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In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de recidive van
ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode
1979 t/m 1983. Het is een vervolg op het eerder in 1985 gepubliceerde on-
derzoeksverslag `TBR en Recidive', dat betrekking had op tbs-gestelden van
wie de maatregel is beëindigd in de periode 1974 t/m 1979.

Graag maak ik van - de gelegenheid gebruik diegenen te bedanken die de
uitvoering van dit onderzoek hebben mogelijk gemaakt en er in de een of an-
dere vorm een bijdrage aan hebben geleverd.

Bij het samenstellen van de onderzoekspopulatie en voor de verzameling
van een deel van de onderzoeksgegevens kon dankbaar gebruik worden ge-
maakt van de gegevens van de Afdeling Individuele TBR-zaken van de toen-
malige Directie TBR en Reclassering. De griffies van de arrondissements-
rechtbanken zijn behulpzaam geweest bij het verschaffen van gegevens over
de gepleegde misdrijven.

Samen met Gerard van den Andel heeft Marisca Brouwers op zorgvuldige
wijze de codering van de gegevens verzorgd. Zij heeft bovendien zorggedra-
gen voor de administratie van het onderzoek. Irmgard van Lith en Marianne
Sampiemon hebben het rapport persklaar gemaakt.

Ten slotte wil ik graag die personen bedanken die bereid zijn geweest een
eerdere versie van het rapport van hun commentaar te voorzien: J.H.
Blankstein (Pompekliniek), S. Leeuwestein (Van Mesdagkliniek), W. Pool
(Meijers Instituut) en J. Soesman (Oldenkotte) namens de tbs-instituten,
P.D. Barneveld, mw. E. van den Berg, mw. A.L.N.M. de Groot-Spanjersberg,
G.P. Hoekendijk en L.C. Tigges van de Directie Delinkwentenzorg en Jeugd-
inrichtingen en A.C. Berghuis van het WODC.
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Samenvatting en conclusies

Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van een vervolgonderzoek naar de recidi-
ve van ter beschikking gestelden (tbs-gestelden).' Gegevens over de recidive
van tbs-gestelden zijn van belang bij de beoordeling van de vraag naar de
realisering van de primaire doelstelling van de maatregel van terbeschikking-
stelling (tbs). De grondslag van de maatregel tbs is immers 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
bepaalde misdrijven;

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

Op korte termijn wordt het hiermee gegeven doel - het opheffen, inperken,
neutraliseren dan wel reduceren van het recidivegevaar - gerealiseerd door
de betrokkene in te sluiten. Op langere termijn wordt de beoogde beveiliging
nagestreefd door te pogen de oorzaken van het recidivegevaar in positieve zin
te beïnvloeden. De maatregel heeft daarmee vooral een speciaal preventief
karakter.'

Het onderzoek geeft allereerst een actualisering van de beschikbare recidi-
vegegevens die betrekking hebben op de tbs-gestelden van wie de maatregel
is beëindigd in de periode 1974-1979. Door de verschuivingen in de samen-
stelling van de populatie tbs-gestelden in de zeventiger jaren en de beginjaren
tachtig werd een dergelijke actualisering wenselijk geacht.

De onderzoeksgroep van het nu afgesloten onderzoek bestaat uit al die
tbs-gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1 januari 1979
t/m 31 december 1983. De recidivegegevens zijn verzameld over een periode
die begint op de dag van beëindiging van de maatregel en eindigt op 31 de-
cember 1986. De minimale recidivetermijn na beëindiging van de maatregel
is dus drie jaar (31 december 1986-31 december 1983) en maximaal acht jaar
(31 december 1986-1 januari 1979).

1
Sedert de wetswijziging van 19 november 1986 wordt gesproken van tbs (terbeschikkingstel-
ling) in plaats van tbR (terbeschikkingstelling van de Regering). Dit gewijzigd woordgebruik
wordt in dit rapport ook gevolgd.

Zie bv. Jonkers (1975), Hofstee (1987) en de artikelen 37 e.v. Wetboek van Strafrecht.

