeelden terug te laten keren in de samenleving, zeggen advocaten. Rechters zouden onder druk van ’de roep van het volk’ eerder geneigd zijn
tbs met dwangverpleging op te leggen.
Geluiden uit de elf tbs-klinieken in het land bevestigen dit beeld.
Niet alleen omdat het aantal tbs’ers jaarlijks met circa honderd toeneemt, maar ook omdat ze gemiddeld langer worden opgesloten. Zodoende raakt de hele tbs-keten overbelast. Dat doet aan twee kanten
pijn. Bij de veroordeelden die steeds langer op behandeling moeten
wachten en bij het personeel dat op zijn tenen loopt.
Tbs-advocaten hebben een jaar geleden al eerder meermalen gewaarschuwd voor wantoestanden, maar meer dan beterschap beloven doet de overheid in hun ogen niet. Zij vrezen dat er onder hoogspanning in de klinieken fouten worden gemaakt. Zelfs beoordelingsfouten die desastreuze gevolgen kunnen krijgen. Begrijpelijke angst.
Tbs heeft al een slecht imago. Eén tbs-klant die tijdens proefverlof een
kind verkracht, zet de rechtsstaat op zijn kop. Dan kunnen advocaten
en behandelaars nog zo vaak roepen dat het in 99,9
procent van de gevallen wel goed afloopt met tbs’ers,
kille getallen en statistieken kunnen nooit op tegen de
emotie van de vader van Anne: ,,Het enige dat ik echt
wil, is dat ze er weer is.’’
Ies van Rij

Gewond bij Mexicaanse schietpartij
Van onze verslaggever

Tulum
Een Nederlandse toerist is in Mexico gewond geraakt
bij een schietpartij tussen rivaliserende drugsbendes.
Het gaat om een vrouw, schrijven
Mexicaanse media. De kogels vlogen in het rond bij een vakantieresort op het schiereiland Yucatán.
Een Duitse en een Indiase toeriste
zijn doodgeschoten.
Een van de dodelijke slachtoffers
overleed ter plekke, de andere in het
ziekenhuis. De Nederlandse vakantieganger en twee andere gewonden
– Duitse toeristen – zijn overgebracht naar het ziekenhuis, meldt
de procureur-generaal van de deelstaat Quintana Roo.
Het ministerie van Buitenlandse
Zaken is bekend met de schietpartij.
De Nederlandse ambassade in Mexico heeft geen verder hulpverzoek

ontvangen en staat op dit moment
dan ook niet in contact met de Nederlandse vrouw die gewond raakte.

De kogels vlogen in
het rond bij een
vakantieresort
Criminelen van twee rivaliserende bendes begonnen woensdagavond kort na half elf op elkaar te
schieten in Mezcaleria La Malquerida. De vijf slachtoffers zaten wat te
eten en te drinken op het terras toen
zij geraakt werden. Er zouden ten
minste twaalf schoten zijn afgevuurd.
Het restaurant ligt in de toeristenzone van Tulum, een hippe badplaats aan de Riviera Maya vlak bij
Cancún op het schiereiland Yuca-

tán. Een van de daders is opgepakt
nadat hij zich gewond bij een ziekenhuis meldde. Hij ligt met twee
schotwonden onder politiebewaking in het ziekenhuis, zo is bevestigd door de burgemeester van Tulum en de procureur-generaal.
Op met een mobiele telefoon gemaakte beelden die zijn vertoond
door de nieuwszender Milenio TV is
de chaos na de dodelijke schietpartij
te zien. Een jonge vrouw ligt bewegingloos op de grond terwijl twee
mannen eerste hulp lijken te verlenen. Mensen lijken in shock langs
elkaar heen te lopen.
Volgens de leider van het strafrechtelijk onderzoek heeft de gearresteerde verdachte informatie verstrekt die waarschijnlijk zou kunnen leiden naar de andere daders. De
lichamen van de twee gedode vakantiegangers worden gerepatrieerd
naar hun landen van herkomst, aldus Montes de Oca.

deskundigenverhoor Misbruik Nicky Verstappen

Specialisten bieden
geen duidelijkheid

i.van.rij@mediahuis.nl

Lichaam van verloofde van
Gabby Petito gevonden
Sarasota
Het lichaam dat
woensdag is gevonden in een
natuurgebied in Florida is dat
van Brian Laundrie (23), de verloofde van de 22-jarige Gabby
Petito. De FBI heeft het lichaam
geïdentificeerd aan de hand
van zijn gebit.
Petito werd 19 september na
een zoekactie van bijna een
maand gewurgd gevonden.
Haar vermissing was groot
nieuws in de VS en elders. Het
lichaam van Laundrie werd gevonden in moerassig natuurgebied Carlton Reserve, niet ver
van zijn ouderlijk huis. Zijn rugzak en notitieboekje zijn ook
gevonden. De zoektocht werd
bemoeilijkt door verraderlijke
omstandigheden, omdat het

