
 

 

-PERSBERICHT- 

Utrecht, 10 oktober 2017  

 

Bescherming maatschappij en voorkomen nieuwe slachtoffers moet meer prioriteit zijn 

 

Naar aanleiding van de commotie die er is ontstaan over de verdachte die is aangehouden in verband met mogelijke 

betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber bericht LANGZS dat zij meent dat het in het belang van slachtoffers, de 

maatschappij en preventie van ernstig geweld is om tot andere afspraken te komen over wanneer er TBS kan worden 

opgelegd c.q. welke gevolgen er moeten worden verbonden aan het niet meewerken aan psychologisch en psychiatrisch 

onderzoek. 

 

LANGZS meent dat net als bij het zwijgrecht waar de rechter negatieve consequenties kan verbinden aan het zwijgen, de 

rechter ook negatieve consequenties moet kunnen verbinden aan het niet meewerken aan psychiatrisch en/of psychologisch 

onderzoek. 

 

Als de feiten en omstandigheden in een zaak schreeuwen om een uitleg en de verdachte die uitleg niet geeft omdat hij 

zwijgt, kan de rechter daar voor de verdachte negatieve consequenties aan verbinden. LANGZS bepleit dat dit ook zou 

moeten gebeuren in het geval de aard van het misdrijf schreeuwt om een uitleg met betrekking tot de psyche van verdachte 

en verdachte weigert mee te werken aan onderzoek van zijn psyche. 

 

Nu is dit nog niet zo. Er kan wel TBS worden opgelegd in uitzonderlijke omstandigheden als een verdachte bijvoorbeeld al 

eerder is onderzocht en er toen een stoornis is vastgesteld. Het opleggen van TBS zonder dat een deskundige heeft vast 

kunnen stellen dat er sprake is van een stoornis is op dit moment niet de heersende standaard. 

 

LANGZS bepleit dat indien de aard van het misdrijf en de feiten en omstandigheden die daaromtrent bekend zijn geworden 

schreeuwen om een verklaring met betrekking tot de psychische toestand van verdachte en de verdachte niet meewerkt aan 

het verkrijgen van zo'n verklaring het belang van de maatschappij en beveiliging tegen extreem geweld en/of zedenexcessen 

voor dient te gaan. Vanzelfsprekend geldt zulks alleen in gevallen waarin de rechtbank tot een bewezenverklaring komt. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van LANGZS: mr. Richard Korver, via 020- 535 75 65 of 

voorzitter@langzs.nl 

 


