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Geachte leden, 
 
Risico’s zijn leidend. Ook als dat betekent dat daders langdurig onder toezicht 
van de reclassering moeten komen. Veiligheid staat voorop. Ook de veiligheid 
van de professionals die met deze daders werken. Reclassering Nederland 
draagt graag bij aan het Algemeen Overleg Tbs op 14 juni 2012. 
 
Langdurig toezicht 
Reclassering Nederland pleit al langere tijd voor de mogelijkheid om bij grote 
risico’s voor de samenleving, de rechter te kunnen verzoeken om het 
reclasseringstoezicht te verlengen. Demissionair staatssecretaris Teeven heeft 
momenteel een wetsvoorstel in voorbereiding om het zogenoemde langdurig 
toezicht mogelijk te maken voor tbs’ers en zedendelinquenten. 
 
Reclassering Nederland ziet graag dat de maximale lengte van de tbs met 
voorwaarden ook wordt meegenomen in dit wetsvoorstel. Dat is vooralsnog niet 
het geval. Als tbs met voorwaarden ook onder deze wetgeving komt te vallen, 
geeft dat ook de mogelijkheid om de ketensamenwerking tussen de GGZ, FPC’s 
en reclasseringsorganisaties, het zogenoemde Forensisch Psychiatrisch Toezicht 
(FPT), bij zowel tbs met dwangverpleging als met tbs met voorwaarden op één 
lijn te brengen. 
 
Crisisopname tbs met voorwaarden 
Ambulant Forensisch Psychiatrisch Toezicht heeft het mogelijk gemaakt om, 
wanneer een crisis uitbreekt, de betreffende tbs'er voor een time-out in een 
beveiligde omgeving te plaatsen. Niet alleen de crisis kan worden bezworen, 
maar ook de veiligheid van de samenleving is gegarandeerd. Reclassering 
Nederland pleit ervoor om de wet met betrekking tot tbs met voorwaarden 
(artikelnummer 509i Sv) aan te passen, zodat het Openbaar Ministerie niet 
langer gebruik hoeft te maken van de noodgreep 'vordering omzetting tbs met 
voorwaarden naar tbs dwang' om voor elkaar te krijgen dat betrokkene beveiligd 
vervoerd kan worden door de Dienst Vervoer & Ondersteuning. Het is immers 
onwenselijk om de betreffende tbs’er met het openbaar vervoer, eigen auto of 
een auto van de reclassering naar de kliniek te brengen. 

Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor 
Veiligheid en Justitie 
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COSA 
Reclassering Nederland werkt inmiddels een aantal jaren met de methodiek 
COSA, Circles of support and accountability. Zedendelinquenten staan onder 
toezicht van een professionele reclasseringswerker. Aanvullend worden er cirkels 
van vier tot zes vrijwilligers om de betreffende zedendelinquent heen geplaatst 
om enerzijds praktische en mentale ondersteuning te bieden en te voorkomen 
dat de zedendader sociaal geïsoleerd raakt. En anderzijds om het doen en laten 
van de de dader nauwgezet te monitoren. 
 
COSA is effectief. Uit onderzoek in Canada en Engeland blijkt COSA zelfs zéér 
effectief is, met 70% reductie van de recidive. Ook de ervaringen van 
Reclassering Nederland zijn positief. Momenteel wordt onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn om COSA ook in te zetten bij tbs’ers. Indien voor 2013 
voldoende middelen beschikbaar komen, kan ook een extra bijdrage worden 
geleverd aan het voorkomen van recidive door deze groep daders. Een groep 
waar de samenleving haar vergrootglas op richt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Sjef van Gennip 
algemeen directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In afschrift aan:  
- De minister van Veiligheid en Justitie, de heer mr. I.W. Opstelten  
- De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer mr. F. Teeven  
- Openbaar Ministerie, de heer mr. H.J. Moraal 
- Raad voor de Rechtspraak, de heer mr. F.W.H. van den Emster 


