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Voorwoord

Reeds bij de uitvoering van het follow-up onderzoek bij de dr. Henri van der
Hoeven kliniek, heeft de Directie TBR en Reclassering van het Ministerie van
Justitie blijk gegeven van een behoefte aan gegevens over de recidive van ter
beschikking van de Regering gestelde personen. In het kader van voornoemd
onderzoek, dat tot deze kliniek beperkt moest blijven, was het niet mogelijk
daaraan tegemoet te komen. Daarom is besloten aan dit onderwerp een apart
onderzoek te wijden. In dit rapport wordt daarvan verslag gedaan.

De uitvoering van het onderzoek is mogelijk geworden door de medewer-
king van verschillende personen en instanties. Bij het samenstellen van de
onderzoekpopulatie kon dankbaar gebruik worden gemaakt van de gegevens
van de afdelingen Voorwaardelijke Invrijheidstelling respectievelijk Indivi-
duele TBR-Zaken van de Directie TBR en Reclassering. De griffies van de
arrondissementsrechtbanken zijn behulpzaam geweest bij het verschaffen
van gegevens over de gepleegde misdrijven. Dankzij de medewerking van dhr.
Gabel konden van het Penitentiair Selectiecentrum verschillende gegevens
worden verkregen over de detentieperiode van de in het onderzoek betrokken
langgestraften.

P.J. Prinsen en mw. M. Brouwers hebben de gegevens gecodeerd, terwijl
laatstgenoemde ook in de andere fasen van het onderzoek behulpzaam is ge-
weest. D. Kluit en mw. T. Remmelzwaal hebben de verschillende draai-
schema's verwerkt. Mw. M. v.d. Leden heeft de typografische verwerking voor
haar rekening genomen.

Tenslotte wil ik graag enkele personen bedanken die bereid zijn geweest
een eerdere versie van het rapport van hun commentaar te voorzien, namelijk
drs. J.D. Buiskool, mw. drs. A.L.N.M. Spanjersberg en drs. P.D. Barneveld van
de Directie TBR en Reclassering, drs. B. v.d. Linden van de Directie Gevange-
niswèzen, en last but not least mw. dr. M.J.M. Brand-Kooien die ook de alge-
mene supervisie van het onderzoek heeft gehad.
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Samenvatting

Doelstelling en probleemstelling van het onderzoek

De grondslag van de maatregel van terbeschikkingstelling van de Regering
(TBR) is gelegen in:
- een als gevolg van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de

geestvermogens niet of in mindere mate strafbaar zijn van de dader van be-
paalde misdrijven;

- de.noodzaak tot bescherming van de samenleving tegen verdere als gevolg
van deze stoornissen te verwachten ernstige misdrijven van deze
persoon 1).

Op korte termijn wordt het hiermee gegeven doel 1- het opheffen, inperken,
neutraliseren, dan wel reduceren van het recidivegevaar - nagestreefd door
de betrokkene in te sluiten. Op langere termijn wordt beveiliging beoogd door
pogingen de oorzaak van het gevaar in positieve zin te beïnvloeden. De maat-
regel heeft daarmee vooral een speciaal preventief karakter.

In dit onderzoek is de vraag aan de orde naar de mate waarin het primaire
doel van de maatregel, de bescherming van de samenleving, wordt gereali-
seerd.

Voor de beoordeling'van de realisering. van de hier verwoorde primaire
doelstelling van de maatregel TBR zijn gegevens over het recidivegedrag van
de TBRgestelden nodig. Uit het follow-up onderzoek bij de Van der Hoeven
kliniek 2) zijn recidivegegevéns bekend over TBR-gestelden en andere justitia-
belen die tot de populatie van deze kliniek hebben behoord. Deze gegevens
laten zich echter niet zonder meer generaliseren naar alle TBR-gestelden om-
dat de Van der Hoeven kliniek een bepaalde selectie van TBR-gestelden krijgt.
Bovendien is bekend dat de TBR-populatie geleidelijk grotendeels is gaan
bestaan uit personen die naar aanleiding van een gewelddadig misdrijf zijn
veroordeeld.

Het hier gepresenteerde onderzoek beoogt meer algemene recidivecijfers
te bieden van de voormalig TBR-gestelden.

Het opleggen van de maatregel TBR is een bepaalde wijze van reageren op
delinquent gedrag; het opleggen van een vrijheidsstraf is een andere. Van tijd
tot tijd wordt de vraag gesteld naar de relatieve effectiviteit van de maatregel
TBR vergeleken met niet TBR-stellen 3). Bij dat laatste denkt men dan vooral
aan de (lange) gevangenisstraf. Met het oog hierop mag het als verhelderend
worden beschouwd om over op vergelijkbare wijze verzamelde recidivegege-
vens te beschikken voor langgestraften. Daarom zijn in dit onderzoek ook ge-

1) Zie bv. Jonkers, Mr. W.H.A., Het penitentiaire recht, Strafrechtelijke sancties in Nederland,
Gouda Quint B.V., Arnhem 1975, p IV-7.

2) Zie Emmerik, J.L. van, Terbeschikkinggesteld, verslag van een follow-up onderzoek bij ex-patiën-
ten van de Dr. Henri van der Hoeven kliniek, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1982.

3) Zie bv. het verslag van een interview met prof. dr. F. Beyaert in de Volkskrant van 7 augustus
1982.
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gevens opgenomen over de recidive van langgestraften. Wel moet men zich
realiseren, dat vergelijking van beide categorieën problematisch is. Op deze
problematiek zal nog worden teruggekomen.

Het onderzoek is, gegeven deze twee doelstellingen, gericht op de beant=
woording van de volgende vragen:
- wat is de aard en de omvang van de recidive van ter beschikking gestelde

personen tijdens de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel?
- wat is de aard en de omvang van de recidive van ter beschikking gestelde

personen na beëindiging van de-maatregel?
- zijn er samenhangen tussen de recidive na beëindiging van de maatregel

en kenmerken van het delictverleden en van de periode van tenuitvoerleg-
ging van de maatregel?

- wat is de aard en de omvang van de recidive van langgestraften?

Voor het onderzoek zijn alle voormalige TBR-gestelden geselecteerd van
wie de maatregel is beëindigd in de periode 1 juli 1974 t/m 30 juni 1979. In
totaal 589 personen. Slechts een beperkt aantal personen (circa 50) is buiten
het onderzoek gehouden omdat de te verzamelen gegevens niet verkregen
konden worden. Voorts zijn vanwege hun geringe aantal de TBR-gestelde
vrouwen en buitenlanders buiten het onderzoek gehouden. Voor het onder-
zoek zijn. verder de langgestraften geselecteerd die in totaal tenminste 21/2
jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf hadden opgelegd gekregen, en in de-
zelfde periode in vrijheid zijn gesteld als de TBR-gestelden. In totaal 373 per-
sonen. Met het oog op de vergelijkbaarheid zijn langgestrafte buitenlanders
en vrouwen buiten het onderzoek gehouden. Voor beide onderzoekgroepen
geldt een recidivetermijn van minimaal 3 en maximaal 8 jaar.

Delictachtergronden TBR-ges telden

Het merendeel van de onderzochten heeft de maatregel opgelegd gekregen
naar aanleiding van een agressief misdrijf (5% + 4% + 25%) dan wel een
vermogens- of zedenmisdrijf (28% + 21 %) waarbij geweld is gebruikt 4) (zie
verder tabel 1).

Tabel 1: Verdeling van de TBR-Bestelden naar soort misdrijf waarbij de maatregel TBR is opgelegd

soort misdrijf frequentie %

vermogensmisdrijf zonder geweld (eigen bevoordeling, wegnemen) 98
vermogensmisdrijf met geweld (diefstal met braak en/of geweld) 165
agressief misdrijf, materiële schade 28
agressief misdrijf, licht persoonlijk letsel 21
agressief misdrijf, ernstige persoonlijk letsel, 148
sexueel misdrijf' 122
overig misdrijf 7

totaal

Op drie na zijn alle sexuele misdrijven tevens geweldsmisdrijven.

17
28

5
4

25
21

1

n=589 101

In de loop van de onderzochte periode kan een belangrijke toename worden
geconstateerd van het aantal geweldsmisdrijven. Blijkens recente gegevens
van de Directie TBR/R over de samenstelling van de populatie TBR-gestelden
heeft deze ontwikkeling zich tot op heden voortgezet 5). Nog slechts spora-

4) Bij de indeling van misdrijven is de indeling van de Patiëntenregistratie Intramurale Geestelijke
Gezondheidszorg uitgangspunt geweest. In deze indeling worden zowel diefstal met braak als
diefstal met geweldpleging tegen personen tot de vermogensmisdrijven met geweld gerekend.
De 28% vermogensmisdrijven met geweldpleging is opgebouwd uit 19% diefstal met braak en
9% vermogensmisdrijven met geweldpleging jegens personen.

5) Zie 5de Follow-up van het onderzoek van de werkgroep capaciteit TBR-inrichtingen, Den Haag,
Ministerie van Justitie, Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen, Directie TBR/R, 1983.
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disch (in 1982 circa 14%), zo kan uit deze gegevens worden opgemaakt, wordt
de maatregel TBR opgelegd naar aanleiding van andere dan, geweldsmis-
drijven.

.Meestal wordt naast de maatregel een vrijheidsstraf van bepaalde duur-op-
gelegd. Voor slechts 12% van de onderzoekgroep was deze straf langer dan
een jaar.

Voor 16% van de onderzoekgroep is de veroordeling waarbij de maatregel
TBR wordt opgelegd tevens de eerste veroordeling. Voor de helft echter be-
treft het tenminste al de vijfde veroordeling.

Periode van tenuitvoerlegging, van de maatregel

De gemiddelde (mediane) duur 6) van de intramurale periode is 40 maanden.
Op grond van de totale verdeling kan een intramurale behandelingsduur van
hooguit 24 maanden als kort worden beschouwd en van tenminste 60 maan-
den als lang. De gemiddelde (mediane) duur van de maatregel TBR, intra- en
extramurale behandeling tesamen genomen, is 50 maanden. Gelet op de
totale verdeling kan men een duur van de TBR van hooguit 36 maanden als
kort en van tenminste 80 maanden als lang beschouwen. De totale duur van
de maatregel is van 1974 tot 1979 korter geworden: het rekenkundig gemiddel-
de voor de totale duur daalt van 82 maanden in 1974 tot 58 maanden in 1979,
en is voor de gehele onderzochte periode 72 maanden. Dit is toe te schrijven
aan de vermindering'van het aantal langer dan een jaar durende extramurale
behandelingen. In de (intra- en extramurale) behandelingsduur is niet begre-
pen de periode van vrijheidsbeneming doorgebracht in een HvB of een gevan-
genis.

Bijna tweederde (64%) van de onderzoekgroep heeft de intramurale behan-
deling uiteindelijk met proefverlof afgesloten, terwijl bij éénderde (33%) de
beëindiging van de intramurale periode is samengevallen met de beëindiging
van de maatregel omdat deze niet is verlengd door de rechter of omdat de Offi-
cier van Justitie geen vordering tot verlenging heeft ingediend.

Bij driekwart (74%) van de onderzoekgroep is de maatregel beëindigd over-
eenkomstig het advies van de inrichting, terwijl bij 19% de maatregel is beëin-
digd tegen het advies van de inrichting in. Dit percentage is gestegen van 14%
in 1974 tot 37% in 1979! Tweederde van de contrair beëindigde maatregelen
heeft betrekking op TBR-gestelden die op dat moment nog in de inrichting ver-
bleven.

Het merendeel van de onderzoekgroep (58%) is via het Selectie Instituut of
rechtstreeks in één van de TBR-instituten geplaatst en verder niet meer
(her)opgenomen. Ongeveer een kwart is daarnaast nog 1 of 2 keer in hetzelfde
of in een ander instituut opgenomen. Nog geen 20% is driemaal of vaker her-
opgenomen geweest.

Eénderde van de onderzoekgroep heeft gedurende de intramurale periode
tenminste éénmaal een misdrijf zonder geweldpleging begaan, terwijl 11%
tenminste éénmaal bij een misdrijf geweld heeft gebruikt 7). Het betreft de of-
ficieel geregistreerde criminaliteit. Omdat de niet al te zware vergrijpen vaak
worden geseponeerd in verband met de lopende TBR is het recidivecriterium
ruim gèdefinieerd als 'enig misdrijf gepleegd ongeacht de afdoening'.

6) De mediaan is de waarde die behoort bij de middelste waarneming van een naar grootte geor-
dende reeks waarnemingen. Op vergelijkbare wijze als met het rekenkundig of 'gewone' gemid-
delde (daarbij worden de numerieke waarden van de waarnemingen gesommeerd en gedeeld
door het aantal waarnemingen), of de modus (de meest voorkomende waarde) wordt met de
mediaan een serie waarnemingen getypeerd, als het ware kort samengevat. De mediaan is min-
der gevoelig voor extreem hoge of lage waarden dan het rekenkundig gemiddelde.

7) Sommige TBR-Bestelden hebben zowel misdrijven met als zonder geweld gepleegd. In totaal
heeft 39% tenminste één misdrijf gepleegd.

Ln
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Van 62% van de onderzoekgroep is tenminste een ongeoorloofde afwezig-
heid van een dag of langer geregistreerd. Een kwart van de TBR-gestelden is
tenminste vier keer ongeoorloofd afwezig geweest. Geen onderscheid is ge-
maakt naar ongeoorloofde afwezigheid die vanuit (begeleide) verlofsituaties
of vanuit de inrichting zijn ontstaan.

Aan 78% van de onderzochten is één of meer keren proefverlof verleend 8).
Hiervan is éénvierde deel veroordeeld in verband met een tijdens proefverlof
gepleegd misdrijf. Bij een wat groter deel, nl. éénderde, moest een verleend
proefverlof weer worden ingetrokken. Deze intrekkingen staan niet allemaal in
verband met de uitgesproken veroordelingen: in ca. 60% van deze situaties
was sprake van een veroordeling. `

Persoonlijke kenmerken en delictachtergronden hangen op verschillende
manieren met de periode van tenuitvoerlegging samen. Zo zijn de op jongere
leeftijd TBR-gestelden in meer instituten opgenomen geweest, en frequenter
ongeoorloofd afwezig geweest dan diegenen die op oudere leeftijd zijn TBR-
gesteld.

Bij de voor een zedenmisdrijf TBR-gestelden valt de beduidend langere in-
tramurale behandelingsduur op: gemiddeld 61/2 jaar tegen 31/2 à 41/2 jaar bij de
andere TBR-gestelden (rekenkundig gemiddelde). De totale duur van de maat-
regel is bij eerstgenoemden eveneens beduidend langer.

De vermogensdelinquenten zijn vaker ongeoorloofd afwezig en plegen be-
duidend meer misdrijven tijdens de tenuitvoerlegging dan de andere TBR-
gestelden. Verder is bij deze categorie het percentage contrair beëindigde
maatregelen ongeveer tweemaal zo groot als bij de voor agressieve of sexuele
misdrijven TBR-gestelden.

Recidive na beëindiging van de maatregel TBR

De vaststelling van de recidive kan aan de hand van verschillende criteria
plaatsvinden. In tabel 2 is de recidive na beëindiging van de maatregel TBR
voor vier verschillende criteria weergegeven. Deze laten sterk uiteenlopende
uitkomsten zien.

Tabel 2: Recidivepercentages van de TBR-gestelden volgens enkele recidivecriteria na beëindiging
van de maatregel TBR

recidive
recidivecriterium percentage

enig misdrijf gepleegd 63
opnieuw veroordeeld 51
idem tot vrijheidsstraf en/of TBR-ov 33
idem tot vrijheidsstraf «6 maanden en/of TBR-ov 16

totaal (n = 589)

De in tabel 2 weergegeven recidivecriteria hebben betrekking op de alge-
mene recidive van de TBR-gestelden, d.w.z. het plegen van enig misdrijf van
welke aard dan ook. Naast de algemene recidive kan men de speciale recidive
(het plegen van een zelfde soort misdrijf) en de specifieke recidive (het plegen
van een zelfde misdrijf) onderscheiden. Uit tabel 2 kan worden opgemaakt, dat
51% van de TBR-gèstelden opnieuw is veroordeeld (algemene recidive). De
speciale recidive blijkt 29% te zijn, en de specifieke recidive 18%. Voorts

8) Bij proefverlof is er sprake van een feitelijke beëindiging van het verblijf in de inrichting, terwijl
de patiënt nog formeel tot de sterkte behoort. De feitelijke begeleiding is grotendeels overgedra-
gen aan de reclassering. Het proefverlof is bedoeld als (één der) laatste fase(n) van de TBR-
stelling. Het kan echter zonder meer bij onregelmatigheden worden geschorst. Daarnaast zijn er
andere vormen van verlof.
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blijkt 13% van de TBR-gestelden opnieuw te zijn veroordeeld voor een misdrijf
waarbij geweld was gebruikt. Bij degenen die ter beschikking zijn gesteld voor
diefstal door middel van braak, een vermogensmisdrijf met geweldpleging
jegens personen, en aanranding/verkrachting is dit cijfer wat hoger dan bij
degenen die ter beschikking zijn gesteld voor vermogensmisdrijven zonder ge-
weldpleging, materiële schade of licht letsel, en ernstig letsel cq. doodslag of
moord. Wordt als recidivecriterium, gehanteerd het veroordeeld zijn tot een
vrijheidsstraf van meer dan 6 maanden en/of een TBR-onvoorwaardelijk, dan
blijkt 9% opnieuw te zijn veroordeeld voor een misdrijf waarbij geweld was ge-
bruikt.

Het al dan niet recidiveren hangt op verschillende manieren samen met ken-
merken van het delictverleden en de periode van tenuitvoerlegging. Zonder
hier in detail te treden, kan gewezen worden op de hogere recidive bij hen die
op jongere leeftijd een TBR hebben opgelegd gekregen. Voorts recidiveert een
groter aantal van de vermogensdelinquenten en van hen die relatief veel ver-
oordelingen achter de rug hebben voor de maatregel wordt opgelegd.

Verder blijken de recidivisten tijdens de periode van tenuitvoerlegging vaker
ongeoorloofd afwezig geweest te zijn, meer misdrijven te plegen, en vaker te
worden overgeplaatst. In verband met de sterke toename van het aantal con-
trair beëindigde maatregelen is het informatief de recidive te bekijken.voor
verschillende combinaties van contrair cq. conform het advies van de inrich-
ting beëindigde maatregelen met de behandelingssituatie van de betrokke-
nen. Uit tabel 3 blijkt dat de recidive na contrair beëindigde maatregelen bij
hen die reeds met proefverlof waren lager is dan van de andere combinaties.
De recidive na contrair beëindigde maatregelen bij hen die nog in de inrichting
verbleven, is daarentegen hoger dan van één van de andere combinaties.

Tabel 3: Recidivepercentages naar wijze van beëindiging van de intramurale periode en van de
maatregel volgens twee recidivecriteria

wijze van beëindiging

recidive
na beëin-
diging
maatregel

vanuit
proefverf.
conform

advies

vanuit
proefverl.

contrair
advies

vanuit in-
richting,
conform

advies

vanuit in-
richting,
contrair

advies

-

totaal

opnieuw veroordeeld
opnieuw veroord.
vrijh.ben. straf of
maatregel

48

28

1 36

21

53

38

69

55

51

33

totaal (n = 326) (n = 39) (n =104) (n = 75) (n = 589)

Niet alle feitelijk voorkomende combinaties zijn opgenomen. Vandaar dat het totaal der catego-
rieën niet optelt tot 589. Zie verder hoofdstuk 5, tabel 10.

Overigens kan er wel een zeker patroon worden vastgesteld van situaties
waarin de rechterlijke macht contrair het advies tot beëindiging overgaat. Zo
behoort 73%o van de categorie 'vanuit proefverlof, conform advies' tot dege-
nen die naar aanleiding van een geweldsmisdrijf de maatregel TBR had opge-
legd gekregen, tegen slechts 39% van de categorie 'vanuit de inrichting, con-
trair advies'. Bij de categorieën `vanuit proefverlof, contrair advies' en 'vanuit
inrichting, conform advies' zijn deze percentages respectievelijk 67 en 50.
Anders geformuleerd, contrair vanuit de inrichting beëindigde maatregelen
betreffen relatief zelden geweldsmisdrijven en relatief vaak vermogensmis-
drijven.

De TBR-instituten

Door hun detaillering lenen de uitsplitsingen van de gegevens voor de ver-
schillende TBR-instituten zich niet zo voor een beknopt overzicht in deze
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samenvatting. Voor een overzicht van verschilpunten mag worden verwezen
naar hoofdstuk 6.

Langgestraften

Naar leeftijd bij veroordeling en aantal voorafgaande veroordelingen komt
deze groep goeddeels overeen met de greep TBR-gestelden. Naar soort mis-
drijf waarvoor veroordeeld treden er echter grote verschillen op. Zo is het aan-
tal vermogensmisdrijven met geweldpleging ruim het dubbele van dat bij de
TBR-gestelden. Verder valt op dat de sexuele misdrijven bij de langgestraften
goeddeels ontbreken, terwijl omgekeerd misdrijven in het kader van de
Opiumwet bij de TBR-gestelden praktisch afwezig zijn.