Volgens deze opvatting is behandeling in het kader van de maatregel tbs middel ter realise-
ring van de beoogde beveiligingsdoelstelling. Het ligt daarbij voor de hand dat tijdens de
tenuitvoerlegging van de maatregel voor de behandelaars de genezing van de betrokkenen
als doelstelling voorop staat. De beveiliging van de samenleving wordt dan door hen vaak
beschouwd als een grenzen stellende randvoorwaarde.
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In afwijking van het in 1985 gepubliceerde onderzoek `TBR en Recidive' is de
categorie langgestraften als vergelijkingsgroep nu buiten beschouwing geble-
ven. De behoefte aan een dergelijke vergelijking deed zich nu niet duidelijk
voelen. Toen is omstandig beschreven dat een dergelijke vergelijking niet
zonder problemen is door de verschillen in karakter van straf en maatregel
en de te veronderstellen verschillen tussen degenen die tbs worden gesteld
dan wel een (langdurige) gevangenisstraf opgelegd krijgen. Ook in andere op-
zichten is het hier gerapporteerde onderzoek niet zonder meer een herhaling
van het vorige. Zo is bv. de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maat-
regel uitvoeriger vastgelegd.

Omdat het gebruikelijk is een onderscheid te maken in de beveiligings-
doelstelling van de maatregel op de kortere termijn (hier opgevat als de loop-
tijd van de maatregel) en die op de langere termijn (hier opgevat als de pe-
riode na beëindiging van de maatregel), is ook het voorkomen van recidive in
beide situaties nagegaan.4 Daarnaast zijn als achtergrondinformatie gegevens
verzameld over vóór de oplegging van de maatregel gepleegde delicten en
over de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel (duur, overplaatsin-
gen, ongeoorloofde afwezigheid, proefverlof, beëindiging van de maatregel
tegen advies).

Gegevens over de aard en de ernst van de psychopathologie zijn in dit
onderzoek buiten beschouwing gelaten evenals de inhoud van de behandeling
die in het kader van de maatregel tbs wordt gegeven.

Kenmerken van de onderzoekspopulatie

7bs-delict
De onderzoekspopulatie bestaat uit al diegenen van wie de maatregel is be-
eindigd in de periode 1979 t/m 1983, in totaal 436 personen. Voor bepaalde
kenmerken is over een kleiner aantal personen informatie beschikbaar, bv.
omdat uittreksels uit de Justitiële Documentatie niet beschikbaar bleken te
zijn. Slechts 4% (19 personen) van de tbs-gestelden in het onderzoek is
vrouw.

Drie kwart (73%) van de tbs-gestelden heeft de maatregel opgelegd gekre-
gen naar aanleiding van een ernstig gewelddadig misdrijf: daarbij is 20% tbs
gesteld naar aanleiding van een sexueel misdrijf en 10% naar aanleiding van
een vermogensmisdrijf met geweldpleging jegens personen. Daarnaast is een
vijfde (21%) naar aanleiding van diefstal d.m.v. braak (13%) of een agressief
misdrijf met materiële schade zoals brandstichting (8%) tbs gesteld. De res-
terende 6% is tbs gesteld naar aanleiding van een vermogensmisdrijf zonder
geweldpleging.

De naast de maatregel opgelegde gevangenisstraf is over het algemeen van
korte duur, gemiddeld (mediaan) vijf maanden.' Een vijfde deel heeft naast
de maatregel een gevangenisstraf opgelegd gekregen van een jaar of langer,

4

5
Zie bv. Eindrapport Heroverwegingen Strafrechttoepassing (1982).

De mediaan is de waarde die behoort bij de middelste waarneming van een naar grootte
geordende reeks waarnemingen. Op vergelijkbare wijze als met het zg. rekenkundig of 'ge-
wone' gemiddelde (daarbij worden de numerieke waarden van de waarnemingen gesom-
meerd 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 sa-
mengevat. In die zin zijn alle drie maten als een 'gemiddelde' op te vatten. De mediaan is
minder gevoelig voor extreem hoge of lage waarden dan het rekenkundig gemiddelde.
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maar bij eveneens een vijfde is het aantal maanden gevangenisstraf nul. De
gemiddelde (mediale) straftijd opgelegd naast de maatregel is langer bij een
agressief misdrijf met ernstig letsel/dodelijke afloop (negen maanden) dan bij
een agressief misdrijf met licht letsel (een maand).