gebied vol water stond waar
ook slangen en krokodillen in
leven. Er moest met drones, onderwaterapparatuur en speurhonden worden gezocht. De
doodsoorzaak van Laundrie is
nog onbekend.
Laundrie en Petito reisden
maandenlang door de VS en deden daarvan verslag op Instagram en YouTube. Nadat Laundrie op 1 september alleen was
teruggekeerd bij zijn ouders in
Florida, gaven Petito’s ouders
hun dochter als vermist op. Kort
daarna verdween Laundrie. Volgens zijn ouders was hij niet teruggekeerd van een kampeeruitje. Enkele weken later werd
Petito’s lichaam gevonden in
Wyoming. Zij bleek vermoord.

Langer voorarrest tramincident,
stille tocht voor overleden Pool
Den Haag
Het voorarrest
van de 15-jarige jongen die
wordt verdacht van betrokkenheid bij het tramincident in
Den Haag waarbij een Poolse
man om het leven kwam is met
twee weken verlengd. Dat
heeft de rechter-commissaris
vrijdag bepaald.
De jongen wordt verdacht van
het duwen van het slachtoffer.
Daarna viel de 39-jarige man
uit Polen en kwam hij onder
een tram terecht die kwam
aanrijden.
Twee andere Hagenaren die
waren aangehouden, een jongen van 15 en een man van 18,

zijn donderdag vrijgelaten en
worden niet langer verdacht
van het veroorzaken van een
dodelijk incident. Het OM verdenkt ze er wel van de plaats
van het ongeluk te hebben verlaten zonder hulp te bieden aan
het slachtoffer.
De stichting Samen Onze Solidariteit (SOS) wil volgende
week zaterdagmiddag vanaf de
Poolse ambassade een stille
tocht houden. SOS biedt hulp
aan arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Volgens
de stichting leeft het enorm in
de Poolse gemeenschap, maar
ook bij bewoners in Ypenburg.

Het oproepen van drie
deskundigen in het hoger beroep van de zaak
Nicky Verstappen heeft
niet de extra duidelijkheid gebracht waarop
iedereen hoopte.
Van onze verslaggever

Den Bosch
De ultrakorte samenvatting van het urenlange verhoor is
dat geen van de drie deskundigen
met honderd procent zekerheid kan
vaststellen dat de 11-jarige jongen in
1998 seksueel is misbruikt. En ook
niet op welke manier hij om het leven is gekomen.
Patholoog-anatoom Gert van Ingen verrichtte in 1998 de sectie op
het lichaam van Nicky. Hij leunde
tijdens zijn verhoor vooral op zijn
aantekeningen van 23 jaar geleden.
Destijds constateerde hij dat er geen
sprake was van puntbloedingen die
kunnen duiden op verstikking als
doodsoorzaak.
Maar daarmee valt niet uit te sluiten dat de jongen wel degelijk door
’belemmering van de ademhaling’
om het leven kwam, zegt hij. Dat
laat lang niet altijd sporen – zoals
puntbloedingen – na.
Net als Van Ingen durfden de forensisch artsen Wouter Karst en Rob
Bilo niet met zekerheid te zeggen
dat Nicky Verstappen seksueel misbruikt is. Patholoog Van Ingen zag
lichte beschadigingen die daarop
kunnen duiden. „Maar dat is een interpretatie van wat ik zag.” Meer zekerheid kon hij niet geven.
Karst en Bilo konden alleen op basis van matige foto’s oordelen, en
kwamen evenmin met de duidelijkheid waarnaar het Openbaar Ministerie en het hof zoeken.
De inhoudelijke behandeling van
de zaak door het hof Den Bosch begint op 10 november. Er zijn 5 dagen
voor uitgetrokken op 10, 15, 17, 19 en
24 november. Volgens advocate
Wendy van Egmond is het nog niet

Gedenkmonument van Nicky Verstappen.

Het is een
interpretatie van
wat ik zag, geen
zekerheid
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zeker of de ouders en zus van Nicky
Verstappen gebruik zullen maken
van hun spreekrecht. De familie was
vrijdag voor het eerst niet aanwezig
bij de zitting in verband met het
overlijden van de vader van Berthie
Verstappen. Jos B. werd eerder door
de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf
voor dood door schuld en seksueel
misbruik van Nicky Verstappen.
Een voormalige medegevangene
van de 58-jarige B. legde eerder een
verklaring af. ,,Hij vertelde dat het
niet de bedoeling was om Nicky Verstappen te doden. Hij had zijn hand
te lang voor zijn mond gehouden.’’
Hij noemde B. toen de knuffelpedo
van de afdeling van de gevangenis in
Vught.