De wijze van tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf verschilt, het is be-
kend, sterk van die van de maatregel TBR. Daarom mag het dan ook niet ver-
wonderlijk worden geacht dat het percentage ongeoorloofd afwezigen (18%)
en het percentage dat tijdens de tenuitvoerlegging een misdrijf heeft ge-
pleegd (7%) lager zijn dan die van de TBR-gestelden.

Deze cijfers komen bovendien nog in een ander. licht te staan door de ver-
schillen in verblijfsduur in de inrichting. De gemiddelde duur van de detentie
(rekenkundig gemiddelde) is voor de langgestraften in het onderzoek ongeveer
de helft van de gemiddelde duur van de intramurale behandeling bij de TBR-
gesteld en. De justitiële bemoeienis strekt zich dus al met al bij de TBR-gestel-
den over een aanmerkelijk langere periode uit dan bij de langgestraften.

De recidivecijfers van de langgestraften liggen, met name wat betreft de
meer ernstige recidive, enigszins boven die van de TBR-gestelden, zoals de
cijfers in tabel 4 laten zien.

De cijfers betreffende de speciale en specifieke recidive van de langgestraf-
ten, en die betreffende de recidive met ernstige geweldsmisdrijven, zijn in het
algemeen vergelijkbaar met die van de TBR-gestelden, zodat daarop hier niet
verder hoeft te worden ingegaan.

Tabel 4: Recidivepercentages voor langgestraften en TBR-gestelden naar soort misdrijf waarvoor
destijds veroordeeld volgens drie recidivecriteria*

soort mis-
drijf bij
vroegere

opnieuw ver-
oordeeld

eeroord.
lan estr.gg TBR

vermogensmisdrijf
zonder geweld 56 57
vermogensmisdrijf
met geweld 67 66
agressief misdrijf 45 40

totaal 60 51
(n = 373) (n = 589)

recidivepercentages

idem, tot vrijheids- idem, tot vrijheids-
benemende sanctie benemende sanctie
(incl. maatregel) »6 mnd. (incl maatr.)

langgestr. TBR langgestr. TBR

48 43 39 22

51 47 33 25
32 19 14 7

44 33 28 16
. (n = 373) (n = 589) (n = 373) (n = 589)

Geen uitsplitsing is gemaakt voor de zedenmisdrijven en misdrijven in het kader van de opium-
wet omdat deze categorieën bij respectievelijk de langgestraften en de,TBR-gestelden nauwe-
lijks voorkomen.

Conclusies

Op grond van de uitkomsten die op de intramurale periode betrekking heb-
ben kan worden geconcludeerd dat het niet geheel ongewoon is dat TBR-ge-
stelden wel eens ongeoorloofd afwezig zijn, d.w.z. niet tijdig terugkeren van
verlof, zich onttrekken aan toezicht bij begeleid verlof of de inrichting ont-
vluchten. Ongeveer 60% van de TBR-gestelden is ni. tenminste éénmaal onge-
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oorloofd afwezig geweest, en 25% zeker vier keer. Of dat ook onaanvaardbare
risico's oplevert is een andere vraag. Weliswaar wordt bij 39% een door hen
gepleegd misdrijf geconstateerd, maar voorzover bekend geworden heeft
hooguit 11% van de TBR-gestelden tijdens een ongeoorloofde afwezigheid
een misdrijf met geweldpleging begaan. Daarin zijn ook de lichtere vergrijpen
als 'eenvoudige mishandeling' begrepen.

De uitkomsten die betrekking hebben op de periode waarin de betrokkenen
met proefverlof permanent buiten/de inrichting verblijven, laten zien dat bij
ongeveer éénderde van hen het verleende proefverlof weer moest worden in-
getrokken. Bij circa 60% van deze personen is een veroordeling daarvan ver-
moedelijk de aanleiding 9). '

Van alle TBR-gestelden die proefverlof is verleend, is 24% wegens een
tijdens proefverlof gepleegd misdrijf veroordeeld. Niet al deze veroordelingen
zijn overigens aanleiding het proefverlof in te trekken.

Een proefverlof is uiteraard niet voor niets een proef, en met mislukkingen
zal dus rekening moeten worden gehouden. Vanuit de uitkomsten kan worden
geconcludeerd dat er in een ruime meerderheid van de verleende proefver-
loven klaarblijkelijk geen reden is dit in te trekken.

In het onderzoek zijn verschillende recidivecriteria gehanteerd die sterk uit-
eenlopende recidivecijfers laten zien. Aangezien ongeveer de helft van de
TBR-gestelden na beëindiging van de maatregel tenminste éénmaal opnieuw
is veroordeeld, kan in algemene zin het recidiveren moeilijk een uitzonderlijk
verschijnsel worden genoemd. Wel kan worden geconcludeerd dat de groep
die met min of meer ernstige criminaliteit recidiveert beperkt van omvang is.
Immers, niet meer dan 16% van de TBR-gestelden heeft na beëindiging van de
maatregel een totale onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen
van meer dan' een half jaar 10).

De recidivecijfers van de patiëntenpopulatie van de verschillende TBR-
instituten wijken onderling maar weinig van het totaalcijfer af, en voorzover er
verschillen zijn ligt het voor de hand deze terug te voeren op de vastgestelde
verschillen in de delictachtergronden van de populaties van de betrokken in-
stituten.

Evenmin zijn er bijzonder grote verschillen in recidive tussen de TBR-gestel-
den en de langgestraften, zij het dat de recidive van de langgestraften wat er-
nstiger van karakter is. Hieruit kan niet worden afgeleid dat het `dus' niet uit-
maakt of een maatregel dan wel een straf wordt opgelegd. Want het is heel
goed denkbaar, en dat is één van de bestaansgronden van de maatregel, dat
de recidive en/of de psychosociale toestand van personen die nu TBR-gesteld
zijn geweest, negatiever zou zijn uitgevallen indien. bij hen een lange gevange-
nisstraf ten uitvoer was gelegd. Immers, beide categorieën kunnen voor wat
betreft hun psychosociale achtergronden zeker niet als vergelijkbaar worden
opgevat. Natuurlijk zijn er ook langgestraften met (ernstige) psychische stoor-
nissen. Het rapport van de Commissie Psychiatrische Therapeutische Voor-
zieningen Gevangeniswezen maakt dat aannemelijk11). Maar ook kan daaruit
worden afgeleid dat er daarbij sprake is van een in omvang beperkte groep.
Voorts moet worden opgemerkt dat het niet geloofwaardig is om het strafpro-
ces als een loterij voor te stellen, waarbij het toeval bepaalt of men een (lange)
gevangenisstraf of een TBR krijgt opgelegd. Daarvoor verschillen trouwens
beide categorieën in samenstelling teveel van elkaar (Opiumwet, zedenmis-

9) Van degenen van wie het proefverlof eerder is ingetrokken, sluit de helft uiteindelijk toch met
proefverlof de intramurale behandeling af.

10) Inclusief een eventueel onvoorwaardelijke TBR.

11) Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1983.
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drijven) 12). Een overeenkomstige redenering kan worden opgezet voor het
goeddeels ontbreken van verschillen in recidive tussen de TBR-instituten.

Discussie

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat een belangrijk deel van de
rechterlijke macht tamelijk uitgesproken opvattingen heeft over de door de
maatregel TBR geboden beveiliging 13). Maar, welke criteria en normen wor-
den dan gehanteerd, en op welke feiten baseert men zich? Om op dergelijke
vragen in te kunnen gaan is een meer gedifferentieerde aanpak wenselijk dan
voor dit onderzoek oorspronkelijk nodig werd geacht.

Allereerst kan dan worden geconstateerd dat de tweedeling `korte en lange
termijn doelstelling' te grof is. Binnen de korte termijn zijn nl. zeker drie fasen
te onderscheiden. De tenuitvoerlegging begint met een fase waarin de betrok-
kenen worden geacht in de inrichting te verblijven. Hooguit zal deze onder
adequate begeleiding voor bepaalde tijd kunnen worden'verlaten. Vervolgens
is een tweede fase te onderscheiden waarin de TBR-gestelden in toenemende
mate bewegingsvrijheid kan worden gegeven voor bezoek aan familie, recrea-
tie, arbeid e.d., maar waarin zij overigens toch worden geacht in de inrichting
te verblijven. De derde fase is die van het proefverlof, d.w.z. dat de betrokkene
onder toezicht van de reclassering permanent buiten de inrichting verblijft. De
duur van deze fasen varieert, terwijl ook niet altijd alle fasen voorkomen. Voor-
al de proefverloffase blijkt nogal eens te ontbreken.

Het begrip ongeoorloofde afwezigheid heeft geen betekenis in de periode
van proefverlof, terwijl verder de aard van de ongeoorloofde afwezigheid zal
variëren met de eerste en tweede fase, d.w.z. ontvluchting respectievelijk niet
tijdig terugkeren van verlof. Voorts hoeft niet iedere ongeoorloofde afwezig-
heid ernstige gevolgen te hebben, d.w.z. met meer of minder ernstige mis-
drijven gepaard te gaan.

De term `beveiliging' krijgt een andere betekenis in de verschillende hier
onderscheiden fasen. Een geslaagde ontvluchting en zeker een gepleegd mis-
drijf zijn feiten die in de eerste fase van tenuitvoerlegging in beginsel als in-
breuken op de te bieden veiligheid "zullen worden beschouwd. De insluiting
wordt toch geacht daartegen een zekere beveiliging te bieden. Geleidelijk aan
worden echter (onder goedkeuring van het Ministerie van Justitie) verant-
woord geachte risico's ingebouwd: de bewegingsvrijheid wordt vergroot waar-
bij de mogelijkheid bestaat dat deze niet constructief zal worden benut. Mis-
lukt de grotere bewegingsvrijheid, dan is niet alleen de beveiliging in het
geding maar ook het oordeel over de veronderstelde progressie in de be-
handeling.

Dit geldt uiteraard ook voor de beëindiging van de maatregel. In toenemen-
de mate blijkt bovendien de rechterlijke macht in afwijking van de adviezen
van de instituten de maatregel te beëindigen. Het is allerminst vanzelfspre-
kend de mislukkingen die daarop volgen zonder meer op conto van de TBR-
instituten te schrijven.

Om tot een evenwichtige beoordeling te komen van de geboden beveiliging
op korte" termijn, zijn normen nodig voor acceptabele en onacceptabele

12) Mulder suggereert een grote overeenkomst tussen de populaties van gevangenissen en TBR-
inrichtingen. Zie: D. Mulder, De praktijk van nu, het uitzicht op morgen, Proces, november 1982, p.
281-301, en de reactie daarop van onder meer J.H. Blankstein, Een vertekend perspectief, Proces,
januari 1983, p. 24.28.

13) Zie Emmerik, J.L. van, Opvattingen over de maatregel TBR, Verslag van een postenquête bij
leden van de rechterlijke macht en medewerkers van de inrichtingen, 's-Gravenhage, Staatsuit-
geverij, 1984. Ook bij de behandeling van het wetsontwerp herziening maatregel TBR was de be-
veiligingsdoelstelling, naast onder meer de rechtspositie van de TBR-gestelden, onderwerp van
aandacht.
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niveau's van beveiliging. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met
de aard van de ongeoorloofde afwezigheid (ontsnapping, aan toezicht onttrek-
ken, niet terugkeren van verlof), met de fase van tenuitvoerlegging, met de
eventuele gevolgen van de ongeoorloofde afwezigheid, etc.

In de fase van proefverlof wordt een verdere verruiming van de bewegings-
vrijheid verantwoord geacht. Omdat in deze fase per definitie niet van onge-
oorloofde afwezigheid sprake kan zijn, zullen de beschikbare recidivecijfers
moeten worden gebruikt voor de beoordeling van deze inschatting en van de
feitelijk geboden beveiliging 14). Dit is uiteraard ook van toepassing op de be-
oordeling van de situatie na beëindiging van de maatregel TBR.

Een probleem hierbij is de meting, de vaststelling van de recidive, en vooral
hoe daarbij rekening moet worden gehouden met de aard en de omvang van
de criminele voorgeschiedenis en met de duur van de interventiè. Ter illustra-
tiè enkele voorbeelden. Is het juist recidive op dezelfde wijze te definiëren
.voor een talloze malen veroordeelde vermogensdelinquent als voor een eerst-
veroordeelde op grond van een dodingsdelict? Moet een bepaalde recidive bij
een kort durende behandeling anders worden gewaardeerd dan bij een
lang(er) durende behandeling? Of is enkel het feit van belang dat iemand op-
nieuw een misdrijf heeft gepleegd, min of meer ongeacht de ernst?

Gegeven de veelheid van mogelijkheden, en gelet op de doelstelling van de
maatregel TBR, zou een praktische richtlijn kunnen zijn als recidive te be-
schouwen het binnen een bepaalde termijn opnieuw plegen van een misdrijf
van zodanige aard en ernst dat opnieuw overwogen zou kunnen worden een
TBR op te leggen.

De lange termijn doelstelling van de maatregel TBR, het doen verminderen
of stoppen van recidive, tracht men te realiseren door een behandeling onder
psychiatrisch toezicht. Daarmee wordt aan de term verpleging nadere inhoud
gegeven. De redenering daarbij is globaal als volgt: een complex factoren
waaronder vooral ook. psychische stoornissen c.q. een gebrekkige ontwikke-,
ling van de geestvermogens, is verantwoordelijk te achten voor het delictge-
drag van de betrokkene. Wil men ontkomen aan de noodzaak iemand om vei-
ligheidsredenen zonodig levenslang te interneren, dan moet.getracht worden
de gestoorde ontwikkeling weer op gang te brengen en in goede banen te lei-
den. Dat is niet alleen een kwestie van recht en economie, maar ook van be-
schaving, van humaniteit. Daarbij wordt herstel, althans de verbetering van de
gestoorde ontwikkeling, als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het vermin-
deren of achterwege blijven van verdere recidive.

Recidivecijfers vormen dus klaarblijkelijk de gegevens waaraan in laatste
instantie is af te lezen of bepaalde bemoeienissen succes hebben gehad.
Tegelijkertijd moet ook worden onderkend dat ze als niet meer dan gedeelte-
lijke toetsingen zijn te beschouwen van wat werd beoogd. Ook de mate waarin
een bepaalde ontwikkeling in psychisch en sociaal opzicht op gang kan wor-
den gebracht, behoort tot het succes van de behandeling of het ontbreken
ervan.

Is succes echter in gelijke mate bij alle TBR-gestelden te verwachten? Wan-
neer behandeling wordt opgevat als een proces dat erop is gericht de patiënt
in staat testellen zelf zijn ontwikkeling weer ter hand te nemen zonder met
anderen tot onaanvaardbare botsingen te komen, dan moet toch ook onder
ogen worden gezien dat 'verpleging' niet altijd behandeling in deze zin kan
zijn, niet altijd dat resultaat kan hebben. In een aantal situaties zal verpleging
vooral een verzorgend karakter hebben zonder dat direct enig uitzicht op her-
stel waarneembaar zal zijn. In andere situaties zal men tevreden moeten zijn

14) Gelet op de doelstelling van het onderzoek wordt hier niet verder ingegaan op anders gerichte
beoordelingen, die op het psychosociale functioneren betrekking hebben.



met het tot een beperkt niveau tot ontwikkeling kunnen brengen van overigens
beschadigde vermogens, d.w.z.: dat herstel in de zin van het weer zelf ter hand
kunnen nemen van de verdere ontwikkeling is ook dan niet te verwachten.

Naast het gegeven dat genezing niet altijd mogelijk zal zijn, zal ook om
humanitaire en economische redenen dit doel niet in absolute zin worden
nagestreefd. Weliswaar wordt aan de beveiliging van de samenleving groot
gewicht toegekend, maar niet tegen elke prijs. Niet in materiële zin vanwege
de kosten die daarmee gemoeid zouden zijn, maar evenmin in rechtspositio-
nele zin. Er zal daarbij naar een evenwicht worden gestreefd tussen de inbreuk
die de betrokken TBR-gestelde op de (handelings)vrijheid van leden van de
samenleving heeft gemaakt, en de daardoor uitgelokte inbreuk van de samen-
leving op zijn (handelings)vrijheid.

Een beoordeling van de resultaten van de maatregel TBR moet dan ook aan-
vangen met reële verwachtingen. Welke mogelijkheden staan er bij deze be-
oordeling zoal ter beschikking? De criminologie kent als zodanig een lange
.onderzoektraditie naar de voorspelbaarheid van toekomstig crimineel gedrag
op basis van kenmerken van delinquenten. Wel is de situatie nog steeds zo
dat noch de klinische (door psycholoog of psychiater) noch de statistische (op
basis van kenmerken van het delictverleden) methode nauwkeurig zijn.

Daarbij neigt de klinische methode naar voorzichtigheid. De foutieve voor-
spellingen betreffen dan vooral diegenen die (achteraf) onnodig als gevaarlijk
werden beschouwd. De statistische methode is vooral onbetrouwbaar.
Slechts de extreme maar in aantal kleine categorieën van delinquenten die
een groot c.q. klein recidivegevaar opleveren vermag zij betrouwbaar te onder-
scheiden in recidivisten en niet-recidivisten. De TBR-gestelden behoren on-
getwijfeld in belangrijke mate tot de categorie met een groot recidivegevaar
op het moment dat zij ter beschikking worden gesteld. Voor de Nederlandse
situatie zijn er op dit moment echter geen voorspellingstabellen beschikbaar,
zodat op korte termijn hieraan geen maatstaf is te ontlenen voor de beoorde-
ling van de resultaten van de maatregel TBR.

Daarnaast is heel gebruikelijk geworden de resultaten van een bepaalde in-
terventie te vergelijken met andere interventies, en via experimentele of quasi-
experimentele onderzoekopzetten te toetsen van welke het meeste effect ver-
wacht mag worden. Daarbij is in het geval van de maatregel TBR te denken
aan:
- vergelijking van verschillende manieren van tenuitvoerlegging in de te

onderscheiden TBR-instituten;
- vergelijking van TBR-gestelden met andere categorieën gedetineerden, bv.

langgestraften.

Bij de hier bedoelde vergelijkingen gaat het dus om de relatieve effectiviteit
van een interventie ten opzichte van andere interventies.

Kern van bedoelde onderzoekopzetten als het experiment is het bieden van
zo groot mogelijke zekerheid over het effect van een interventie op het reci-
divegedrag, met uitsluiting dus van andere invloeden.

Vermoedelijk moet overigens worden gerekend op slechts beperkte toepas-
singsmogelijkheden van experimenten. Zo zullen bij vergelijking van de TBR-
instituten in de praktijk de subgroepen veelal te klein blijken te zijn, of - van-
wege het selectiebeleid! - maar in één of enkele inrichtingen blijken voor te
komen, waardoor de vergelijking wordt bemoeilijkt of de betrouwbaarheid
ervan in het geding zal zijn.

De vergelijkbaarheid van langgestraften en TBR-gestelden, het is hiervoor
reeds betoogd, is problematisch. Slechts de toepassing van een regiem bij
TBR-gestelden als nu bij langgestraften gebruikelijk is zou uitkomst kunnen
geven over de vraag wat de relatieve effectiviteit daarvan zou zijn. Men kan
dan overigens wel zijn twijfels hebben over de uitvoerbaarheid van een derge-
lijk regiem bij TBR-gestelden, gelet op de problemen die langgestraften met
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psychische stoornissen nu blijken op te leveren binnen het gevangeniswezen,
en op de voor hen bepleitte voorzieningen. We laten dan nog de principieel-
juridische bezwaren die daartegen gemaakt zouden kunnen worden buiten be-
schouwing.

Intussen passen de uitkomsten wel in het populaire beeld dat effecten van
behandelingsprogramma's vaak niet of moeilijk aantoonbaar zijn. Maar-daar-
op hebben de resocialisatie-inspanningen in het gevangeniswezen, de TBR en
de reclassering niet het exclusieve recht. In een recent overzicht over evalua-
tie-onderzoek, maken Rossi en Wright 15) duidelijk dat effecten van program-
ma's die in de zestiger en zeventiger jaren zijn opgezet om houding of gedrag
te veranderen, nauwelijks zijn vast te, stellen. Noch op het gebied van onder-
wijs, noch op dat van gezondheid, wonen, politiezorg, etc. zouden de resulta-
ten imposant zijn geweest. De oorzaken daarvoor zoeken zij allereerst in de
beperkte toepassingsmogelijkheden van het experiment in bestaande pro-
gramma's: daarbij is het nl. als regel uitgesloten dat personen op basis van
toeval geselecteerd worden voor een bepaalde bejegening (bv. TBR-stelling of
gevangenisstraf). Voorts concluderen zij dat het moeilijk blijkt om door men-
sen verleende diensten, zoals behandelen, onder experimentele controle te
brengen. Dit in tegenstelling tot bv. het meten van effecten van het geven van
inkomenstoeslagen. Verder is de ervaring dat-het bijzonder moeilijk is om over
langere tijd het experiment in zuivere vorm intact te houden. De niet-experi-
mentele opzetten bieden voor deze problemen maar beperkte oplossingsmo-
gelijkheden, vooral omdat de uitkomsten een te gemakkelijk doelwit zijn voor
wie de onderzoektechnische beperkingen wil bekritiseren.