Gemiddeld (mediaan) zijn de tbs-gestelden bij oplegging van de maatregel
26 jaar oud. Circa een kwart is op dat moment 21 jaar of jonger en eveneens
een kwart is 33 jaar of ouder. De gemiddelde (mediale) leeftijd van de naar
aanleiding van een aanranding of verkrachting tbs-gestelden is lager (23 jaar)
dan die van de naar aanleiding van een agressief ernstig misdrijf met ernstig
letsel/dodelijke afloop tbs-gestelden (30 jaar).

Delicten in de voorgeschiedenis
Het overgrote deel van de tbs-gestelden is één of meer malen veroordeeld
geweest v66r de oplegging van de maatregel. Voor 22% (93 personen) is de
veroordeling waarbij de maatregel tbs is opgelegd tevens de eerste veroorde-
ling geweest. Voor 40% is het ten minste de vijfde veroordeling geweest.

Vaak is men al op jeugdige leeftijd voor het eerst veroordeeld. De gemid-
delde (mediale) leeftijd bij de eerste veroordeling is 19 jaar. Een kwart is bij
de eerste veroordeling 17 jaar of jonger. Eveneens een kwart is bij de eerste
veroordeling ouder dan 23 jaar.

In totaal hebben 93 personen (22%) al eerder een voorwaardelijke of on-
voorwaardelijke maatregel opgelegd gekregen.

De periode van tenuitvoerlegging van de maatregel

De duur
Gerekend vanaf de datum van veroordeling waarbij de maatregel tbs is opge-
legd, duurt de intramurale fase" gemiddeld (rekenkundig gemiddelde) 62
maanden ofwel ruim vijf jaar. In deze berekening is ook de eventuele straftijd
meegerekend. De duur van de aan de veroordeling voorafgaande preventieve
hechtenis is hierbij buiten beschouwing gelaten. Bij de voor een sexueel mis-
drijf tbs-gestelden duurt de intramurale fase gemiddeld 96 maanden ofwel
acht jaar, terwijl deze bij de andere categorieën tbs-gestelden varieert van 51
tot 57 maanden ofwel ca. 4rh jaar.

Gerekend vanaf de datum van veroordeling waarbij de maatregel tbs is op-
gelegd, duren intramurale en extramurale fase te zamen gemiddeld 69 maan-
den ofwel bijna zes jaar. Ook in deze berekening is de eventuele straftijd wel
meegerekend en de duur van de preventieve hechtenis buiten beschouwing
gelaten. Bij de voor een sexueel misdrijf tbs-gestelden is de duur van intra-
murale en extramurale fase te zamen 102 maanden ofwel 8Y jaar, terwijl de-
ze bij de andere categorieën tbs-gestelden varieert van 56 tot 65 maanden of-
wel 4% à 5%a jaar.

6 De intramurale fase is de periode in de tenuitvoerlegging van de maatregel waarin de tbs-
gestelde geacht wordt in een inrichting te verblijven. Dit verblijf kan voor een kortere of
langere periode worden onderbroken door begeleid of onbegeleid verlof. Dergelijk verlof
heeft altijd een gerichte bestemming. bezoek van familie of anderen, een cursus, werk, e.d.
In de extramurale fase, waarvan de gebruikelijke benaming 'proefverlof' s, is er sprake van
een feitelijke beëindiging van het verblijf in de inrichting, waarbij de tbs-gestelde wel tot de
sterkte van de desbetreffende inrichting blijft behoren. De begeleiding is grotendeels over-
gedragen aan de reclassering. Het proefverlof is bedoeld als laatste fase in de tenuitvoerleg-
ging van de maatregel tbs. Het kan echter bij onregelmatigheden worden geschorst.
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Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat gemiddeld de duur van het afslui-
tende proefverlof over alle tbs-gestelden gerekend zeven maanden is (69-62
maanden). Niet alle tbs-gestelden gaan met proefverlof. De feitelijke duur
van het afsluitende proefverlof is dan ook gemiddeld elf maanden. Bij de
naar aanleiding van een agressief misdrijf tbs-gestelden duurt het proefverlof
gemiddeld dertien maanden, terwijl dit bij de andere categorieën tbs-gestel-
den zeven à negen maanden duurt.