Als algemene lijn ter ondervanging van deze problemen zien Rossi en
Wright de verbreding die het aandachtsveld van het evaluatie-onderzoek heeft
ondergaan. Meer in het bijzonder wijzen zij o.a. op:
- de toegenomen voorkeur voor zg. kwalitatief onderzoek waarmee flexibeler

op een veranderende werkelijheid kan worden gereageerd dan het experi-
mentele onderzoek met zijn strenge controle-eisen;

-.een toegenomen aandacht voor wat zich in de'black box' bevindt, voor wat
zich in de behandeling afspeelt, waaruit deze bestaat, waarom er van be-
paalde onderdelen effecten worden verwacht, en welke effecten;

- een toegenomen belangstelling voor het opzetten van programma's vol-
gens de eraan ten grondslag liggende ideeën, waarbij vooral aandacht
wordt besteed aan de'problemen die de oorspronkelijke opzet en bedoelin-
gen bedreigen. '

Deze ontwikkelingen kunnen wellicht ook in Nederland worden gestimu-
leerd. Het voordeel ervan is dat ze in meer directe en constructieve zin het zoe-
ken naar betere behandelingsmogelijkheden kunnen ondersteunen. Daar-
naast kan dan in de onderzoekinspanning meer evenwicht ontstaan tussen
evaluatie-onderzoek en ontwikkelingsonderzoek.

15) Zie Rossi, P.H., and J.D. Wright, Evaluation research: an assessment, in: Annual Review of So-
ciology, Annual Reviews Inc., Palo Alto, 1984, en Emmerik, J.L. van, Resocialisatie, het spoor
bijster?, Justitiële Verkenningen, nr. 4, 1983, p. 5.47.
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1 Inleiding

1.1 Achtergronden en doelstelling van het onderzoek

De grondslag van de maatregel van terbeschikkingstelling van de Regering
(TBR) is gelegen in:
- een als gevolg van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de

geestvermogens niet of in mindere mate strafbaar zijn van de dader van be-
paalde misdrijven;

- de noodzaak tot bescherming van de samenleving tegen verdere als gevolg
van deze stoornissen te verwachten ernstige misdrijven van deze
persoon 1).

Op korte termijn wordt het hiermee gegeven doel - het opheffen, inperken,
neutraliseren, dan wel reduceren van het recidivegevaar - nagestreefd door
de betrokkenen in te sluiten. Op langere termijn wordt beveiliging beoogd
door pogingen de oorzaak van het gevaar in positieve zin te beïnvloeden. De
maatregel heeft daarmee vooral een speciaal preventief karakter.

Bij onderzoek naar de maatregel TBR kan men zich onder meer op de vraag
richten of en zo ja in hoeverre bepaalde stoornissen de mogelijkheid bieden
tot het reëel inschatten van het recidivegevaar. Ook kan men zich bezighou-
den met de vraag op welke wijze de maatregel tenuitvoer gelegd kan of zou
moeten worden, gegeven de aard van het probleemgedrag en de achtergron-
den daarvan. In dit onderzoek is de vraag aan de orde naar de mate waarin het
primaire doel van de maatregel, de bescherming van de samenleving, wordt
gerealiseerd 2.

Daarbij is het van belang zich te realiseren dat vraag en antwoord tijden
plaatsgebonden zijn. De maatregel wordt nu op `andere' delinquenten van toe-
passing verklaard dan tien of twintig jaar geleden, terwijl ook de wijze van ten-
uitvoerlegging naar tijdstip en naar inrichting verschilt. Voorts veranderen op-
vattingen over wat mogelijk en wenselijk is.

Feitelijk, zo kan wel worden gesteld, wordt de absolute realisering van de
doelstelling nooit nagestreefd. Om een extreem voorbeeld te noemen: door
permanente insluiting in voldoende beveiligde inrichtingen zou het speciaal
preventieve doel volledig kunnen worden gerealiseerd. Zowel op humanitaire
en rechtspositionele als op economische gronden zal een dergelijke 'oplos-
sing' echter slechts in uizonderingssituaties toelaatbaar en acceptabel wor-
den geacht.

Hiermee is al een problematisch aspect aangeroerd van de vraag of en zo ja
in welke mate het primaire doel van de maatregel TBR wordt gerealiseerd.
Normen waaraan de resultaten kunnen worden afgewogen, ontbreken nl. Ver-

1) Zie bv. Jonkers, Mr. W.H.A., Het penitentiaire recht, Strafrechtelijke sancties in Nederland,
Gouda Quint B.V., Arnhem 1975, p IV-7.

2) Binnen deze opvattingen is behandeling middel ter realisering van de beoogde beveiligings-
doelstelling. Het ligt daarbij voor de hand dat tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel voor
de behandelaars de genezing van de betrokkenen als doelsteling voorop staat. De beveiliging
van de samenleving wordt dan door hen vaak beschouwd als een grenzen stellende randvoor-
waarde.
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wachtingen over te verwachten of acceptabel geachte recidivecijfers blijven
onuitgesproken. Als gevolg daarvan blijken incidenten aanleiding te zijn tot
het ventileren van kritische opmerkingen over de door de maatregel (niet) ge-
boden beveiliging. Maar hoezeer het ook te betreuren is dat een deel van de
TBR-gestelden tijdens de tenuitvoerlegging of na beëindiging van de maat-
regel misdrijven begaat, voor een objectieve beoordeling van de mate waarin
de maatregel beveiliging biedt kan toch moeilijk op incidenten worden afge-
gaan. Daarvoor zijn bovendien maatstaven nodig waarin ook de risico's wor-
den verdisconteerd die een toekomstgerichte werkwijze met zich mee brengt,
niet alleen beveiliging op kortere termijn door insluiting, maar ook een streven
door behandeling van de betrokkenen de beveiliging op langere termijn posi-
tief te beïnvloeden. In de slotbeschouwing zal op deze problematiek nader
worden ingegaan.

Voor de beoordeling van de realisering van de hier verwoorde primaire
doelstelling van de maatregel TBR zijn gegevens over het recidivegedrag van
de TBR-gestelden nodig. Uit het follow-up onderzoek bij de Van der Hoeven
kliniek 3) zijn recidivegegevens bekend over TBR-gestelden en andere justitia-
belen die tot de populatie van deze kliniek hebben behoord. Deze gegevens
laten zich echter niet zonder meer generaliseren naar alle TBR-gestelden
omdat:
- de Van der Hoeven kliniek via het Selectie Instituut een bepaalde selectie

van TBR-gestelden krijgt;
- gebleken is dat er in de periode 1955-1977 grote verschillen zijn ontstaan in

de samenstelling van de TBR-populatie; geleidelijk is deze grotendeels
gaan bestaan uit personen die naar aanleiding van een gewelddadig mis-
drijf zijn veroordeeld, en is het aantal voor een vermogensmisdrijf TBR-ge-
stelden verminderd. Op het tijdstip van de materiaalverzameling van ge-
noemd onderzoek kon met de invloed van deze verschillen op de recidive
nog onvoldoende rekening worden gehouden.

Het hier gepresenteerde onderzoek beoogt meer algemene recidivecijfers
te bieden van de voormalige TBR-gestelden.

Het opleggen van de maatregel TBR is een bepaalde wijze van reageren op
delinquent gedrag, het opleggen van een vrijheidsstraf is een andere. Van tijd
tot tijd wordt de vraag gesteld naar de relatieve effectiviteit van de maatregel
TBR vergeleken met niet TBR-stellen 4). Daarbij wordt dat laatste dan vooral
teruggebracht tot de (lange) gevangenisstraf. Met het oog hierop kan het ver-
helderend zijn om over op vergelijkbare wijze verzamelde recidivegegevens te
beschikkken voor langgestraften. Daarom zijn in dit onderzoek ook gegevens
opgenomen over de recidive van langgestraften. Nu stuit vergelijking van bei-
de categorieën natuurlijk wel op enkele problemen. De maatregel TBR is ni.
bedoeld voor een naar bepaalde kenmerken omschreven categorie delinquen-
ten. In de slotbeschouwing zal hierop nog worden teruggekomen.

1.2 Probleemstelling van het onderzoek

Na het voorgaande kan de probleemstelling van het onderzoek als volgt
worden geformuleerd: Wat is de aard en de omvang van de recidive van ter be-
schikking gestelde personen en langgestraften, zowel op de korte als de wat
langere termijn? Uit deze vraagstelling kunnen de volgende deelvragen wor-
den afgeleid:

3) Zie Emmerik, J.I. van, Terbeschikkinggesteld, verslag van een follow-up onderzoek bij ex-patiën-
ten van de Dr. Henri van der Hoeven kliniek, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1982.

4) Zie bv. het verslag van een interview met prof. dr. F. Beyaert in de Volkskrant van 7 augustus
1982.
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wat is de aard en de omvang van de rècidive van ter beschikking gestelde
personen tijdens de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel?
wat is de aard en de omvang van de recidive van ter beschiking gestelde
personen na beëindiging van de maatregel?
zijn er samenhangen tussen de recidive na beëindiging van de maatregel
en kenmerken van het delictverleden en van de periode van tenuitvoerleg-
ging van de maatregel?
wat is de aard en de omvang van de recidive van langgestraften?

1.3 Opzet en uitvoering van het onderzoek

1.3.1 Selectie van de onderzoekgroep

Het is bekend dat er een zekere termijn moet worden aangehouden na
beëindiging van de vrijheidsbeneming om tot een min of meer betrouwbaar
beeld van de recidive te komen. En ook dat deze termijn wat langer moet zijn
voor gewelds- en zedenmisdrijven dan voor andere misdrijven 5). Met het oog
daarop zijn alle voormalige TBR-gestelden voor het onderzoek geselecteerd
van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1 juli 1974 t/m 30 juni 1979.
Slechts een beperkt aantal personen (circa 50) moest buiten het onderzoek
worden gehouden omdat de te verzamelen gegevens niet verkregen konden
worden. Voorts zijn TBR-gestelde vrouwen buiten het onderzoek gehouden
vanwege hun geringe aantal.

Voor de selectie van langgestraften is gebruik gemaakt van de administra-
tie van de Afdeling Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) van de Directie TBR
en Reclassering. Deze administratie is ni. op tijd ingedeeld, en omdat er van
uit mag worden gegaan dat nagenoeg alle langgestraften voor VI in aanmer-
king komen, biedt deze administratie de mogelijkheid om tot een selectie van
langgestraften te komen die in dezelfde periode in vrijheid zijn gesteld als de
TBR-gestelden. Voor het onderzoek zijn de langgestraften geselecteerd die in
totaal tenminste 21/2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf hadden opgege-
legd gekregen. Omdat bij buitenlanders niet dan bij hoge uitzondering de
maatregel TBR wordt opgelegd, zijn langgestrafte buitenlanders buiten het
onderzoek gehouden. Om verschillen in het tijdstip van opvragen van de gege-
vens voor beide onderzoekgroepen geen invloed te laten hebben op de uit-
komsten, is voor beide groepen als sluitingsdatum 31 december 1982 gehan-
teerd. Dit resulteert in een minimale recidivetermijn van ruim 3 jaar en maxi-
maal 8 jaar voor beide onderzoekgroepen.

1.3.2 Materiaalverzameling

De voor dit onderzoek gebruikte gegevens zijn ontleend aan verschillende
administratieve bestanden. Voor de delictkenmerken is gebruik gemaakt van
de uittreksels uit de Justitiële Documentatie. De kenmerken van de periode
van tenuitvoerlegging zijn voor de TBR-gestelden verzameld uit de administra-
tie van de Directie TBR en Reclassering, en voor de langgestraften uit die van
het Penitentiair Selectie Centrum. De concrete beschrijving van de kenmerken
is in de verschillende hoofdstukken te vinden.

5) Zie bv. Waldo, G. and D. Griswold, Issues in the measurement of recidivism, in: The rehabilitation
of criminal offenders; problems and'prospects; ed. by L. Sechrest, S.O. White and E.D. Brown,
Washington, The national research council, 1979.
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1.3.3 Opzet rapport

In hoofdstuk 2 komen de delictachtergronden van de TBR-gestelden aan de
orde, waarna in hoofdstuk 3 een aantal kenmerken van de periode van tenuit-
voerlegging van de maatregel wordt besproken. Daarna worden, in de hoofd-
stukken 4 en 5 de verschillende aspecten van de recidive, en de samenhang
hiervan met,de delictachtergronden en de periode van tenuitvoerlegging uit-
eengezet. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een aantal verschillen belicht van
de populaties van de verschillende TBR-instituten. In hoofdstuk 8 wordt aan-
dacht besteed aan de langgestraften. Het rapport wordt afgesloten met een
slotbeschouwing in hoofdstuk 9.
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2 De onderzoekpopulatie,

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de onderzoekpopulatie nader belicht met een be-
schrijving van enkele kenmerken. Daarbij wordt allereerst aandacht gegeven
aan enkele kenmerken van de delictachtergronden. Vervolgens worden enkele
verschillen binnen de onderzoekgroep beschreven die samenhangen met ver-
anderingen in de onderzochte periode, d.w.z. met het jaar waarin de maatregel
is beëindigd. De onderzoekgroep bestaat uit al diegenen van wie de maatregel
TBR is beëindigd in de periode 1 juli 1974 t/m 30 juni 1979, in totaal 589 per-
sonen.

2.2 Delictachtergronden

Achtereenvolgens komen de volgende aspecten van de delictachtergron-
den aan de orde:
- het soort misdrijf naar aanleiding waarvan de maatregel TBR is opgelegd;
- de duur van de eventueel naast de maatregel opgelegde vrijheidsstraf;
- de leeftijd bij oplegging van de maatregel TBR;
- het totaal aantal veroordelingen tot en met de oplegging van de maatregel

TBR;
- het aantal jaren tussen de eerste veroordeling en de veroordeling waarbij

de maatregel TBR is opgelegd, de duur van de delictcarrière.

In tabel 5 is gedetailleerd weergegeven naar aanleiding van welk soort mis-
drijf de maatregel TBR is opgelegd 1). Daarin komt duidelijk tot uiting dat de
gewelddadige misdrijven een overheersende plaats innemen. Hoewel de ver-
mogensmisdrijven bij deze onderzoekgroep nog de grootste categorie vormen
(45%), is ook daarbij in ruim de helft van de gevallen sprake van het gebruik
van geweld (diefstal met braak, diefstal met geweldpleging tegen personen).

Tabel 5: Verdeling van de TBR-gestelden naar soort misdrijf waarbij de maatregel TBR is opgelegd

soort misdrijf . frequentie %

vermogensm. zonder geweld (eigen bevoordeling, wegnemen) 98
vermogensm. met geweld (diefstal met braak en/of geweld) 165
agressief m. materiële schade 28
agressief m. licht pers. letsel 21
agressief m. ernstig pers. letsel 148
sexueel misdrijf* 122
overig misdrijf 7

totaal

* Op drie na zijn alle sexuele misdrijven tevens geweldsmisdrijven.

17
28

5
4

25
21

1

589 101

1) Bij de indeling van de misdrijven is de indeling van de Patiëntenregistratie Intramurale Geeste-
lijke Gezondheidszorg uitgangspunt geweest. In deze indeling worden zowel diefstal met braak
als diefstal met geweldpleging tegen personen tot de vermogensmisdrijven met geweld gere-
kend. De 28% vermogensmisdrijven met geweldpleging is opgebouwd uit 19% diefstal met
braak en 9% vermogensmisdrijven met geweldpleging jegens personen.
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Van de onderzoekgroep heeft de overgrote meerderheid naast de maatregel
TBR geen of slechts een korte vrijheidsstraf opgelegd gekregen: tot een jaar
of minder veroordeeld omvat 88%, terwijl nog geen 3% een vrijheidsstraf
kreeg Opgelegd van 5 jaar of langer. In aanmerking nemend dat op deze straf
nog de duur van de preventieve hechtenis in mindering moet worden gebracht,
mag worden aangenomen dat bij de in het onderzoek betrokken TBR-gestel-
den de opgelegde vrijheidsstraf maar sporadisch de tenuitvoerlegging van de
maatregel heeft kunnen doorkruisen. Voor meer gedetailleerde gegevens kan
worden verwezen naar tabel 6.

De gemiddelde (mediane) leeftijd bij oplegging van de maatregel was 26
jaar. Een kwart was 22 jaar of jonger, terwijl eveneens een kwart 34 jaar of.
ouder was bij oplegging van de maatregel.

Tabel 6: Verdeling van de TBR-gestelden naar aantal maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op-
gelegd naast de maatregel TBR

aantal maanden frequentie %

0 107 18
1- 6 281 48
7-12 128 22

13 of meer 73 12

totaal 589 100

Het overgrote deel van de onderzoekgroep is meermalen veroordeeld ge-
weest. Voor slechts 16% was de veroordeling waarbij de maatregel TBR werd
opgelegd tevens de eerste veroordeling. Voor de helft van de onderzochten
was het tenminste de vijfde veroordeling.

De gemiddelde (mediane) duur van de delictcarrière is 6 jaar, d.w.z.: gemid-
deld ligt er 6 jaar tussen de leeftijd waarop men voor het eerst wordt veroor-
deeld en de leeftijd waarop de maatregel TBR is opgelegd. Voor circa 25% van
de onderzoekgroep is deze periode hooguit 2 jaar, en voor eveneens 25% 11
jaar of langer.

2.3 Veranderingen in de onderzochte periode

Er moet hier op drie verschillen binnen de onderzoekgroep worden gewezen
die samenhangen met veranderingen in de periode waarover het onderzoek
zich uitstrekt. Het betreft het soort misdrijf naar aanleiding waarvan de maat-
regel TBR is opgelegd, de duur van de extramurale periode van de maatregel,
en de wijze waarop de maatregel is beëindigd 2).

In overeenstemming met het inmiddels bekende patroon is de vermindering
in de periode 1974-1979 van het aantal vermogensmisdrijven waarbij geen ge-
weld is gebruikt als aanleiding om de maatregel TBR op te leggen, en bij-
gevolg de toename van het aantal agressieve misdrijven en vermogensmisdrij-
ven waarbij geweld is gebruikt. Voor de sexuele misdrijven is geen duidelijk
patroon te ontdekken. In grafiek 1 komt een en ander tot uiting.

2) Omdat de TBR-gestelden zijn geselecteerd op basis van het jaar waarin hun maatregel werd
beëindigd, zijn ook de hier besproken kenmerken naar deze jaren ingedeeld.
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Grafiek 1: Verloop van de soort misdrijven waarbij de maatregel TBR is opgelegd. De betrokkenen
zijn ingedeeld naar het jaar waarin hun maatregel is beëindigd.
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In de loop van de onderzochte periode is de duur van de extramurale behan-
delingsperiode korter geworden. Vooral de langer dan een jaar durende extra-
murale perioden zijn in aantal afgenomen ten gunste van de korter durende
extramurale perioden: was het percentage langer dan een jaar durende extra-
murale perioden bij de in 1974 beëindigde maatregelen nog 57%, bij de in
1979 beëindigde maatregelen was dat nog maar 32%.

Tenslotte moet in dit verband worden gewezen op het wel zeer sterk geste-
gen percentage contrair beëindigde maatregelen. Werd van de in de tweede
helft van 1974 beëindigde maatregelen 14% beëindigd tegen het advies van
de betrokken inrichting in, bij de in de eerste helft van 1979 beëindigde TBR-
maatregelen is dit percentage gestegen tot 37%. Het verloop van het patroon
is in grafiek 2 weergegeven.

Grafiek 2: Verloop van het percentage contrair beëindigde TBR-maatregelen naar jaar waarin de
maatregel is beëindigd.
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3 De periode van tenuitvoerlegging van
. de maatregel TBR

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden enkele gegevens besproken welke over de periode
van tenuitvoerlegging van de maatregel TBR zijn verzameld. Deze gegevens
kunnen worden onderscheiden naar:
- de duur van de intramurale behandelingsperiode;
- de mate waarin van verschillende instituten gebruik is gemaakt, de mate

van continuïteit;
- de tijdens de intramurale behandelingsperiode voorgekomen onregel-

matigheden (weglopen, delictgedrag);
- de wijze waarop de intramurale behandelingsperiode is afgesloten;
- de duur van de extramurale en de totale TBR-periode;
- de wijze waarop de maatregel is beëindigd.

Voorts zal worden weergegeven of en in welke opzichten deze gegevens
samenhangen met de volgende kenmerken die de oplegging typeren:
- de leeftijd waarop de maatregel is opgelegd;
- het soort misdrijf waarbij de maatregel is opgelegd;
- het totaal aantal veroordelingen bij oplegging van de maatregel.

De tussen de TBR-instituten geconstateerde verschillen zullen in hoofdstuk
6 worden besproken.

3.2 Kenmerken van de behandelingsperiode

3.2.1 De duur van de intramurale behandeling

De gemiddelde intramurale duur (mediaan) is 40 maanden. Van éénvierde
van de onderzoekgroep is de intramurale duur 24 maanden of korter, en van
nogmaals éénvierde 60 maanden of langer. Verblijfsduren van hooguit 24
maanden kunnen dus als kort worden getypeerd, en die van 60 maanden of
meer als lang. In grafiek 3 is het totale verloop in beeld gebracht.
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Grafiek 3: Cumulatieve relatieve frequentiepolygoon van de duur van.de intramurale behandeling
uitgedrukt in jaren
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3.2.2 Continuïteit in de behandeling

Het merendeel van de TBR-gestelden (58%) wordt via het Selectie Instituut
of rechtstreeks in één van de TBR-instituten geplaatst en verder niet meer
(her)opgenomen. Ongeveer een kwart wordt daarnaast nog eens 1 of 2 keer in
hetzelfde of een ander instituut (her)opgenomen. Nog geen 20% wordt daar-
naast 3 maal of vaker (her)opgenomen.

Wordt het aantal verschillende instituten in ogenschouw genomen, dan
blijkt éénderde in drie of meer instituten opgenomen te zijn geweest. Daarbij
is het Selectie Instituut inbegrepen. Tien procent is, ook weer met inbegrip
van het Selectie Instituut, in 4 of meer verschillende instituten opgenomen
geweest.

Slechts 14% van de onderzoekgroep is nooit in het Selectie Instituut opge-
nomen geweest.

3.2.3 Onregelmatigheden tijdens de intramurale behandeling

Van 60% van de onderzoekgroep is gedurende de intramurale behande-
lingsperiode geen enkel misdrijf bekend geworden. Door éénderde is éénmaal
of vaker een misdrijf zonder geweldpleging begaan, terwijl. 11 % tenminste
éénmaal een misdrijf met geweldpleging heeft begaan. Het betreft hier de offi-
cieel geregistreerde criminaliteit. Omdat de lichtere vergrijpen veelal worden
geseponeerd op grond van de lopende TBR, is hier een ruim recidivebegrip ge-
hanteerd: enig misdrijf zonder, respectievelijk met geweldpleging waarbij
slechts de sepots `geen bewijs' buiten beschouwing zijn gelaten.

Ongeoorloofde afwezigheid kan inhouden ontvluchten uit de inrichting,
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zich onttrekken aan toezicht tijdens begeleid verlof, of niet tijdig terugkeren
van onbegeleid verlof. Van bijna 40% van de onderzochten is geen ongeoor-
loofde afwezigheid vastgesteld tijdens de intramurale periode. Van 62% is
tenminste een ongeoorloofde afwezigheid van een dag of langer gere-
gistreerd. Een kwart van de TBR-gestelden is tenminste vier keer ongeoor-
loofd afwezig geweest.

3.2.4 Afsluiting intramurale behandelingsperiode

De intramurale behandelingsperiode kan op verschillende manieren worden
afgesloten. Allereerst met proefverlof, daarmee een voorzetting vindend in
een-aansluitende extramurale behandelingsperiode. Ook kan het voorkomen
dat de Officier van Justitie in het verlengingsadvies geen aanleiding vindt om
een vordering tot verlenging van de maatregel in te dienen. Wordt wel een vor-
dering tot verlenging ingediend, dan hoeft deze nog niet door de rechtbank te
worden gehonoreerd. Tenslotte blijft een restcategorie 'overige redenen' over:
het komt bv. een enkele keer voor dat een vordering tot verlenging te laat
wordt ingediend en de Officier van Justitie niet ontvankelijk is. Of dat na een
langdurige ongeoorloofde afwezigheid wordt afgezien van (een vordering tot)
verlenging. In tabel 7 zijn de gegevens verwerkt van de wijze waarop de intra-
murale behandelingsperiode is afgesloten. Geconstateerd kan worden dat
bijna tweederde van de onderzoekgroep de intramurale periode met proefver-
lof afsluit.

Tabel 7: Verdeling van de TBR-gestelden naar wijze van afsluiting van de intramurale behande-
lingsperiode

afsluiting frequentie %

proéfverlof 376 64
geen vordering tot verlenging ingediend 73 12
vordering tot verlenging afgewezen 123 21
overige redenen 17 3

totaal 589 100

3.2.5 Duur van de extramurale en totale TBR-periode

De gemiddelde (mediane) duur van de extramurale behandelingstijd be-
draagt 16 maanden. Eénvierde van de betrokkenen heeft een extramurale be-
handeling gehad met een duur van 8 maanden of korter, terwijl voor nogmaals
éénvierde deze periode 25 maanden of langer duurde.

Intra- en extramurale duur van de maatregel TBR samengenomen leveren
een totale duur van de TBR op van gemiddeld (mediaan) 50 maanden. Voor een
vierde deel van de onderzoekgroep duurde de maatregel in totaal hooguit 36
maanden, maar voor eveneens eenvierde deel 80 maanden of meer. In grafiek
4 is het verloop weergegeven van de totale duur van de maatregel TBR.
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Grafiek 4: Cummulatieve relatieve frequentiepolygoon van de totale duur van de maatregel-TBR uit-
gedrukt in jaren
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3.2.6 De wijze van beëindiging van de maatregel TBR

7 8 9 10jaarenlanget

Ook bij de beëindiging van de maatregel TBR zijn verschillende mogelijk-
heden te onderscheiden. Een eerste onderscheid dat hier moet worden ge-
maakt is dat naar beëindiging conform het advies van de betrokken inrichting
dan wel daarvan afwijkend. Een tweede onderscheid heeft betrekking op de
persoon of instantie die de TBR beëindigt, te weten het Openbaar Ministerie
(OM) of de rechtbank. Slechts in een enkel geval wordt de maatregel beëin-
digd wegens door de Minister van Justitie verleend onvoorwaardelijk ontslag.
Tenslotte blijft een restcategorie over waarin sprake is van het ontbreken van
adviezen tot verlenging of beëindiging, waardoor niet kan worden uitgemaakt
of er sprake is van een contraire of conforme niet-verlenging. In tabel 8 is te
zien hoe de beëindigingen van de maatregel TBR zich over deze categorieën
verdelen. In tabel 9 zijn de belangrijkste combinaties weergegeven van de
wijze van beëindiging van de maatregel TBR en de wijze waarop de intramu-
rale behandelingsperiode is geëindigd.

Geconstateerd kan worden dat het OM over het algemeen de adviezen van
de instituten volgt, hetzij tot beëindiging door geen vordering tot verlenging in
te dienen, hetzij tot verlenging. De contraire niet-verlengingen zijn vooral toe
te schrijven aan dienovereenkomstige beslissingen van de zittende magistra-
tuur.
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Tabel 8: Verdeling van de TBR-gestelden naar instantie en wijze van beëindiging (conform/contrair
advies) van de maatregel TBR

beëindiging frequentie %

OM conform advies 367 62
OM contrair advies 8 1
zittende mag. conform advies 70 12
zittende mag. contrair advies 106 18
anders 38 6

totaal 589 99

Tabel 9: Verdeling van de TBR-gestelden naar de verschillende combinaties van de wijze van beëin-
diging van de maatregel TBR en de wijze van beëindiging van de intramurale periode

beëindiging frequentie %

met proefverlof/beëindiging conform advies 326 55
met proefverlof/beëindiging contrair advies 39 7
vanuit inrichting/beëindiging conform advies 104 18
vanuit inrichting/beëindiging contrair advies 75 13
overige combinaties 45 8

totaal 589 101

De beëindigingen conform advies overwegen bij de proefverlofsituaties, ter-
wijl de beëindigingen contrair advies tweemaal zo vaak voorkomen wanneer
de betrokkenen nog in de inrichting verblijven (13 respectievelijk 7%).

3.3 Samenhang met de delictachtergronden

In tabel 10 is weergegeven tussen welke gegevens over de tenuitvoerleg-
ging van de maatregel TBR enerzijds, en de leeftijd bij, het soort misdrijf waar-
voor, en het aantal veroordelingen tot en met de oplegging van de maatregel
TBR anderzijds, samenhangen zijn gevonden.

Tabel 10: Overzicht van gevonden relaties tussen enkele kenmerken van de delictachtergronden,
en enkele over de tenuitvoerlegging van de maatregel TBR verzamelde gegevens

kenmerk

duur verblijf
aantal opnames
aantal verschillende instituten
beëindiging intramurale periode
aantal misdr. zonder geweld
aantal misdr. met geweld
aantal ongeoorloofde afwezigheden
duur extramurale periode
duur maatregel TBR totaal
beëindiging maatregel TBR

leef-
tijd

soort
mis-
drijf

aantal
veroor-

delingen

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

De leeftijd waarop de TBR is opgelegd hangt samen met het aantal op-
names en instituten, en het aantal ongeoorloofde afwezigheden: de jongeren
zijn vaker en in meer instituten opgenomen geweest, en zij zijn ook vaker on-
geoorloofd afwezig geweest dan degenen die op oudere leeftijd terbeschik-
king zijn gesteld.

Het soort misdrijf waarvoor de TBR is opgelegd, hangt samen met de duur
van de intramurale periode: de voor een zedenmisdrijf veroordeelden worden
gekenmerkt door een relatief lange intramurale behandeling. Ook duurt bij
hen de extramurale periode langer dan bij hen,die voor een vermogens- of ge-
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weldsmisdrijf een TBR opgelegd kregen. Bijgevolg is ook de totale duur van de
maatregel TBR bij deze categorie delinquenten het langst.

Ook is er een samenhang tussen het soort misdrijf ende wijze waarop de in-
tramurale behandelingsperiode wordt afgesloten. Van diegenen die destijds
een TBR opgelegd hebben gekregen naar aanleiding van een agressief of
sexueel misdrijf, is ruim 70% met proefverlof vanuit één der instituten vertrok-
ken. Deze percentages zijn beduidend lager bij degenen die een vermo-
gensmisdrijf zonder geweldpleging (49%) of met geweldpleging (56%) hadden
begaan.

Voorts zijn de vermogensdelinquenten frequenter ongeoorloofd afwezig
dan degenen die destijds naar aanleiding van een agressief of sexueel mis-
drijf waren veroordeeld. Verhoudingsgewijs is het percentage personen dat
gedurende de intramurale periode een misdrijf heeft begaan erg laag bij dege-
nen die naar aanleiding van een agressief misdrijf een TBR opgelegd hebben
gekregen. Relatief ongunstig zijn deze cijfers voor de voor een vermogensmis-
drijf met of zonder geweldpleging veroordeelden.

In aansluiting op de over de beëindiging van de intramurale behande-
lingsperiode vermelde gegevens (zie tabel 9), kan hier gewezen worden op de
hogere percentages voor contraire beëindiging van de maatregel TBR bij de
voor een vermogensmisdrijf veroordeelden. In tabel 11 zijn enkele van de hier
besproken gegevens beknopt samengevat.

Tabel 11: Samenvatting van enkele gegevens van het onderzoek over de periode van tenuitvoerleg-
ging van de maatregel TBR, naar soort misdrijf waarbij deze is opgelegd

soort misdrijf

kenmerk'

vermo- vermo- agressief sexueel
gens z. gens m.
geweld geweld

gemid. intramurale duur in maanden 55 43 45 78
gemid. duur v.d. maatregel in maanden 72 56 62 109
gemid. aant. ongeoorl. afwezigheden 3,1 3,3 1,5 1,3
gemid. aant. misdrijven zonder geweld 3,7 4,3 0,7 0,8
gemid. aant. misdrijven met geweld 0,2 0,3 0,1 0,3

contrair beëindigde maatregelen 22 28 14 15

. De gemiddelden in deze tabel zijn rekenkundige gemiddelden.

De duur van de intramurale periode is langer naarmate het aantal veroorde-
lingen geringer is. Deze op het eerste gezicht misschien wat strijdige uitkomst
is terug te voeren op de aard van het misdrijf: vooral bij de voor een zedenmis-
drijf veroordeelden is de duur van de intramurale periode langer. Deze catego-
rie wordt ook gekenmerkt door een relatief gering aantal veroordelingen.

Voorts wordt bij de TBR-gestelden die relatief veel veroordelingen achter de
rug hebben, de intramurale periode vaker beëindigd door niet-verlenging van
de maatregel. Hier betreft het vooral de vermogensdelinquenten die in verge-
lijking met de anderen vaker zijn veroordeeld en van wie de maatregel vaker
contrair wordt beëindigd. De duur van de extramurale periode zowel als die
van de totale TBR is langer bij de weinig veroordeelden in vergelijking met de
veel veroordeelden. In dit verband mag weer worden gewezen op de verblijfs-
duur van de zedendelinquenten.
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3.4 Regressie-analyse

Middels een regressie-analyse 1) is nagegaan in hoeverre de duur van de in-
tramurale periode, respectievelijk die van de TBR samenhangt met een be-
perkt aantal kenmerken van het delictverleden en van de periode van tenuit-
voerlegging. Van de in dit onderzoek gebruikte gegevens blijven uiteindelijk
vijf kenmerken over op grond waarvan tot een maximale 'voorspelling' kan
worden gekomen bij gebruikmaking van het regressiemodel. Overigens is de
nauwkeurigheid van deze voorspelling niet bijster indrukwekkend. De totale
hoeveelheid verklaarde variantje in de duur van de intramurale periode be-
draagt 26%. In tabel 12 zijn de resultaten samengevat:

Tabel 12: Resultaten van de regressie-analyse waarbij de duur van de intramurale periode vanuit
enkele kenmerken van de delictachtergonden en de tenuitvoerlegging wordt voorspeld

kenmerk

aant. opnames
aant. proefverloven
aant. veroord. vóór TBR
aant. misdr. tijdens TBR
leeftijd 1e veroord.

R

Multipele

R2

Veran-
dering

in R'

correl.
coëffic.

met duur
intram.
periode

.39 .15 .15 .39

.44 .20 .05 .25

.48 .23 .03 -.19

.50 .25 .02 .22

.51 .26 .01 .10

In globale beschrijvende termen aangeduid is de duur van de intramurale
periode langer naarmate men frequenter is opgenomen (in verschillende in-
richtingen), (een of meermalen) proefverlof heeft gekregen, meer misdrijven
tijdens de tenuitvoerlegging heeft gepleegd, vaker voor de oplegging van de
TBR is veroordeeld, en wat ouder is bij de eerste veroordeling.

Bij de totale duur van de TBR komen goeddeels dezelfde kenmerken naar
voren. Slechts de leeftijd bij de eerste veroordeling wordt vervangen door leef-
tijd bij oplegging van de TBR en het al dan niet gepleegd hebben van een
zeden of agressief misdrijf; bij diegenen die een dergelijk misdrijf hebben ge-
pleegd, Is de duur van de TBR langer. Gelet op de samenhang van de leeftijd
bij de eerste veroordeling en het soort misdrijf kan dit echter moeilijk als een
belangrijk verschil met de intramurale periode worden opgevat. In tabel 13 zijn
de resultaten samengevat:

Tabel 13: Resultaten van de regressie-analyse waarbij de duur van de TBR vanuit enkele kenmer-
ken van de delictachtergronden en de tenuitvoerlegging wordt voorspeld

kenmerk

aantal proefverloven
aantal veroord. vóór TBR
aantal opnames
aantal misd. tijdens TBR
leeftijd TBR
zedenlagres. misd. TBR

R

Multipele

R2

Veran-
dering

in R'

Product-
moment

correl.
met duur

.41 .17 .17 .41

.52 .22 .05 -25

.52 .27 .05 .26

.53 .28 .01 .09

.54 .29 .01 -.03

.54 .30 .01 -.14

1) Een regressie-analyse is een statistische procedure waarmee kan worden vastgesteld in welke
mate een als 'afhankelijk' opgevatte variabele met meerder andere variabelen samenhangt die
als 'onafhankelijk' worden beschouwd. De sterkte van deze samenhang wordt uitgedrukt in R, de
multipele correlatiecoëfficiënt. Deze kan variëren van 0 tot 1. De multipele regressiecoëfficiënt
R' is het kwadraat van R, en geeft aan welk deel van de variantie in de afhankelijke variabele (hier
de duur van de intramurale periode) wordt gebonden, of 'verklaard' door de onafhankelijke varia-
belen. Ook deze maat kan variëren van 0 tot 1.
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4 Recidivematen en aspecten van recidive

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beperken wij ons tot de recidivgegevens als zodanig. In, het
onderzoek zijn verschillende recidivematen gebruikt. Deze zullen hier worden
besproken. Daarnaast zullen enkele aspecten van de recidive nader worden
uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk zullen de samenhangen worden aange-
geven van de recidivegegevens met de delictachtergronden en met de over de
periode van tenuitvoerlegging verzamelde gegevens.

4.2 Recidivematen

De verschillende recidivematen zijn te onderscheiden naar:
- de periode waarop ze betrekking hebben, en,
- de afdoening van het recidivemisdrijf.

De intramurale behandelingsperiode van de maatregel TBR wordt beëin-
digd door vooral twee beslissingen, te weten het verlenen van proefverlof en
het beëindigen van de maatregel als zodanig. Bij de eerste beslissing kan ver-
volgens gesproken worden van een extramurale behandelingsperiode en een
eventueel daarin optredende recidive. Bij de tweede beslissing kan er alleen
sprake zijn van een eventuele recidive na beëindiging van de maatregel TBR.
Indien er meermalen proefverlof is verleend, zijn er meerdere extramurale pe-
rioden te onderscheiden. Wanneer in dit rapport wordt gesproken over recidi-
ve tijdens de extramurale behandelingsperiode en een eventueel daarin optre-
dende recidive zijn deze perioden als één geheel gesteld 1). Met het beschik-
bare materiaal is niet met zekerheid vast te stellen in welke gevallen een reci-
dive heeft geleid tot beëindiging van een proefverlof. Wel zijn er redelijke
schattingen'van te maken. Tenslotte is ook de recidive nagegaan na beëindi-
ging van de laatste intramurale periode. Op deze wijze zijn er drie recidivema-
ten te construeren:
- recidive tijdens de extramurale looptijd van de maatregel;
- recidive na beëindiging van de laatste intramurale periode, inclusief die na

beëindiging van de maatregel;
- recidive na beëindiging van de maatregel TBR.

Van recidive is alleen sprake indien er een misdrijf is gepleegd dat bekend
is geworden. Overtredingen, d.w.z. de zg. kantongerechtscriminaliteit, zijn bui-
ten beschouwing gelaten.

Daarnaast is rekening gehouden met de wijze van afdoening van de reci-
divemisdrijven. Daarbij zijn drie situaties onderscheiden:
- de recidive ongeacht de afdoening of met een nog onbekende afdoening,

met uitzondering van `sepot geen bewijs' cq. 'vrijspraak';

1) Zie hoofdstuk 3.
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- de recidive welke heeft geleid tot een veroordeling ongeacht de aard van
deze veroordeling (geldboete, voorwaardelijke veroordeling tot vrij-
heidsstraf, onvoorwaardelijke veroordeling tot vrijheidsstraf);

- de recidive welke heeft geleid tot een veroordeling tot een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsbenemende straf of maatregel.

Deze recidiveberekeningen hebben plaatsgevonden over de periode na
beëindiging van de laatste intramurale behandelingsperiode, respectievelijk
die na beëindiging van de maatregel TBR.

In tabel 14 zijn de cijfers voor de verschillende recidivematen bijeen-
gebracht.

Tabel 14: Recidivepercentages van de TBR-gestelden voor enkele recidivecriteria na beëindiging
van de intramurale behandeling, respectievelijk van de maatregel TBR

recidive perc.

recidive na intramu- na TBR
criterium rale beh.

enig misdrijf gepleegd 65 63
opnieuw veroordeeld 54 51
idem tot vrijh.s. en/of TBR-ov 35 33
idem tot vrijh.s. »6 mnd. en/of TBR-ov 17 16

totaal n = 589 n = 589

Allereerst kan bij deze cijfers worden opgemerkt dat het voor de beoorde-
ling van de recidivecijfers weinig uitmaakt of de beëindiging van de intramu-
rale periode dan wel de beëindiging van de maatregel wordt gehanteerd. In de
tweede plaats blijkt het grote belang van 'de keuze van de criteria op grond
waarvan de recidive wordt vastgesteld. Mogelijk is het bij onderlinge vergelij-
king van instituten of verschillende categorieën TBR-gestelden van minder be-
lang welk criterium wordt gehanteerd.

4.3 Aspecten van recidive

Aan de recidive zijn in dit onderzoek, naast het in de vorige paragraaf gepre-
senteerde, drie aspecten onderscheiden:
- de omvang ervan, d.w.z. het aantal gepleegde misdrijven ongeacht de af-

doening, respectievelijk het aantal veroordelingen;
- de aard ervan, d.w.z. de soort misdrijven waarmee men heeft gerecidiveerd;
- de snelheid ervan, d.w.z. de recidive gerelateerd aan het aantal jaren dat

men een inrichting heeft verlaten of het aantal jaren na beëindiging van de
maatregel TBR.

In tabel 15 is voor verschillende recidivecriteria het aantal na beëindiging
van de maatregel TBR gepleegde recidivemisdrijven weergegeven.

Uiteraard kan de recidive en/of de omvang ervan samenhangen met de tijds-
duur waarin men de kans heeft gehad om te recidiveren. Er is geen samen-
hang gevonden tussen het al dan niet recidiveren en het korter of langer dan 4
jaar uit één der inrichtingen zijn. Wel is het aantal personen dat 4 of meer keer
opnieuw is veroordeeld groter bij diegenen die tenminste 6 jaar een inrichting
hebben verlaten (19%) dan bij diegenen die nog geen 6 jaar een inrichting heb-
ben verlaten (7%).

Als er wordt gerecidiveerd, dan gebeurt dat het meest frequent met vermo-
gensmisdrijven, en het minst frequent met zedenmisdrijven. In tabel 16 zijn de
recidivecijfers weergegeven naar soort delict waarmee is gerecidiveerd. Alle
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Tabel 15: Recidivepercentage naar aantal recidivemisdrijven na beëindiging van de maatregel TBR
volgens enkele recidivecriteria

aantal
recidive
misdrijven

recidive
ongeacht

afdoening

opnieuw
veroordeeld

opnieuw ver-
oordeeld tot

vrijheids-
beneming

0
1 of 2
3of4
5 of meer

37
24
12
26

49
30
11
10

67
21

8
4

totaal 99
(n = 589)

100
(n = 589)

100
(n = 589)

misdrijven zijn meegeteld ongeacht de afdoening, met uitzondering van 'sepot
geen bewijs' of `vrijspraak'.

Tabel 16: Recidivepercentages per soort gepleegd recidivemisdrijf, ongeacht de afdoening.

recidive percentage

vermogensmisdrijf 43 (n = 589)
geweldsmisdrijf 27 (n=589)
zedenmisdrijf 10 (n=589)
overige 30 (n = 589)

De in tabel 14 weergegeven recidivecriteria hebben betrekking op de alge-
mene recidive van de TBR-gestelden, d.w.z. het plegen van enig misdrijf van
welke aard ook. Naast de algemene recidive kan men de speciale recidive (het
plegen van een zelfde soort misdrijf) en de specifieke recidive (het plegen van
een zelfde misdrijf) onderscheiden. Uit tabel 14 kan worden opgemaakt, dat
51 % van de TBR-gestelden opnieuw is veroordeeld (algemene recidive).

Bij vergelijking van het misdrijf waarbij de maatregel TBR werd opgelegd
met het ernstigste recidivemisdrijf (dat wil hier zeggen het zwaarst bestrafte
recidivemisdrijf), blijkt 29% veroordeeld te zijn voor een zelfde soort misdrijf
(speciale recidive), en 18% voor een zelfde misdrijf. Wordt als recidivecrite-
rium genomen het veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf van meer dan 6 maan-

.den en/of een TBR-onvoorwaardelijk (16% recidive), dan blijkt 11 % voor een
zelfde soort misdrijf te zijn veroordeeld, en 7% voor een zelfde misdrijf.

Naar soort delict waarbij de maatregel TBR werd opgelegd zijn er wel ver-
schillen in.speciale en specifieke recidive. Wordt van delictsoort veranderd,
dan kan dat een minder ernstig misdrijf betreffen, maar ook een ernstiger of
in ernst vergelijkbaar misdrijf. Gegeven het delictpatroon van de TBR-gestel-
den kunnen vermogensmisdrijven met geweldpleging jegens personen, mis-
drijven waarbij iemand werd gedood of ernstig letsel werd toegebracht (inclu-
sief pogingen) en aanranding/verkrachting als ernstige misdrijven worden op-
gevat. 13% van de TBR-gestelden blijkt voor een dergelijk misdrijf opnieuw te
zijn veroordeeld. Bij de TBR-gestelden voor diefstal door middel van braak
(16%), vermogensmisdrijf met geweldpleging jegens personen (17%), en aan-
randing/verkrachting (21 %), zijn deze percentages hoger dan bij de TBR-ge-
stelden voor vermogensmisdrijven zonder geweldpleging (7%), materiële
schade of licht letsel (12%) en ernstig letsel cq. doodslag/moord (6%).

Wordt als recidivecriterium gehanteerd het veroordeeld zijn tot een vrij-
heidsstraf van meer dan 6 maanden en/of een TBR-onvoorwaardelijk, dan
blijkt 9% voor een ernstig misdrijf als hierboven omschreven opnieuw te zijn
veroordeeld. Ook dan zijn bij de TBR-gestelden voor diefstal door middel van
braak (12%), vermogensmisdrijf met geweldpleging jegens personen (11%),
en aanranding/verkrachting (11 %), deze percentages hoger dan bij de TBR-ge=
stelden voor vermogensmisdrijven zonder geweldpleging (5%), materiële
schade of licht letsel (8%), en ernstig letsel cq. doodslag/moord (1 %).
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5 De samenhang van de recidive met
de delictachtergronden en de periode
van tenuitvoerlegging

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de samenhang beschreven van de recidive met de ge-
gevens die zijn verzameld over de delictachtergronden en de periode van ten-
uitvoerlegging van de maatregel TBR. Daarmee wordt een koppeling gemaakt
tussen de hoofdstukken 2, 3 en 4.

5.2 Delictachtergronden en recidive

Van de delictachtergronden worden hier de volgende kenmerken in de be-
schouwing betrokken 1):
- de leeftijd bij de oplegging van de maatregel TBR;
- het aantal veroordelingen tot en met de oplegging van de maatregel TBR;
- het soort misdrijf naar aanleiding waarvan de maatregel TBR is opgelegd.

Tussen deze drie kenmerken en de recidive na beeindiging van de intramu-
rale periode zijn duidelijke samenhangen te constateren:
- Van de TBR-gestelden bij wie de maatregel op jongere leeftijd is opgelegd,

recidiveert een groter deel dan van de ouderen;
- van de TBR-gestelden die voor de oplegging van de TBR frequenter zijn ver-

oordeeld, recidiveert een groter deel dan van de minder frequent veroor-
deelden;

- van degenen die de maatregel opgelegd hebberi gekregen naar aanleiding
van een vermogensmisdrijf, recidiveert een groter deel dan van de voor een
agressief of zedenmisdrijf veroordeelden.

De drie volgende tabellen (17, 18 en 19) bieden de mogelijkheid meer in
detail deze relaties te bekijken.

Tabel 17: Procentuele verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel
TBR naar leeftijd waarbij de maatregel is opgelegd

leeftijd

aantal recidiveveroordelingen

geen één 2 of 3 4-12 totaal

17-20 34 28 16 22 100 (n = 80)
21-25 40 18 22 20 100 (n =190)
26-30 52 18 16 13 99 (n =122)
31-35 58 22 13 8 100 (n = 78)
36-40 54 17 17 13 100 (n= 54)
41-72 75 11 9 5 100 (n = 65)

totaal 49 19 17 15 100 (n = 589)

1) De overige in hoofdstuk 2 besproken kenmerken van de delictachtergronden voegen geen
nieuwe informatie toe voor wat betreft de recidive door hun samenhang met deze drie ken-
merken.
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Tabel 18: Procentuele verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel
TBR naar aantal veroordelingen voor oplegging TBR

veroord.
voor TBR

aantal recidiveveroordelingen

geen één 2 of 3 4-12 totaal

1 of 2 70 17 7 6 99 (n = 166)
3 of 4 50 24 16 11 100 (n = 123)
5-7 • 41 24 19 16 100 (n =150)
8-49 34 12 27 27 100 (n =150)

totaal 49 19 17 15 100 (n = 589)

Tabel 19: Procentuele verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel
TBR naar soort misdrijf waarbij de maatregel is opgelegd

soort
. aantal recidiveveroordelingen

misdrijf geen één 2 of 3 4-12 totaal

vermogensdelictzonder geweld 43 16 18 22 99 (n = 104)
vermogensdelict met geweld 34 21 25 19 99 (n = 165)
agressief misdrijf 60 16 12 12 100 (n = 197)
zedenmisdrijf 57 21 13 8 100 (n = 122)

totaal 49 19 17 15 100 (n = 588)

5.3 Tenuitvoerlegging van de maatregel en recidive

Van de tenuitvoerlegging van de maatregel worden hier de volgende ken-
merken besproken 2):
- aantal malen ongeoorloofde afwezigheid;
- aantal gepleegde misdrijven tijdens de intramurale periode;
- aantal verschillende instituten waarin de betrokkenen opgenomen zijn ge-

weest;
- de duur van de intramurale, respectievelijk de extramurale periode, en van

de TBR in zijn geheel;
- de wijze van beëindiging van de intramurale periode en van de TBR.

Tussen de drie eerst genoemde kenmerken en het recidiveren na beëindi-
ging van de maatregel TBR bestaan duidelijke samenhangen:
- diegenen die meer ongeoorloofd afwezig zijn geweest, recidiveren meer na

beëindiging van de maatregel;
- diegenen die meer misdrijven zonder geweld hebben gepleegd tijdens de

intramurale periode van de maatregel, recidiveren meer na beëindiging van
de maatregel;

- diegenen die in meer verschillende instituten opgenomen zijn geweest, re-
cidiveren meer na beëindiging van de maatregel.

In de drie volgende tabellen (20, 21 en 22) zijn deze uitkomsten meer gede-
tailleerd weergegeven.

Uit deze tabellen kan worden geconcludeerd dat er duidelijke verschillen in
recidivegedrag zijn naar gelang er ook tijdens de tenuitvoerlegging reeds al
dan niet sprake was van moeilijk hanteerbaar of onaanvaardbaar gedrag. Als
aanvulling op tabel 21 kan worden opgemerkt dat het plegen van geweldsmis-
drijven betrekkelijk weinig voorkomt: 11% van de onderzoekgroep heeft één
keer of vaker een misdrijf begaan tijdens de tenuitvoerlegging van de maat-
regel waarbij ook geweld werd gebruikt.

2) Zie de argumentatie bij noot 1 van dit hoofdstuk.

34



Tabel 20: Procentuele verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel
TBR naar aantal malen ongeoorloofde afwezigheid tijdens de intramurale behandeling

ongeoorloofde afwezigheid

aantal recidive veroord. geen 1-3 maal 4-16 maal totaal
%

geen 70 43 27 49
een 16 20 21 19
2of3 8 21 25 17
4-12 5 17 26 15

totaal 99 101 99 100
(n = 224) (n = 214) (n = 151) (n = 589)

Tabel 21: Procentuele verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel
TBR naar aantal gepleegde misdrijven zonder geweldpleging tijdens de intramurale
periode

aantal misdrijven zonder geweldpleging

aantal recidive veroord. geen 1 of 2 3 en meer totaal
% %

geen 60 37 22 49
een 18 19 22 19
2 of 3 12 24 27 17
4-12 10 19 29 15

totaal 100 99 100 100
(n = 380) (n = 99) (n = 110) (n = 589)

Tabel 22: Procentuele verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel
TBR naar aantal instituten (inclusief si) waarin opgenomen geweest

aantal instituten

aantal recidive veroord. 1 2 3 4 of meer totaal
%

geen 69 48 47 39 49
een 15 20 19 16 19
2of3 7 18 16 23 17
4-12 9 14 18 23 15

totaal 100 100 100 101 100
(n=68) (n=333) (n=131) (n=57) (n=589)

Bij tabel 22 kan nog worden aangetekend dat degenen die in slechts een in-
richting opgenomen zijn geweest op een enkele uitzondering na zg. 'buiten-
selecties' zijn; d.w.z. dat betrokkenen voor een bepaalde inrichting worden ge-
selecteerd zonder voorafgaande opname in het Selectie Instituut.

De duur van de intramurale behandeling hangt in zijn algemeenheid niet
samen met de latere recidive. En dit is evenmin het geval met de totale duur
van de maatregel. Een geringere recidive kan evenwel worden geconstateerd
bij degenen die een verblijfsduur van meer dan 6 jaar hebben gekend, respec-
tievelijk een totale duur van de maatregel van meer dan 61/2 jaar. Voorts is er
sprake van een zekere samenhang tussen de duur van de extramurale behan-
deling en de latere recidive: de korter dan een jaar extramuraal behandelden
en degenen van wie de maatregel nog tijdens het verblijf in de inrichting werd
beëindigd, laten een hoger percentage veroordeelden zien (56) dan de langer
dan een jaar extramuraal behandelden (45).

Geen significante samenhangen zijn er tussen de wijze waarop de intramu-
rale behandelingsperiode is geëindigd en de eventuele recidive na. beëindi-
ging van de maatregel; d.w.z.: de recidivecijfers verschillen niet noemens-
waardig voor diegenen die de intramurale behandeling met proefverlof heb-
ben afgesloten en hen van wie de intramurale periode door niet-verlenging
van de maatregel is geëindigd. Evenmin zijn er noemenswaardige verschillen
in recidivécijfers tussen de contrair beëindigde maatregelen en de conform

35



advies van de inrichting beëindigde maatregelen. Deze uitkomsten lijken ver-
rassend gelet op wat verwacht zou mogen worden op basis van uitlatingen
vanuit de inrichtingen over de praktijk van contrair beeindigen. In tabel 23 kan
men beide variabelen daarom gecombineerd vinden.

Tabel 23: Recidivepercentages naar wijze van beëindiging van de maatregel en wijze van beëindi-
gen van de intramurale periode volgens twee recidive criteria

recidivepercentage na beëind. TBR

veroord. tot opnieuw
wijze beëindiging vrijh.ben. veroordeeld

vanuit proefverlof conform advies
vanuit proefverlof contrair advies
vanuit inrichting conform advies
vanuit inrichting contrair advies

totaal

28 48 (n = 326)
21 36 (n = 39)
38 53 (n = 104)
55 69 (n = 75)

33 52 . (n = 589)

In deze tabel zijn de overige combinatiemogelijkheden (vergelijk de tabellen
7, 8 en 9) buiten beschouwing gelaten. Allereerst valt uiteraard op het relatief
hoge recidivecijfer voor de contrair vanuit de inrichting beëindigde maatrege-
len. Maar daarnaast mag bepaald verrassend worden genoemd het relatief
lage recidivecijfer van diegenen die contrair vanuit een proefverlofsituatie de
maatregel beëindigd hebben gekregen. Klaarblijkelijk adviseren de instituten
in relatief veel situaties terecht tot verlenging wanneer het naar hun oordeel
nog niet verantwoord is de betrokkenen proefverlof te verlenen. Tevens neigen
zij wellicht (in een overigens beperkt aantal situaties) naar enig perfectió-'
nisme wanneer de betrokkenen reeds met proefverlof zijn en zij de extra-
murale behandeling nog willen kunnen voortzetten. Deze samenhang tussen
de wijze van beëindiging van verblijf cq. maatregel en recidive kan ook worden
vastgesteld binnen de verschillende delictcategorieën, d.w.z.: ongeacht het
soort misdrijf waarvoor de maatregel TBR is opgelegd is de recidive hoger bij
diegenen bij wie de maatregel contrair het advies vanuit de inrichting wordt
beëindigd. Met een belangrijke uitzondering: bij de voor een agressief misdrijf
TBR-gestelden neigt de recidive hoger te zijn wanneer conform advies vanuit
de inrichting hun maatregel wordt beëindigd. Overigens kan er wel een zeker
patroon worden vastgesteld voor situaties waarin de rechterlijke macht con-
trair het advies tot beëindiging overgaat. Zo behoort 73% van de categorie
'vanuit proefverlof, conform advies' tot degenen die naar aanleiding van een
geweldsmisdrijf de maatregel TBR had opgelegd gekregen, tegen slechts
39% van de categorie'vanuit de inrichting, contrair advies'. Bij de categorieën
'vanuit proefverlof, contrair advies' en 'vanuit inrichting, conform advies' zijn
deze percentages respectievelijk 67 en 50. Anders geformuleerd, contrair van-
uit de inrichting beëindigde maatregelen betreffen relatief zelden ge-
weldsmisdrijven en relatief vaak vermogensmisdrijven.

5.4 Regressie-analyse

Middels een regressie-analyse is nagegaan in hoeverre de recidive zich laat
voorspellen vanuit een beperkt aantal kenmerken van het delictverleden, en
de periode van tenuitvoerlegging. Van de in dit onderzoek gebruikte gegevens
blijven uiteindelijk vier kenmerken over op grond waarvan tot een maximale
voorspelling zou kunnen worden gekomen bij gebruikmaking van het regres-
siemodel.

Overigens moet men van de nauwkeurigheid van deze voorspelling geen al
te grote verwachtingen hebben. De totale hoeveelheid verklaarde variantje in
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de recidive door deze vier kenmerken bedraagt 26%: driekwart van de varian-
tje blijft dus onverklaard. In tabel 24 zijn de resultaten samengevat.

Tabel 24: Resultaten van de regressie-analyse voor de recidive van ex-TBR-gestelden vanuit enkele
kenmerken van de delictachtergronden en de tenuitvoerlegging

kenmerk

aant. ongeoorl. afw. '
aant. veroord. t/m TBR
leeft. bij opleg. TBR
duur v.d. maatregel

R

Multipele

R2

Veren- ,
dering

in R2

Productmoment
correlatie met

recidive

.37 .13 .13 .36

.43 .19 .06 .33

.50 .25 .06 . - 23

.51 .26 .01 -.19

Ook is nagegaan of er verschillen optreden binnen respectievelijk de cate-
gorieën vermogensmisdrijven zonder geweldpleging, idem met. geweldple-
ging, agressieve misdrijven en zedenmisdrijven. Bepaalde verschillen treden
daarbij inderdaad op. Zo is de waarde van R2 respectievelijk.21, .16, .25 en .29.
De recidive van de zedendelinquenten is dus wat nauwkeuriger te voorspellen
dan die van vooral de vermogensdelinquenten die geweld hebben gebruikt,
maar ook hier bereikt R2 geen hoge waarden.
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6 De TBR-instituten

6.1 Inleiding

Aan de hand van de verzamelde gegevens zal in dit hoofdstuk een indruk
worden gegeven van de verschillen tussen de patiëntenpopulaties van de ver-
schillende TBR-instituten. Uiteraard is deze typering beperkt van karakter ge-
let op de in het kader van deze recidivestudie verzamelde gegevens. Vooraf-
gaande aan de bespreking van de kenmerken, die in een andere hoedanigheid
ook al in de vorige hoofdstukken aan de orde zijn geweest, volgt eerst een
overzicht van de `doorstroming' van de onderzoekpopulatie door de instituten.

Voor de tenuitvoerlegging van de maatregel TBR kan de overheid beschik-
ken over voorzieningen in een aantal instituten. De in de wet verankerde voor-
keur komt, tot uiting in het bestaan van vijf particuliere inrichtingen, te weten:

.de Dr. Henri van der Hoeven kliniek te Utrecht, de prof. mr. W.J.P. Pompe kli-
niek te Nijmegen, Hoeve Boschoord te Vledder, Oldenkotte uitgaande van de
Van Ouwenaller Vereniging te Rekken en Groot. Batelaar van het Leger des
Heils te Lunteren 1). Daarnaast zijn er drie rijksinrichtingen, te weten: de Dr. S.
van Mesdag kliniek te Groningen, Veldzicht te Avereest en het Selectie Insti-
tuut te Utrecht. De Rijkspsychiatrische Inrichting te Eindhoven beschikt over
een afdeling waarop ook TBR-gestelden kunnen worden opgenomen. Kleine
aantallen TBR-gestelden verblijven verder in enkele algemene psychiatrische
ziekenhuizen. In het verleden waren er ook TBR-instituten te Doetinchem en
Den Haag.

Onderling verschillen deze instituten in geslotenheid en in behandelings-
oriëntatie, waarmee tegemoet wordt gekomen aan uiteenlopende behande-
lingsvragen en behoeften aan béveiliging. In de afgelopen jaren zijn de voor-
zieningen in de particuliere inrichtingen aangepast aan de behoefte aan meer
gesloten plaatsen. Vanouds zijn de rijksinrichtingen echter meer gesloten dan
de particuliere inrichtingen. Voor verschillen in theoretische uitgangspunten
welke bij de behandeling worden gehanteerd kan hier niet meer dan tref-
woordsgewijs gewezen worden op de psycho-analytische oriëntatie in de Van
Mesdag kliniek en de gedragstheoretische oriëntatie in Veldzicht. In Olden-
kotte wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de transactionele analyse, ter-
wijl de Pompe kliniek meer op de aan de therapeutische gemeenschap ten
grondslag liggende ideeën is gericht. In Hoeve Boschoord worden vooral de
verstandelijk minder begaafden opgenomen. De Van der Hoeven kliniek is
minder uitgesproken op een oriëntatie gericht. Wel refereert zij zich nadrukke-
lijk aan de ideeën van de pragmatische communicatietheorieën.

6.2 Doorstroming

Een groot aantal TBR-gestelden is slechts in één behandelingsinrichting op-
genomen geweest indien opname in het Selectie Instituut niet wordt meege-

1) In verband met het te open karakter krijgt Groot Batelaar geen onvoorwaardelijk TBR-gestelden
meer aangeboden.
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rekend. Anderen daarentegen zijn in meerdere instituten opgenomen ge-
weest. Het eerste instituut waarin iemand wordt geplaatst is dan niet het eni-
ge, maar hoeft ook niet het laatste te zijn. Met andere woorden: de instituten
kunnen van elkaar verschillen al naar gelang zij vaker of minder vaak:
- als eerste een patiënt krijgen aangeboden dan wel een al eerder elders ge-

plaatste;
- patiënten moeten overplaatsen dan wel kunnen afbehandelen.

Op grond hiervan kunnen de volgende onderscheidingen worden gemaakt:
- het aantal eerste opnames, onder te verdelen naar 'eerste is enige' op-

name, en eerste opnames die worden overgeplaatst;
- het aantal van elders opgenomen patiënten, onder te verdelen naar defini-

tieve plaatsingen en nieuwe overplaatsingen; .
- totaalcijfers per instituut voor het aantal opnames, het aantal overplaatsin-

gen, en het aantal TBR-gestelden voor wie het betrokken instituut het
laatste instituut is geweest voor de terugkeer naar de samenleving.

In tabel 25 zijn deze gegevens bijeengebracht terwijl in de tabellen 26 en 27
enkele uitwerkingen zijn te vinden.

Tabel 25: De TBR-instituten: enkele gegevens over opname, overplaatsing en afbehandeling"

1ste
op-

name

enige
opna-

me

over-
pl.

van
elders
opge-

defi-
tieve

pl.

over-
pl.

tot.
opna-

mes

tot.
over-

pl.

laat-
ste

insti-
nomen . tuut

SI 3 3 - 34 34 - - - 37
Veldzicht 98 77 21 110 90 20 208 41 167
Van Mesdag kl. 45 37 8 31 16 15 76 23 53
Van der Hoeven kl. 89 70 19 14 3 11 103 30 73
Pompe kl. 58 32 26 24 7 17 82 43 39
Hoeve Boschoord 54 35 19 12 10 2 66 21 45
Oldenkotte 91 59 32 27 7 20 118 52 66
Groot Batelaar 35 20 15 3 - 3 38 18 20
RPI 69 32 37 30 23 7 99 44 55
overige 45 17 28 27 17 10 72 38 34
onbekend 2 2 `

totaal 589 382 205 312 . 207 105 862 312 589

` Niet van toepassing.
" Per 1 april 1979 was het feitelijk aantal beschikbare plaatsen voor de TBR-inrichtingen als

volgt: Si (38), Veldzicht (85), Van Mesdag kliniek (70), Van der Hoeven kliniek (83), Pompe kliniek
(57), Hoeve Boschoord (40), Oldenkotte (48) en Groot Batelaar (36).

In tabel 26 is de procentuele verdeling te vinden van het aantal overge-
plaatste TBR-gesteiden ten opzichte van het aantal eerste opnames, het aan-
tal van elders opgenomenen en het totaal aantal opnames. In zijn algemeen-
heid kan worden geconstateerd dat de overplaatsingspercentages van de bei-
de rijksinrichtingen, en dan vooral Veldzicht, beduidend beneden die van de
particuliere inrichtingen liggen. Voor de eerste opnames en de totaalcijfers
komt de Van der Hoeven kliniek met deze inrichtingen overeen, terwijl Bosch-
oord, door het lage percentage overplaatsingen bij de van elders opgenome-
nen ook voor het totaal tot een met deze inrichtingen vergelijkbaar cijfer komt.

In tabel 27 zijn de cijfers te vinden voor de verhouding tussen het aantal
eerste opnames en het aantal van elders opgenomenen. Daarbij is het aantal
eerste opnames als percentage van het totaal aantal opnames weergegeven.
Voorts is in de tweede en derde kolom van deze tabel de procentuele verdeling
van de onderzoekpopulatie over de inrichtingen weergegeven, respectievelijk
de eerste en de laatste inrichting. De voorkeur voor verpleging in de particu-
liere'inrichtingen, zoals deze in de wet tot uitdrukking is gebracht, is in deze
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Tabel 26: Percentage overplaatsingen van het aantal eerste opnames, van het aantal van elders
o . pgenomenen en van het totaal aantal opnames van de 7 TBR-inrichtingen en de RPI`

percentage overplaatsingen

van de
eerste

van de
elders

van
alle

opnames opgenomenen opnames
%

Veldzicht 21 18 20
Van Mesdag kliniek 18 48 30
Van der Hoeven kliniek 21 79 29
Pompe kliniek 45 71 52
Hoeve Boschoord 35 17 32
Oldenkotté 35 74 44
Groot Batelaar 43 100 47
RPI 54 23 44

Het Selectie Instituut en de overige inrichtingen zijn in deze en de tabellen 28, 29 en 30 buiten be-
schouwing gelaten.

tabel terug te vinden. Het percentage eerste opnames ten opzichte van het
totaal aantal opnames is voor de beide rijksinrichtingen aanmerkelijk lager
dan voor de vijf particuliere inrichtingen. De tweede en derde kolom maakt dat
op een nog weer andere wijze duidelijk. Is bij de eerste opname 25% opgeno-
men in een van beide rijksinrichtingen (17+8), vergelijking van de laatste in-
richting leert dat dit percentage is gestegen tot 37 aan het einde van de TBR-
behandeling. In aanvulling hierop en op de cijfers van tabel 25 kan nog de aan-
dacht worden gevestigd op het kwantitatieve belang van Veldzicht. Maar liefst
35% (nl. 208 van 589) van de onderzoekpopulatie is in deze inrichting opgeno-
men geweest.

Tabel 27: Percentage eerste opnames ten opzichte van het totaalaantal opnames van de TBR-
inrichtingen, en de procentuele verdeling van de eerste plaatsing en de laatste plaatsing
van de TBR-inrichtingen

percentage
lste opna-

procentuele verdeling
over de instituten

mes t.o.v.
totaal-

opnames

eerste
opnames

laatste
opnames

Veldzicht 47 17 28
Van Mesdag kl. 59 8 9
Van der Hoeven kl. 86 15 12
Pompe kliniek 71 , 10 7
Hoeve Boschoord 82 9 8
Oldenkotte 77 15 11
Groot Batelaar 92 6 3
RPI 70 12 9
Overigen, incl. Si - 8 12

Totaal 100 99
(n = 589) (n = 589)

6.3 Verschillen in samenstelling van de populatie

De op het eerste gezicht wellicht eenvoudige vraag naar verschillen in sa-
menstelling van de patiëntenpopulaties, blijkt bij nadere beschouwing toch
hoofdbrekens op te leveren. In de eerste plaats vindt dat zijn grond in het feit
dat de. inrichtingen niet ondubbelzinnig naar de verschillende kenmerken zijn
te ordenen. Maar ook is in de vorige paragraaf duidelijk geworden dat onge-

.veer éénderde van de TBR-gestelden in meerdere behandelingsinrichtingen
opgenomen is geweest, en dat er allerlei onderscheidingen kunnen worden
gemaakt afhankelijk van het feit of er sprake is van een eerste opname dan
wel een heropname, of de betrokkene alleen in deze inrichting opgenomen is
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geweest of ook in andere, of het de eerste inrichting of de laatste inrichting is,
e.d.

Om toch tot een benadering van mogelijke verschillen en overeenkomsten
te komen, zijn enkele keuzen gemaakt voor de ordening van de gegevens. Voor
een beschrijving van de delictachtergronden van de populaties van de ver-
schillende instituten is uitgegaan van de eerste plaatsing. Natuurlijk hoeft om
allerlei praktische redenen deze eerste plaatsing niet altijd de eerste keus te
zijn geweest. Niettemin mag er van worden uitgegaan, dat eventuele verschil-
len toch het meest uitsproken in de eerste plaatsing tot uiting zullen komen.

Voor een beschrijving van enkele verblijfskenmerken is de opnameperiode
in de betrokken inrichting uitgangspunt geweest voor de ordening van deze
kenmerken. Daarvoor zijn alle in de betrokken inrichting opgenomen TBR-ge-
stelden in aanmerking gekomen.

Tenslotte zal worden ingegaan op enkele kenmerken die op de totale perio-
de van tenuitvoerlegging en de recidive betrekking hebben. Daarbij wórdt de
populatie beperkt tot diegenen die in slechts een van de TBR-instituten opge-
nomen zijn geweest.

Voor een beschrijving van de delictachtergronden van de patiëntenpopulatie
van de verschillende TBR-instituten worden de volgende kenmerken gebruikt:
- de leeftijd bij oplegging van de maatregel TBR;
- het aantal veroordelingen t/m de oplegging van de maatregel;
- het aantal maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf dat naast de maat-

regel is opgelegd;
- het soort misdrijf naar aanleiding waarvan de maatregel is opgelegd.

In tabel 28 zijn de gegevens van deze vier kenmerken bijeengebracht:

Tabel 28: Enkele gegevens over de delictachtergronden van de inrichtingspopulaties bij eerste
plaatsing in de betrokken inrichting

gemiddelde leeftijd ttv TBR-
oplegging
gemiddeld aantal veroordelingen
t/m TBR
gemiddeld aantal mnd onv.
gev.straf

vermogensm. z. geweld
vermogensm. m. geweld
agress. misdr.

% zedenmisdr.

totaal n=

Veld- Van Van der Pompe Hoeve Olden- Groot RPI Totaal
zicht Mesdag Hoeven kl. Bosch- kotte Bate- incl.

kl. kl. oord laar overigen

31,5 25,2 25,3 27,6 26,5 32,2 27,4 29,1 28,7

6,4 5,2 4,7 6,2 4,7 8,1 6,0 3,3 5,7

13,7 27,3 9,9 8,1 4,9 6,2 8,2 2,0 9,5
10% 9% 9% 26% 28% 32% 14% 14% 18%
26% 33% 40% 31% 18% 31% 40% 14% 28%
39% 40% 24% 31% 24% 25% 37% 52% 34%

26% 18% 27% 12% 30% 12% 9% 19% 21%

98 45 89 58 54 91 35 69 589

Op grond van deze gegevens zijn de populaties van de instituten als volgt
kort te typeren:
Veldzicht: relatief oud bij oplegging van de maatregel, een meer dan gemid-
deld aantal veroordelingen, een relatief groot aantal maanden onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf, en een weinig specifiek delictpatroon met een nadruk
op de gewelddadige misdrijven.
Van Mesdag kliniek: relatief jong bij oplegging van de maatregel, relatief
groot aantal maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, en een delict-
patroon waarin de nadruk ligt op de gewelddadige misdrijven.
Van der Hoeven kliniek: relatief jong bij oplegging van de maatregel en een
minder dan gemiddeld aantal veroordelingen, binnen het delictpatroon ligt
een nadruk op de vermogensmisdrijven met geweldpleging en de zedenmis-
drijven.
Pompe kliniek: binnen het delictpatroon valt het relatief grote aantal vermo-
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gensmisdrijven zonder geweldpleging op, en het relatief geringe aantal zeden-
misdrijven.
Hoeve Boschoord: relatief jong bij oplegging van de maatregel, een minder.
dan gemiddeld aantal veroordelingen en eveneens een beduidend geringer
aantal maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, binnen het delictpatroon
overheersen de zedenmisdrijven en de vermogensmisdrijven zonder geweld-
pleging; de vermogensmisdrijven met geweldpleging en de agressieve misdrij-
ven blijven duidelijk bij het gemiddelde achter.
Oldenkotte: de oudste populatie met het grootste aantal veroordelingen, het aan-
tal maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf is minder dan gemiddeld, de ver-
mogensmisdrijven overheersen terwijl de sexuele misdrijven achterblijven.
Groot Batelaar: binnen het delictpatroon valt het relatief grote aantal vermo-
gensmisdrijven met geweldpleging op en het.geringe aantal zedenmisdrijven.
RPI: het kleinste aantal veroordelingen en het laagste aantal maanden on-
voorwaardelijke gevangenisstraf. Binnen het delictpatroon valt het zeer grote
percentage agressieve misdrijven op.

6.4 Verschillen in de periode van verblijf

De in de vorige paragraaf besproken gegevens zijn te beschouwen als
objectieve, onafhankelijke kenmerken. Dat is in zekere zin voor de hierna vol-
gende gegevens veel minder het geval. Zo kan de mate van ongeoorloofde af-
wezigheid deels afhankelijk zijn van het door de inrichting gevoerde vrijheden-
beleid, deels van de mate van openheid van de inrichting. Maar ook is van pa-
tiënten met bepaalde kenmerken meer ongeoorloofde afwezigheid te ver-
wachten dan van andere patiënten. Of levert de ongeoorloofde afwezigheid
van bepaalde patiënten meer risico's op dan van andere patiënten? Het is,
met andere woorden, niet zo eenvoudig vanuit bepaalde verschillen conclu-
sies over-bepaalde inrichtingen te trekken. In tabel 29 zijn de gegevens verza-
meld voor de volgende kenmerken:
- het gemiddelde aantal gepleegde misdrijven per patiënt tijdens de intramu-

rale periode in de betrokken inrichting;
- het gemiddelde aantai ongeoorloofde afwezigheden per patiënt van één of

meer dagen tijdens de intramurale periode in de betrokken inrichting;
- de gemiddelde duur per patiënt van het verblijf in de betrokken inrichting;
- het percentage van de in de inrichting opgenomen patiënten dat deze met

proefverlof heeft verlaten.

Tabel 29: Enkele gegevens over de verblijfsperiode van de in de verschillende TBR-inrichtingen op-
genomen patiënten

gemiddeld aantal gepl. misdr.
gemiddeld aantal ongeoorl. afw.
duur v.h. verblijf in maanden
% proefverlof

totaal

Veld- Van Van der Pompe Hoeve Gilden- Groot RPI
zicht Mesdag Hoeven kl. Bosch- kotte Bate-

kl. kl. oord laar

0,7 3,5 2,5 2,5 1,1 2,7 2,7 0,1
0,9 1,4 2,7 2,5 1,7 2,2 1,0 0,9

28,2 44,3 38,0 21,1 24,6 29,2 18,8 37,2
54% 49% 52% 24% 54% 31% 37% 29%

208 76 103 82 66 117 38 99

Wij volstaan hier, in het licht van de hiervoor gemaakte opmerkingen, met te
constateren dat het gemiddelde aantal per opgenomen patiënt gepleegde
misdrijven respectievelijk het aantal ongeoorloofde afwezigheden nogal uit-
eenloopt. Van de in de Van Mesdag kliniek, de Van der Hoeven kliniek en de
RPI opgenomen TBR-gestelden is voorts de verblijfsduur aanmerkelijk langer
dan van de in de andere inrichtingen opgenomen patiënten. Wat dit kenmerk
betreft ligt het voor de hand ook een verband te veronderstellen met de behan-
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delingsoriëntatie van de betrokken inrichtingen. Daarnaast is de Van Mesdag-
populatie gekenmerkt, (zie ook paragraaf 6.2) door een naast de TBR-opgeleg-
de langere gemiddelde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

Tenslotte is er een tweedeling mogelijk van inrichtingen (Van Mesdag kli-
niek, Van der Hoeven kliniek, Veldzicht en Hoeve Boschoord) met proefverlof-
percentages van ca. 50, en de overige inrichtingen die daar beduidend bij
achterblijven.

6.5 Duur van de maatregel en recidive

De aan het begin van paragraaf 6.3 gemaakte opmerkingen zijn ook hier van
toepassing. Met dezelfde omzichtigheid worden dan ook in deze paragraaf de
volgende gegevens gepresenteerd:
- de duur van de maatregel TBR, dus de intramurale en eventueel extramu-

rale periode tezamen genomen;
- het percentage patiënten dat één of meermalen heeft gerecidiveerd vol-

gens het criterium 'opnieuw veroordeeld'.

De gegevens, welke zijn opgenomen in tabel 30, hebben betrekking op die
patiënten welke alleen in de betrokken inrichting behandeld zijn geweest.

Allereerst laat zich uit deze gegevens afleiden, dat de gemiddelde duur van
de maatregel, intramurale en extramurale behandeling dus tezamen geno-
men, ongeveer 6 jaar bedraagt. Van degenen die alleen in de RPI opgenomen
zijn geweest, is deze wat langer, terwijl die van de in de Pompe kliniek en
Groot Batelaar opgenomen TBR-gestelden wat korter is.

Circa driekwart van de maatregelen is conform advies van de inrichtingen
beëindigd. Over het algemeen wijken de afzonderlijke inrichtingen hier maar
weinig van af. Wel valt Hoeve Boschoord op door een relatief laag percentage
conform advies beëindigde maatregelen.

Ongeveer de helft van de betrokkenen is na beëindiging van de maatregel
TBR een of meermalen veroordeeld. Ook van dit recidivepercentage zijn de af-
wijkingen van de afzonderlijke inrichtingen slechts beperkt van omvang.
Slechts Oldenkotte, met zijn grote aantal vermogensdelinquenten valt op door
een hoger percentage. De RPI, met zijn in delictgedrag en naar moet worden
aangenomen psychiatrische problematiek specifieke populatie, kent een
lager recidivepercentage.

Tabel 30: Duur van de maatregel TBR, wijze beëindiging en recidive (opnieuw veroordeeld) voor de
in de verschillende TBR-inrichtingen opgenomen patiënten

Veld-
zicht

Van
Mesdag

Van der
Hoeven

Pompe
kl.

Hoeve
Bosch-

Olden-
kotte

Groot
Bate-

RPI Totaal
incl.

kl. kl. oord . laar overig

gemiddelde duur v.d. maatregel
in mnd. 57,3 59,6 57,9 39,7 59,1 50,3 34,3 72,6 58,2

beëind conform advies 82% 84% 69% 75% 60% 76% 91% 81% 76%
% opnieuw veroord. 56% 54% 44% 47% 49% 63% 46% 22% 49%

totaal n= 77 37 70 32 35 59 20 32 382
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7 De langgestraften

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen enkele gegevens worden besproken over de delict-
achtergronden, de detentieperiode en de recidive van langgestraften. Onder
langgestraften zijn in dit onderzoek begrepen diegenen die een onvoorwaar-
delijke straf opgelegd hebben gekregen van tenminste 21/: jaar. De selectie
van de langgestraften heeft plaatsgevonden op basis van de aanvragen voor
voorwaardelijke invrijheidstelling zoals deze bij de Directie TBR en Reclasse-
ring van het Ministerie van Justitie worden bijgehouden.

De bedoeling van de hier te presenteren gegevens is enig reliëf te geven aan
de hiervoor meer uitgebreid besproken categorie TBR-gestelden. Deze beperk-
te doelstelling verklaart tendele de weinig uitgebreide bespreking van de lang-
gestraften. Maar voorts speelt daarbij ook een rol dat niet de indruk mag ont-
staan dat beide categorieën zonder meer met elkaar te vergelijken zouden
zijn. Deze problematiek is in de hoofdstukken 1 en 8 uitgebreid aan de orde
gesteld. Tenslotte valt de tenuitvoerlegging van de maatregel TBR nadrukke-
lijker in een aantal perioden uiteen dan de detentie van langgestraften, en op
een wijze die direct samenhangt met het onderwerp van dit rapport.

7.2 Delictachtergronden

Grote verschillen zijn er tussen de langgestraften en de TBR-gestelden in de
delictsoort waarvoor men is veroordeeld. Een meerderheid van de langgestraf-
ten is veroordeeld voor een vermogensmisdrijf met geweldpleging. Daarnaast
is er een vergelijkenderwijs grote groep te onderscheiden die is veroordeeld
op grond van de Opiumwet. Daarentegen is het aantal voor een zedenmisdrijf
veroordeelden bij de langgestraften erg klein. In tabel 31 zijn de uitkomsten
meer gedetailleerd weergegeven.

Tabel 31: Percentuele verdeling van langgestraften en TBR-gestelden naar soort misdrijf waarvoor
veroordeeld

soort misdrijf langge- TBR-ge-
straften stelden

vermogensmisdrijf zonder geweld 6 18
vermogensmisdrijf met geweld 58 28
agressief misdrijf 26 34
zedenmisdrijf 2 21
opiumwet 7

totaal 99 100
(n = 373) (n = 589)

Vanwege het slechts incidenteel voorkomen van deze categorie bij de TBR-gestelden, is zij niet
apart onderscheiden.
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Naar leeftijd waarop de veroordeling (op grond waarvan de betrokkenen
voor dit onderzoek zijn geselecteerd), is uitgesproken en naar aantal veroor-
delingen tot en met deze veroordeling, zijn er geen grote verschillen aan te ge-
ven tussen de langgestraften en de TBR-gestelden. Gemiddeld zijn de lang-
gestraften een jaar ouder dan de TBR-gesteldén, en hun aantal eerdere veroor-
delingen is wat groter. In tabel 32 zijn de exacte cijfers te vinden 1).

Tabel 32: Gemiddelde leeftijd, aantal veroordelingen en opgelegde straf bij de langgestraften en
TBR-gestelden

mediaan reken k. gem id.

lang- lang-
gestr. TBR gestr. TBR

leeftijd 27 26 29,9 28,7
aant. veroord. 5 4 6,3 5,6
duur carrière in jaren 7 6 8,8 7,7

7.3 Detentieperiode

In deze paragraaf komen drie kenmerken van de detentieperiode aan de
orde, nI. de ongeoorloofde afwezigheid, het plegen van misdrijven, en de duur
van de detentie.

'De wijze van tenuitvoerleggen van de maatregel TBR verschilt sterk van de
wijze waarop de straffen worden geëxecuteerd. Het geleidelijk aan uitbreiden
van de bewegingsvrijheid bij TBR-gestelden door vormen van begeleid en on-
begeleid verlof, buitenwerk e.d., uiteindelijk uitmondend in proefverlof waarbij
de betrokkene buiten de inrichting verblijft, is bij de tenuitvoerlegging van de
maatregel onderdeel van een min of meer systematisch beleid. En ondanks
het in de laatste fase van de detentie plaatsen van gedetineerden in open en
half open inrichtingen, zijn er in dit opzicht belangrijke verschillen in situatie
van langgestraften en TBR-gestelden. Dit heeft onder andere als gevolg, dat
ongeoorloofde afwezigheid bij TBR-gestelden een andere betekenis kan heb-
ben dan bij langgestraften, bv. het niet of niet tijdig terugkeren van verlof.

Het is op zich dan ook niet verwonderlijk tussen beide categorieën verschil-
len te vinden in de omvang van de ongeoorloofde afwezigheid en van het ple-
gen van misdrijven tijdens de detentiefase cq. de intramurale behande-
lingsperiode. In concreto is in dit onderzoek naar voren gekomen dat bij 62%
van de TBR-gestelden er één of meermalen sprake is geweest van ongeoor-
loofde afwezigheid, terwijl dit percentage bij de langgestraften 18 is. Voorts
heeft 39% van de TBR-gestelden één of meermalen tijdens de intramurale
periode een misdrijf gepleegd, terwijl dit bij 7% van de langgestraften is ge-
constateerd.

Bij de beoordeling van deze cijfers moet daarnaast rekening worden gehou-
den met de omvangrijke verschillen in duur van de vrijheidsbeneming. In tabel
33 is de gemiddelde verblijfsduur voor beide categorieën gedetineerden op-
genomen:

De gemiddelde intramurale duur is, zo blijkt uit deze gegevens, bij de TBR-
gestelden tweemaal zolang in vergelijking met de langgestraften. Ook wan-
neer men de verblijfsduur vergelijkt binnen de onderscheiden categorieën ge-
pleegde misdrijven, blijven de verschillen in deze orde van grootte bestaan.

1) De gemiddelde opgelegde straftijd van de langgestraften ligt (uiteraard) beduidend boven die
van de TBR-gestelden (mediaan 36 respectievelijk 5 maanden, rekenkundig gemiddelde 43,8
respectievelijk 9,6 maanden). Gegeven het verschil in uitgangspunt bij de veroordeling heeft het
echter weinig zin langgestraften en TBR-gestelden in dit opzicht te vergelijken.
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Tabel 33: Gemiddelde duur" van de detentie c.q. intramurale behandeling bij langgestraften en
TBR-gestelden; in maanden

mediaan rekenk. gemid.

lang- lang-
gestr. TBR gestr. TBR

duur detentie c.q: behandeling 19 40 21,3 53,1

Voor TBR-gestelden betekent 'duur' in dit verband de tijd die men opgenomen is geweest in een
van de TBR-instituten na de veroordeling. Voor de langgestraften betekent 'duur' de detentietijd
gerekend vanaf het onherroepelijk worden van het vonnis.

7.4 Recidive

Van de TBR-gestelden is 51 % na beëindiging van de maatregel één of meer
keren opnieuw veroordeeld, terwijl 33% een of meer keren opnieuw tot een
vrijheidsbenemende straf of maatregel werd veroordeeld. Bij de langgestraf-
ten zijn deze percentages respectievelijk 60 en 44.

Bij nadere beschouwing, nl. wanneer de recidive wordt nagegaan binnen de
onderscheiden delictsoorten, blijken er niet of nauwelijks verschillen in reci-
dive te bestaan volgens het criterium `opnieuw veroordeeld'. Het in eerste
aanleg te constateren verschil (51 %-60%) kan worden toegeschreven aan het
beduidend grotere aantal personen dat een vermogensmisdrijf met geweld-
pleging heeft begaan bij de langgestraften in vergelijking met de TBR-
gestelden. Zie hiervoor de in tabel 34 opgenomen percentages.

Deze verschillen werken ook door in de samenhangen tussen de recidive en
het aantal voorafgaande veroordelingen, respectievelijk de leeftijd bij opleg-
ging van de maatregel, c.q. lange gevangenisstraf. Bij de TBR-gestelden is de
recidive voor alle leeftijdscategorieën wat lager dan bij de langgestraften. En
dit geldt ook voor het onderscheid naar het aantal veroordelingen. Destijds
voor een vermogensmisdrijf met geweldpleging veroordeelden, waren echter
op dat moment gemiddeld jonger, en hadden reeds meer veroordelingen
achter de rug, dan degenen die voor een ander misdrijf waren veroordeeld.

Worden echter zwaardere criteria gehanteerd nl. wanneer een misdrijf als
recidive wordt gerekend indien dit heeft geleid tot een vrijheidsbenemende
straf en/of maatregel-TBR, respectievelijk tot een vrijheidsbenemende straf
van meer dan 6 maanden en/of een maatregel=TBR, dan kan wel een geringere
recidive worden geconstateerd bij de TBR-gestelden, ook binnen de onder-
scheiden delictscategorieen, zoals tabel 34 laat zien.

De cijfers betreffende de speciale en specifieke recidive van de langgestraf-
ten, en die betreffende de recidive met ernstige geweldsmisdrijven, zijn in het
algemeen vergelijkbaar met die van de TBR-gestelden, zodat daar hier niet ver-
der op hoeft te worden ingegaan.

Tabel 34: Recidivepercentages voor langgestraften en TBR-gestelden naar soort misdrijf waarvoor
destijds veroordeeld volgens enkele recidivecriteria"

soort
misdrijf

vermogensmisdr. zonder gew.
vermogensmisdr. met geweld
agressief misdrijf

recidivepercentages

opnieuw idem, tot vrijheids- idem, tot vrijheids-
veroordeeld benemende sanctie

(incl. maatregel)
benemende sanctie

*6 mnd. (incl. maatr.)
langgestr. TBR langgestr. TBR langgestr. TBR

56 57 48 43 39 22
67 66 51 47 33 25
45 40 32 19. 14 7

totaal 60 51 44 33 28 16
(n = 373) (n = 589) (n = 373) (n = 589) (n = 373) (n = 589)

Geen uitsplitsing is gemaakt voor de zedenmisdrijven en misdrijven in het kader van de Opium-
wet omdat deze categorieën bij respectievelijk de langgestraften en de TBR-gestelden nauwe-
lijks voorkomen. '
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8 Slotbeschouwing

8.1 Inleiding
In. deze slotbeschouwing zal allereerst aandacht worden besteed aan de

betekenis van de uitkomsten voor de beantwoording van de onderzoekvragen.
Met het oog op de wijze waarop gewoonlijk de beveiligingsdoelstelling van

de maatregel TBR voor de langere termijn wordt geformuleerd, het verminde-
ren of opheffen van het recidivegevaar, is een meer algemene beschouwing op
zijn plaats over de resultaten van de wijze waarop de maatregel TBR tenuit-
voer wordt gelegd. De vraagstelling en de uitkomsten van dit onderzoek geven
trouwens ook aanleiding op deze vraag in te gaan.

In het vervolg van deze beschouwing zal daarbij vooral worden ingegaan op
enkele mogelijkheden om tot vaststelling van resultaten te komen, alsmede
op problemen die daaraan zijn verbonden. Verder zullen enkele aspecten wor-
den aangeroerd die ook van belang mogen worden geacht bij de beantwoor-
ding van de vraag met welke resultaten de maatregel tenuitvoer wordt gelegd,
maar die niet rechtstreeks of zonder meer van doen hebben met de éffectivi-
teit ervan in de zin van verminderde recidive en/of verbeterde psychosociale
toestand van de betrokkenen.

8.2 Conclusies

8.2.1 Vraagstelling en uitkomsten van het onderzoek

In hoofdstuk 1 is het onderzoek teruggevoerd op twee doeleinden. Het
eerste doel is het voorzien in de behoefte aan meer algemene recidivecijfers
voor TBR-gestelden dan aan het eerder uitgevoerde follow-up onderzoek bij de
Van der Hoeven kliniek zijn te ontlenen. Het tweede is het verschaffen van een
zekere oriëntatiemogelijkheid - ondanks alle problemen van vergelijkbaar-
heid - door de recidive van langgestraften in het onderzoek te betrekken.

Bij de uitwerking van de vragen is rekening gehouden met de korte en lange
termijndoelstelling van de maatregel TBR, zoals deze onder meer in de Nota
naar aanleiding van het eindverslag behorend bij wetsontwerp 11932 zitting
1982-1983 worden onderscheiden 1). Er zijn dan ook niet alleen gegevens ver-
zameld over de recidive na beëindiging van de maatregel TBR, maar er is ook
informatie vastgelegd over tijdens de tenuitvoerlegging gepleegde misdrijven
en het ongeoorloofd afwezig zijn, en over de extramurale behandelingsperio-
de waarin de betrokkenen met proefverlof buiten de inrichting verblijven.

De korte termijndoelstelling van de maatregel TBR is te omschrijven als de
beveiliging van de samenleving tegen onaanvaardbare risico's door middel
van insluiting van de betrokken TBR-gestelde. Op de lange termijn wordt er
naar gestreefd, door een onder psychiatrisch toezicht verzorgde behandeling,
het recidivegevaar te verminderen of op te heffen.

1) Bedoeld is het wetsontwerp 'Herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en enkele andere wetten om-
trent de maatregel van terbeschikkingstelling en enige andere onderwerpen die met de berech-
ting van geestelijk gestoorde delinquenten samenhangen'.
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Op grond van de uitkomsten die op de intramurale periode betrekking heb-
ben kan worden geconcludeerd dat het niet geheel ongewoon is dat TBR-ge-
stelden wel eens ongeoorloofd afwezig zijn, d.w.z. niet tijdig terugkeren van
verlof, zich onttrekken aan toezicht bij begeleid verlof of de inrichting ont-
vluchten. Ongeveer 60% van de TBR-gestelden is ni. tenminste éénmaa) onge-
oorloofd afwezig geweest, en 25% zeker vier keer. Of dat ook onaanvaardbare
risico's oplevert is een andere vraag. Weliswaar wordt bij 39% een door hen
gepleegd misdrijf geconstateerd, maar (voor zover bekend geworden) heeft
hooguit 11% van de TBR-gestelden tijdens een ongeoorloofde afwezigheid
een misdrijf met geweldpleging begaan. Daarin zijn ook de lichtere vergrijpen
als `eenvoudige mishandeling' begrepen.

De uitkomsten die betrekking hebben op de periode waarin de betrokkenen
met proefverlof permanent buiten de inrichting verblijven, laten zien dat bij
ongeveer éénderde van hen het verleende proefverlof weer moest worden in-
getrokken. Bij circa 60% van deze personen is een veroordeling daarvan ver-
moedelijk de aanleiding 2).

Van alle TBR-gestelden aan wie proefverlof is verleend, is 24% vanwege
een tijdens proefverlof gepleegd misdrijf daar ook voor veroordeeld. Niet al
deze veroordelingen zijn overigens aanleiding het proefverlof in te trekken.

Een proefverlof is uiteraard niet voor niets een proef, en met mislukkingen
zal dus rekening moeten worden gehouden. Vanuit de uitkomsten kan worden
geconcludeerd dat er in een ruime meerderheid van de verleende proefverlo-
ven klaarblijkelijk geen reden is dit in te trekken.

In het onderzoek zijn verschillende recidivecriteria gehanteerd die sterk
uiteenlopende recidivecijfers laten zien. Aangezien ongeveer de helft van de
TBR-gestelden na beëindiging van de maatregel tenminste éénmaa) opnieuw
is veroordeeld, kan in algemene zin het recidiveren moeilijk een uitzonderlijk
verschijnsel worden genoemd. Wel kan worden geconcludeerd dat de groep
die met min of meer ernstige criminaliteit recidiveert beperkt van omvang is.
Immers, niet meer dan 16% van de TBR-gestelden heeft na beëindiging van de
maatregel een totale onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen
van meer dan een half jaar3).

De recidivecijfers van de patiëntenpopulatie van de verschillende TBR-insti-
tuten wijken onderling maar weinig van het totaalcijfer af, en voorzover er ver-
schillen zijn ligt het voor de hand deze terug te voeren op de vastgestelde ver-
schillen in de delictachtergronden van de populaties van de betrokken in-
stituten.

Evenmin zijn er bijzonder grote verschillen in recidive tussen de TBR-gestel-
den en de langgestraften, zij het dat de recidive van de langgestraften wat
ernstiger van karakter is. Hieruit kan niet worden afgeleid dat het `dus' niet
uitmaakt of een maatregel dan wel een straf wordt opgelegd. Want het is heel
goed denkbaar, en dat is één van de bestaansgronden van de maatregel, dat
de recidive en/of de psychosociale toestand van personen die nu TBR-gesteld
zijn geweest, negatiever zou zijn uitgevallen indien bij hen een lange gevange-
nisstraf tenuitvoer was gelegd. Immers, beide categorieën kunnen voor wat
betreft hun psychosociale achtergronden zeker niet als vergelijkbaar worden
opgevat. Natuurlijk zijn er ook langgestraften met (ernstige) psychische stoor-
nissen. Het rapport van de Commissie Psychiatrische Therapeutische Voor-
zieningen Gevangeniswezen maakt dat aannemelijk4). Maar ook kan daaruit
worden afgeleid dat er daarbij sprake is van een in omvang beperkte groep.
Voorts moet worden opgemerkt dat het niet geloofwaardig is om het strafpro-
ces als een loterij voor te stellen, waarbij het toeval bepaalt of men een (lange)
gevangenisstraf of een TBR krijgt opgelegd. Daarvoor verschillen trouwens

2) Van degenen van wie het proefverlof eerder is ingetrokken, sluit de helft uiteindelijk toch met
proefverlof de intramurale behandeling af.

3) Inclusief een eventueel onvoorwaardelijke TBR.

4) Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1983.
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beide categorieën in samenstelling te veel van elkaar (Opi'umwet, zedenmis-
drijven) 5). Een overeenkomstige redenering kan worden opgezet voor het
goeddeels ontbreken van verschillen in recidive tussen de TBR-instituten. Bin-
nen het TBR-veld functioneert het Selectie Instituut, dat beoogt de TBR-ge-
stelde in het instituut te doen opnemen dat zoveel mogelijk aansluit op de be-
veiligingsnoodzaak en de behandelingsbehoeften. De in hoofdstuk 6 weerge-
geven uitkomsten maken duidelijk dat de populaties van de inrichtingen niet
vergelijkbaar zijn, overigens zonder dat daarmee direct een verschil in te ver-
wachten recidive is aan te geven. Dat een dergelijke situatie, het moeilijk kun-
nen toetsen van de uitkomsten van een behandeling, niet alle belanghebben-
den zal bevredigen ligt daarbij voor de hand. In de volgende paragraaf zal
daarop nog worden teruggekomen.

8.2.2 De beveiligingsdoelstelling op korte en langere termijn

Hier moet nog iets worden gezègd over de beveiligingsdoelstelling, en voor-
al over de mogelijkheden om aan te geven of en zo ja in hoeverre deze wordt
gerealiseerd. De noodzaak daartoe heeft in belangrijke mate te maken met de
toch wel uitgesproken opvattingen van leden van de rechterlijke macht over
de door de maatregel TBR geboden beveiliging6). Immers, welke criteria en
normen worden dan gehanteerd, en op welke feiten baseert men zich? Om op
dergelijke vragen in te kunnen gaan is een meer gedifferentieerde aanpak
wenselijk dan voor dit onderzoek oorspronkelijk nodig werd geacht.

Allereerst moet dan worden geconstateerd dat de tweedeling 'korte en
lange termijn doelstelling' te grof is. Binnen de korte termijn zijn nl. zeker drie
fasen te onderscheiden. De tenuitvoerlegging begint met een fase waarin de
betrokkenen worden geacht in de inrichting te verblijven. Hooguit zal deze
onder adequate begeleiding voor bepaalde tijd kunnen worden verlaten. Ver-
volgens is een tweede fase te onderscheiden waarin de TBR-gestelden in toe-
nemende mate bewegingsvrijheid kan worden gegeven voor bezoek aan
familie, recreatie, arbeid e.d., maar waarin zij overigens toch worden geacht in
de inrichting te verblijven. De derde fase is die van het proefverlof, d.w.z. dat
de betrokkene onder toezicht van de reclassering permanent buiten de inrich-
ting verblijft. De duur van deze fasen varieert, terwijl ook niet altijd alle fasen
voorkomen. Met name de proefverloffase blijkt nogal eens te ontbreken.

Het begrip ongeoorloofde afwezigheid heeft geen betekenis in de periode
van proefverlof, terwijl verder de aard van de ongeoorloofde afwezigheid zal
variëren met de eerste en tweede fase, d.w.z. ontvluchting respectievelijk niet
tijdig terugkeren van verlof. Voorts hoeft niet iedere ongeoorloofde afwezig-
heid ernstige gevolgen te hebben, d.w.z. met meer of minder ernstige misdrij-
ven gepaard te gaan.

De term 'beveiliging' krijgt een ander betekenis in de verschillende hier
onderscheiden fasen. Een geslaagde ontvluchting en zeker een gepleegd mis-
drijf zijn feiten die in de eerste fase van tenuitvoerlegging in beginsel als in-
breuken op de te bieden veiligheid zullen worden beschouwd. De insluiting
wordt toch geacht daartegen een zekere beveiliging te bieden. Geleidelijk aan

5) Mulder suggereert een grote overeenkomst tussen de populaties van gevangenissen en TBR-
inrichtingen.
Zie: D. Mulder, De praktijk van nu, het uitzicht op morgen, Proces, november 1982, p. 281-301, en
de reactie daarop, van onder meer J.H. Blankstein, Een vertekend perspectief, Proces, januari
1983, p. 24-28.

6) Zie Emmerik, J.L. van, Opvattingen over de maatregel TBR, Verslag van een postenquéte bij
leden van de rechterlijke macht en medewerkers van de inrichtingen, 's-Gravenhage, Staatsuit-
geverij, 1984. Ook bij de behandeling van het wetsontwerp herziening maatregel TBR was de be-
veiligingsdoelstelling, naast onder meer de rechtspositie van de TBR-gestelden, onderwerp van
aandacht.
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worden echter (onder goedkeuring van het Ministerie van Justitie) verant-
woord geachte risico's ingebouwd: de bewegingsvrijheid wordt vergroot waar-
bij de mogelijkheid bestaat dat deze niet constructief zal worden benut.
Mislukt de grotere bewegingsvrijheid, dan is niet alleen de beveiliging in het
geding maar ook het oordeel over de veronderstelde progressie in de behande-
ling.

Dit geldt uiteraard ook voor de beëindiging van de maatregel. In toenemen-
de mate blijkt bovendien de rechterlijke macht in afwijking van de adviezen
van de instituten de maatregel te beëindigen. Het is allerminst vanzelfspre-
kend de mislukkingen die daarop volgen zonder meer op conto van de TBR-
instituten te schrijven.

8.2.3 De ontwikkeling van criteria en normen

Hoe het ook zij, met het voorgaande is voldoende duidelijk gemaakt hoe op
een meer gedifferentieerde wijze de feiten kunnen worden verzameld om tot
een evenwichtige beoordeling te komen van de geboden beveiliging op korte
termijn. Deze feiten zullen echter gewogen en beoordeeld moeten worden: er
zullen normen moeten worden ontwikkeld voor acceptabele en onacceptabele
niveau's van beveiliging. Nu ontbreken deze normen, althans zijn niet expliciet
geformuleerd. Ieder incident blijkt dan ook aanleiding te kunnen zijn een oor-
deel te vormen dat toch als onvoldoende objectief moet worden beschouwd.
Het is niet de bedoeling geweest om één en ander in dit rapport uit te werken.
Aan de hand van enkele vragen kan wel worden geïllustreerd om welke
vraagstukken het onder meer gaat:
- maakt het voor de beoordeling van de ongeoorloofde afwezigheid uit hoe

deze is ontstaan, met andere woorden: is het erger dat iemand vanuit een
inrichting ontsnapt, dat hij zich aan toezicht onttrekt, of dat hij niet van ver-
lof terugkeert?

- moet de ongeoorloofde afwezigheid van bepaalde personen als ernstiger
worden beschouwd dan die van anderen?

- moeten bepaalde vormen van ongeoorloofde afwezigheid vanuit bepaalde
inrichtingen als ernstiger worden opgevat dan vanuit andere?

- zijn bepaalde vormen van ongeoorloofde afwezigheid in bepaalde fasen
van de tenuitvoerlegging als niet of minder aanvaardbaar te beschouwen?

- moet het (aantal malen) ongeoorloofd afwezig zijn aan het aantal gelegen-
heden daartoe worden gerelateerd (dus het aantal verleende verloven) of
aan het aantal personen?

- moet de ongeoorloofde afwezigheid mede naar de gevolgen worden beoor-
deeld, d.z.w. naar de aard van de eventueel gepleegde misdrijven?

In de fase van proefverlof wordt een verdere verruiming van de bewegings-
vrijheid verantwoord geacht. Omdat in deze fase per definitie niet van onge-
oorloofde afwezigheid sprake kan zijn, zullen de beschikbare recidivecijfers
moeten worden gebruikt voor de beoordeling van deze inschatting en van de
feitelijk geboden beveiliging 7). Dit is uiteraard ook van toepassing op de be-
oordeling van de situatie na beëindiging van de maatregel TBR.

Een probleem hierbij is de meting, de vaststelling, van de recidive, en vooral
hoe daarbij rekening moet worden gehouden met de aard en de omvang van
de criminele voorgeschiedenis, en met de duur van de interventie. Ter illustra-
tie enkele voorbeelden:
- is het juist recidive op dezelfde wijze te definiëren voor een talloze malen

veroordeelde vermogensdelinquent als voor een eerstveroordeelde op
grond van een dodingsdelict?

7) Gelet op de doelstelling van het onderzoek wordt hier niet verder ingegaan op anders gerichte
beoordelingen, die op het psychosociale functioneren betrekking hebben.
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- moet een bepaalde recidive bij een kort durende behandeling anders wor-
den gewaardeerd dan bij een lang(er) durende behandeling?

- of is enkel het feit van belang dat iemand opnieuw een misdrijf heeft ge-
pleegd, min of meer ongeacht de ernst?

Gegeven de veelheid van mogelijkheden, en gelet op de doelstelling van de
maatregel TBR, zou een praktische lijn kunnen zijn: als recidive te beschou-
wen het binnen een bepaalde termijn opnieuw plegen van een misdrijf van zo-
danige aard en ernst dat opnieuw overwogen zou kunnen worden een TBR op
te leggen.

. Daarnaast is het met het oog op de beoordeling van de eventuele verminde-
ring van het recidivegevaar wel interessant te weten of een dergelijke benade-
ring, aanmerkelijk minder informatie oplevert dan een waarbij getracht wordt
met behulp van een schaalinstrument de ernst van de recidive vast te stellen,
bv. door een periode van bepaalde duur voor de interventie naar delictgedrag
te inventariseren, en een overeenkomstige periode na de interventie daarmee
te vergelijken.

Het vaststellen van een voor alle betrokkenen bevredigende meetprocedure
voor het bepalen van de recidive zal vermoedelijk enige complicaties opleve-
ren. Minstens zo moeilijk zal het zijn vervolgens tot een waardering van de
vastgestelde recidivecijfers te komen. In de volgende paragraaf zal nader wor-
den ingegaan op enkele mogelijkheden om door vergelijking met bepaalde
verwachtingen of met andere uitkomsten daarin nader inzicht te geven.

8.3 De beoordeling van de resultaten van de maatregel TBR

De lange termijn doelstelling van de maatregel TBR, het doen verminderen
of stoppen van recidive, tracht men te realiseren door een behandeling onder
psychiatrisch toezicht. Daarmee wordt aan de term verpleging nadere inhoud
gegeven. De redenering daarbij is globaal als volgt: een complex factoren
waaronder vooral ook psychische stoornissen c.q. een gebrekkige ontwikke-
ling van de geestvermogens, is verantwoordelijk te achten voor het delictge-
drag van de betrokkene. Wil men ontkomen aan de noodzaak iemand om vei-
ligheidsredenen zonodig levenslang te interneren, dan moet getracht worden
de gestoorde ontwikkeling weer op gang te brengen en in goede banen te lei-
den. Dat is niet alleen een kwestie van recht en economie, maar ook van be-
schaving, van humaniteit. Daarbij wordt herstel, althans dé verbetering van de
gestoorde ontwikkeling, als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het vermin-
deren of achterwege blijven van verdere recidive.

Recidivecijfers vormen dus klaarblijkelijke de gegevens waaraan in laatste
instantie is af te lezen of bepaalde bemoeienissen succes hebben gehad.
Tegelijkertijd moet ook worden onderkend dat ze als niet meer dan gedeelte-
lijke toetsingen zijn te beschouwen van wat werd beoogd. Ook de mate waarin
een bepaalde ontwikkeling in psychisch en sociaal opzicht op gang kan wor-
den gebracht, behoort tot het succes van de behandeling of het ontbreken
ervan.

Is succes echter in gelijke mate bij alle TBR-gestelden te verwachten? Wan-
neer behandeling wordt opgevat als een proces dat erop is gericht de patiënt
in staat te stellen zelf zijn ontwikkeling weer ter hand te nemen zonder met
anderen tot onaanvaardbare botsingen te komen, dan moet toch ook onder
ogen worden gezien dat `verpleging' niet altijd behandeling in deze zin kan
zijn, niet altijd dat resultaat kan hebben. In een aantal situaties zal verpleging
vooral een verzorgend karakter hebben zonder dat direct enig uitzicht op her-
stel waarneembaar zal zijn. In andere situaties zal men tevreden moeten zijn
met het tot een beperkt niveau tot ontwikkeling kunnen brengen van overigens
beschadigde vermogens, d.w.z.: herstel in de zin van het weer zelf ter hand
kunnen nemen van de verdere ontwikkeling is ook dan niet te verwachten. En
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ook zullen er, en hopelijk in royale mate, situaties zijn waarin.de betrokke-
nen inderdaad in staat zullen zijn zich verder zelf op constructieve wijze te ont-
wikkelen. Deze verschillende situaties moeten onderogen worden gezien wil
men tot een rechtvaardige beoordeling kunnen komen van de behandeling in
het kader van de maatregel TBR. Vergelijking met situaties als die betreffende
bv. kankerpatiënten, zwakzinnigen of slachtoffers van verkeersongevallen kan
pessimistisch stemmen. Maar ook kan ze verhelderend werken, zowel voor
wat er aan verzorging nodig kan zijn, als voor de verwachtingen die soms
mogen worden gekoesterd.

Naast het gegeven dat genezing niet altijd mogelijk zal zijn, zal ook om
humanitaire en economische redenen dit doel niet in absolute zin worden na-
gestreefd. Weliswaar wordt aan de beveiliging van de samenleving groot ge-
wicht toegekend, maar niet tegen elke prijs. Niet in materiële zin vanwege de
kosten die daarmee gemoeid zouden zijn, maar evenmin in rechtspositionele
zin. Er zal daarbij naar een evenwicht worden gestreefd tussen de inbreuk die
de betrokken TBR-gestelde op de (handelings)vrijheid van leden van de
samenleving heeft gemaakt, en de daardoor uitgelokte inbreuk van de samen-
leving op zijn (handelings)vrijheid. Een beoordeling van de resultaten van de
maatregel TBR moet dan ook aanvangen met reële verwachtingen. In de vol-
gende subparagrafen zal meer in concreto worden ingegaan op verschillende
mogelijkheden waarop met deze beoordelingsvraag wordt of kan worden om-
gegaan. Achtereenvolgens komen aan de ordé:
- de beoordeling van de resultaten van de behandeling ten opzichte van een

situatie waarin niet zou worden ingegrepen;
- de beoordeling van de resultaten van de behandeling in vergelijking met

andere ingrepen;
- de beoordeling van de resultaten van de behandeling aan de hand van de

wijze waarop deze `bedrijfsmatig' tenuitvoer wordt gelegd.

8.3.1 Beoordeling van de resultaten van de maatregel TBR ten opzichte van een
absolute maatstaf

De criminologie kent als zodanig een lange onderzoektraditie naar de voor-
spelbaarheid van toekomstig crimineel gedrag op basis van kenmerken van
delinquenten 8).

Daarbij kunnen verschillende methoden worden gehanteerd: een intuïtieve,
een klinische en een statistische methode. Vanwege het wetenschappelijk ge-
ringe aanzien van de intuïtieve methode is het onderzoek vooral gericht ge-
weest op de statistische en klinische methode. Daarbij is het streven er met
name op gericht geweest de statistische voorspelling op basis van o.a. ken-
merken van het delictverleden nauwkeuriger te doen zijn dan de klinische
(door psycholoog of psychiater) op basis van zijn deskundigheid gemaakte
voorspelling. Noch de klinische noch de statistische voorspellingen blijken
evenwel voldoende nauwkeurig. Daarbij neigt de klinische methode naar
voorzichtigheid 9). De foutieve voorspellingen betreffen dan vooral diegenen
die (achteraf) onnodig als gevaarlijk worden beschouwd. De statistische

8) Zie hiervoor onder meer Krainz, K., Die Problematik der Prognose zukOnftigen menschlichen Ver-
haltens aus kriminologischer und rechtsstaatlicher Sicht in: Monatsschrift fOr Kriminologie und
Strafrechtsform. 67. Jrg. Heft 5, okt. 1984 p.297-309; Wormith, J.S. and C.S. Goldstone, The
clinical and statistical prediction of recidivism, in: Criminal Justice and Behavior, vol. 11, nr. 1,
March 1984 p. 3-34; Nuffield. J., Parole Decision-making in Canada: research toward decision
guidelines, Solicitor General Canada, Ottawa, 1982; Simon, F.H., Prediction Methods in Crimi-
nology, Home Office Research Studies, London, 1971.

9) Zie bv. Monahan. J., The prediction of Violent Criminal Behavior:A methodological critique and
prospectus, in: Deterence and incapacitation, estimating the effect of criminal sanctions on
crime rates; ed. by A. Blumstein, J. Cohen and D. Nagin. Washington, D.C., National Academy of
Sciences, 1978.
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.methode is nogal onbetrouwbaar. Slechts de extreme maar in aantal kleine
categorieën van delinquenten die een groot c.q. klein recidivegevaar opleve-
ren vermag zij betrouwbaar te onderscheiden in recidivisten en niet-recidi-
visten.

Omdat de TBR-gestelden in belangrijke mate tot de categorie mogen-wor-
den gerekend die een groot recidivegevaar opleveren, biedt een statistische
voorspellingsmethode wellicht perspectief voor een betrouwbare voorspelling
van het te verwachten recidiveniveau indien verder niet zou worden ingegre-
pen. Voor de Nederlandse situatie zijn er op dit moment echter geen voorspel-
lingstabellen beschikbaar, zodat op korte termijn hieraan geen maatstaf is te
ontlenen voor de beoordeling van de resultaten van de maatregel TBR 10).

8.3.2 Beoordeling van de resultaten van de maatregel TBR ten opzichte van alterna-
tieve interventies

Het is heel gebruikelijk geworden de resultaten van een bepaalde interven-
tie te vergelijken met andere interventies, en via experimentele of quasi-expe-
rimentele onderzoekopzetten te toetsen van welke het meeste effect verwacht
mag worden. Daarbij is in het geval van de maatregel TBR te denken aan:
- vergelijking van verschillende manieren van tenuitvoerlegging in de te

onderscheiden TBR-instituten;
- vergelijking van TBR-gestelden met andere categorieën gedetineerden, bv.

langgestraften.

Bij de hier bedoelde vergelijkingen gaat het dus om de relatieve effectiviteit
van een interventie ten opzichte van andere interventies.

Kern van bedoelde onderzoekopzetten als het experiment is het bieden van
zo groot mogelijke zekerheid over het effect van een interventie op het reci-
divegedrag, met uitsluiting van andere invloeden. Daarvoor is het echter on-
ontbeerlijk om de te vergelijken groepen op relevant geachte kenmerken als
vergelijkbaar te kunnen beschouwen. Noch voor de bevolking van de verschil-
lende TBR-instituten, noch voor de TBR-gestelden in vergelijking met de lang-
gestraftèn is dit, zoals hiervoor al is gesteld, (zonder meer) vanzelfsprekend.

In theorie is voor de vergelijking van de TBR-instituten een oplosing denk-
baar door subgroepen samen te stellen die op relevant geachte kenmerken
(delictkenmerken, psychosociale kenmerken) overeenkomen, en vervolgens
na te gaan of behandeling in de verschillende instituten bij vergelijkbare sub-
groepen gepaard gaat met overeenkomsten in recidivegedrag. In de praktijk
zullen de subgroepen veelal te klein zijn, of - vanwege het selectiebeleid! -
maar in één of enkele inrichtingen blijken voor te komen, waardoor de verge-
lijking wordt bemoeilijkt of de betrouwbaarheid ervan in het geding zal zijn.

Bij de vergelijking van langgestraften en TBR-gestelden zijn slechts conclu-
sies van beperkte reikwijdte te formuleren, nl. betreffende het effect van de
gevangenisstraf bij langgestraften en van de maatregel TBR bij TBR-gestel-
den. Beide effecten zijn niet uitwisselbaar. Slechts de toepassing van een-
zelfde regiem bij TBR-gestelden als nu bij langgestraften gebruikelijk is zou
uitkomst kunnen geven over de vraag wat de relatieve effectiviteit daarvan zou
zijn. Men kan dan overigens wel zijn twijfels hebben over de uitvoerbaarheid
van een dergelijk regiem bij TBR-gestelden, gelet op de problemen die lang-
gestraften met psychische stoornissen nu blijken op te leveren binnen het ge-
vangeniswezen, en op de voor hen bepleitte voorzieningen. We laten dan nog

10) Ter vermijding van misverstand moet hierbij wel worden opgemerkt dat voorspellen iets anders
is dan verklaren. Zou de recidive van TBR-gestelden bij de voorspelde recidive achter blijven, dan
is daarmee nog niet bewezen dat dat aan de maatregel TBR is toe te schrijven. En ook het omge-
keerde is van toepassing. Voor de beantwoording van de causaliteitsvraag zijn het experiment
en daarvan afgeleide onderzoekopzetten ontworpen. Niettemin kunnen predictietabellen bij vol-
doende betrouwbaarheid op bepaalde momenten een zekere practische bruikbaarheid hebben.
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de principieel-juridische bezwaren die daartegen gemaakt zouden kunnen
worden buiten beschouwing.

Intussen passen de uitkomsten wel in de gangbare opvatting dat effecten
van behandelingsprogramma's vaak niet of moeilijk aantoonbaar zijn. Maar
daarop hebben de resocialisatie-inspanningen in het gevangeniswezen, de
TBR en de reclassering niet het exclusieve recht. In een recent overzicht over
evaluatie-onderzoek, maken Rossi en Wright 11) duidelijk dat effecten van pro-
gramma's die in de zestiger en zeventiger jaren zijn opgezet om houding of ge-
drag te veranderen, nauwelijks zijn vast te stellen. Noch op het gebied van on-
derwijs, noch op dat van gezondheid, wonen, politiezorg, etc. zouden de resul-
taten imposant zijn geweest. De oorzaken daarvoor zoeken zij allereerst in de
beperkte toepassingsmogelijkheden van het experiment in bestaande pro-
gramma's: daarbij is het nl. als regel uitgesloten dat personen op basis van
toeval geselecteerd worden voor een bepaalde bejegening (bv. TBR-stelling of
gevangenisstraf). Voorts concluderen zij dat het moeilijk blijkt om door men-
sen verleende diensten, zoals behandelen, onder experimentele controle te
brengen. Dit in tegenstelling tot bv. het meten van effecten van het geven van
inkomenstoeslagen. Verder is de ervaring dat het bijzonder moeilijk is om over
langere tijd het experiment in zuivere vorm intact te houden. Tenslotte, zo
wordt erop gewezen, zijn experimenten duur en tijdverslindend. En vooral dat
laatste vergroot niet de invloed op het beleid. De niet-experimentele opzetten
bieden voor deze problemen maar beperkte oplossingsmogelijkheden, vooral
omdat de uitkomsten een te gemakkelijk doelwit zijn voor wie de onderzoek-
technische beperkingen wil bekritiseren.

Constateringen als deze hebben de neiging een reactie op te roepen als
`dat hebben we vaker gehoord', en geven een zekere irritatie omdat een be-
paald gebied van handelen zich aan toetsing en controle onttrekt. Daarnaast
kunnen defaitisme en opportunisme elkaar versterken in een zich afwenden
van eens hooggestemde idealen. Inderdaad, vergeleken met de geestkracht,
het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee leden van de zg. Utrechtse
School eind veertiger en begin vijftiger jaren een Psychiatrische Observatie-
kliniek, een Selectie Instituut en een Van der Hoeven kliniek tot leven wisten
te brengen, lijkt het geheel nu ook iets van gezapigheid, van gevestigde belan-
gen en, blijkens een recente film over de TBR 12), van berusting uit te ademen
dat weinig is te bereiken. Hoe begrijpelijk al deze reacties ook zijn, het pro-
bleem is daarmee niet weg. Zij die het strafrecht moeten hanteren zullen zich
genoodzaakt blijven zien bepaalde delinquenten de maatregel TBR op te leg-
gen, en voortdurend zal de keuze moeten worden gemaakt hoe deze te bejege-
nen en behandelen. Met het oog daarop zijn ook de verdere beschouwingen
van Rossi en Wright van belang. Als algemene ontwikkeling geven zij aan dat
het aandachtsveld van het evaluatie-onderzoek een verbreding heeft onder-
gaan. Meer in het bijzonder wijzen zij onder andere op:
- de toegenomen voorkeur voor zg. kwalitatief onderzoek waarmee flexibeler

op een veranderende werkelijkheid kan worden gereageerd dan het experi-
mentele onderzoek met zijn strenge controle-eisen;

- een toegenomen aandacht voor wat zich in de'black box' bevindt, voor wat
zich in de behandeling afspeelt, waaruit deze. bestaat, waarom er van be-
paalde onderdelen effecten worden verwacht, en welke effecten;

- een toegenomen belangstelling voor het opzetten van programma's vol-
gens de eraan ten grondslag liggende ideeën, waarbij vooral aandacht,
wordt besteed aan de problemen die de oorspronkelijke opzet en bedoelin-
gen bedreigen.

11) Zie Rossi, P.H., and J.D. Wright, Evaluation research: an assessment, in: Annual Review of
Sociology, Annual Reviews Inc., Palo Alto, 1984.

12) Ter beschikking gesteld, een documentaire van 0. Koning.
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Deze ontwikkelingen verdienen het ook in Nederland te worden gestimu-
leerd, omdat ze in meer directe en constructieve zin het zoeken naar betere be-
handelingsmogelijkheden ondersteunen. Er kan dan ook in de onderzoek-
inspanning meer evenwicht ontstaan tussen evaluatie-onderzoek en ontwik-
kelingsonderzoek. Welke infrastructuur daarvoor nodig zou zijn, is daarmee
echter nog niet gegeven. Maar de mogelijkheden zouden kunnen worden na-
gegaan om de banden te versterken tussen de TBR-instituten en de univer-
sitaire (psychiatrische en psychologische) onderzoek- en behandelingsinstitu-
ten, dit mede met het oog op de uitwisseling ten behoeve van onderwijs en
behandeling.

8.3.3 Organisatiekundige benadering

De indruk bestaat dat de huidige bezuinigingen soms door de instituten als
straf worden ervaren voor het moeilijk `hard' kunnen maken van de effectivi-
teit van de maatregel TBR, algemener van de op het gebied van de straf-
rechtstoepassing geleverde inspanningen. De druk van voorgenomen en uit-
gevoerde bezuinigingen dwingt tot herbezinning op de bedrijfsvoering. Dat
daar een zekere dreiging van uit gaat is begrijpelijk 13).

Naast de effectiviteit van de maatregel TBR, en daarover ging het vooraf-
gaande, verdienen echter ook andere aspecten vanuit organisatiekundig oog-
punt de aandacht. Een zekere continue belangstelling voor het organisato-
risch functioneren draagt ongetwijfeld bij tot een optimale benutting en/of
verbetering van bestaande mogelijkheden. In dit verband kan gewezen worden
op de huidige (in werkgroepen tot uiting komende) belangstelling van de insti-
tuten en het departement voor factoren die met de behandelingsduur samen-
hangen (van belang voor de beheersing van het behandelingsproces), en voor
de wenselijke differentiatie tussen de inrichtingen (van belang voor de oriën-
tatie op het cliëntenbestand). Bepaalde uitkomsten van dit onderzoek vormen
ook zeker een ondersteuning deze activiteiten voort te zetten en uit te bouwen.
Daarbij kan gewezen worden op de uitkomst dat de behandelingsduur niet zo-
zeer negatief beïnvloed lijkt te worden door de criminele achtergronden -
slechts de zedendelinquenten vormen in dit opzicht een uitzondering - als
wel door allerlei verstoringen van de gang van zaken tijdens de tenuitvoer-
legging.

Ook geven de uitkomsten aanleiding om te veronderstellen dat de instituten
verschillen in hun mogelijkheden om een begonnen behandeling af te ronden,
en ook daarin zijn redenen te vinden voor een langere behandelingsduur 14).
Andere belangwekkende onderwerpen betreffen gebieden als dat van het be-
heer, van de beheersing van de voor de behandeling te verzamelen en verwer-
ken informatie, en van de interne organisatie en besluitvorming. Het is in dit
rapport niet de plaats om over de mogelijkheden van een bedrijfsmatige bena-
dering verder uit te weiden noch alle mogelijkheden daarvan te exploreren.
Evenmin wil hiermee een bepaald oordeel over de bedrijfsvoering zijn gesug-
gereerd. Hier is vooral benadrukt dat beantwoording van de effectiviteitsvraag
een beperkte beoordeling biedt van de wijze waarop van de maatregel TBR
tenuitvoer wordt gelegd, en dat aandacht voor andere, ook bedrijfsmatige,
aspecten op zichzelf constructieve mogelijkheden bieden de behandelings-
situatie te verbeteren.

Het voorgaande kan als volgt kort worden samengevat. Het hier besproken
onderzoek biedt mogelijkheden op globale wijze te toetsen in welke mate de
beveiligingsdoelstelling wordt gerealiseerd. Ontwikkelingen in het denken

13) Zie bv. het verslag van een interview met Prof. dr. F. Beyaert in de Volkskrant van 7 augustus
1982.

14) Zie voor verdere bijzonderheden hoofdstuk 6.
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over de maatregel TBR maken het echter wel wenselijk om meer specifieke in-
formatie vast te leggen, en normen te ontwikkelen aan de hand waarvan de ge-
boden beveiliging kan worden beoordeeld.

Verder zijn enkele problemen uiteengezet waarmee onderzoek heeft te kam-
pen, dat de effectiviteit van de maatregel poogt vast te stellen. In dat verband
is ook gewezen op enkele recente ontwikkelingen in het evaluatie-onderzoek
waarbij geprobeerd wordt deze problemen te ondervangen of te omzeilen.

Tenslotte is gewezen op het eenzijdige karakter van een beoordeling van de
resultaten van de maatregel TBR door alleen de effectiviteit ervan in ogen-
schouw te nemen. In aansluiting op recente ontwikkelingen wordt gewezen op
de mogelijkheden andere aspecten van het organisatorisch functioneren van
het TBR-veld constructief te benutten.
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