Continuïteit in de behandeling
De tbs-gestelden verschillen van elkaar in de mate waarin de behandeling
door overplaatsingen en heropnamen onderbroken is geweest. Het merendeel
van de tbs-gestelden (55%) wordt via het Dr. F.S. Meijers Instituut (voor-
heen Selectie Instituut) dan wel rechtstreeks in een van de tbs-inrichtingen
geplaatst en verder niet meer (her)opgenomen. Ongeveer 16% wordt naast
deze eerste plaatsing nog eens één of twee keer in hetzelfde dan wel een an-
dere inrichtingen (her)opgenomen, terwijl 29% naast de eerste plaatsing drie
maal of vaker wordt (her)opgenomen.

Ongeoorloofde afwezigheid
Van 58% van de tbs-gestelden is ten minste één ongeoorloofde afwezigheid
van een dag of langer geregistreerd. Een kwart van de onderzoeksgroep is
ten minste vier keer een dag of langer ongeoorloofd afwezig geweest. Onder
ongeoorloofde afwezigheid vallen uiteenlopende zaken als ontvluchten uit de'
inrichting, zich onttrekken aan toezicht tijdens begeleid verlof en niet tijdig
terugkeren van onbegeleid verlof.

Van de naar aanleiding van een vermogensmisdrijf tbs-gestelden is een
aanmerkelijk groter deel (82%) ten minste één maal ongeoorloofd afwezig
geweest dan van de naar aanleiding van een agressief misdrijf (44%) of sexu-
eel misdrijf (55%) tbs-gestelden.

Recidive tijdens de intramurale en extramurale behandelingsfase
Van 42% van de tbs-gestelden is tijdens de tenuitvoerlegging van de maatre-
gel ten minste één misdrijf bekend geworden. Van 16% is tijdens de tenuit-
voerlegging van de maatregel ten minste één misdrijf met geweldpleging be-
kend geworden. Tot de misdrijven met geweldpleging zijn hier gerekend: ver-
mogensmisdrijven met geweldpleging jegens personen, agressieve misdrijven
met licht letsel bij het slachtoffer, agressieve misdrijven met zwaar letsel c.q.
de dood ten gevolge hebbend, aanranding en verkrachting. Het gaat daarbij
om de officieel geregistreerde criminaliteit. Uitgesplitst naar intramurale en
extramurale fase zijn deze percentages 37% (enig misdrijf) en 10% (misdrijf
met geweldpleging) respectievelijk 16% en 6%. Bij de verhouding tussen deze
cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat de intramurale fase
ca. negen keer zo lang duurt als de extramurale fase. Relatief worden er
tijdens de extramurale fase dan ook meer delicten gepleegd dan tijdens de
intramurale fase.

Niet alle in het onderzoek betrokken personen hebben proefverlof gekre-
gen. Wordt daarmee rekening gehouden, dan blijkt dat van 24% van degenen
die proefverlof hebben gekregen, tijdens dat proefverlof ten minste één mis-
drijf bekend is geworden en van 8% ten minste één misdrijf met geweldple-
ging. Circa een derde van de proefverloven wordt ingetrokken (over het alge-
meen later gevolgd door een nieuw proefverlof). Bij ca. een derde van die
intrekkingen moet worden aangenomen dat delicten direct een rol spelen bij
de beslissing daartoe.
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Tussen de tbs-gestelden die naar aanleiding van een vermogens-, gewelds- of
zedenmisdrijf tbs zijn gesteld, bestaan verschillen in recidive tijdens de tenuit-
voerlegging van de maatregel. De recidive met gewelds- of zedendelicten
blijkt bij de voor een sexueel misdrijf tbs-gestelden systematisch hoger te zijn
dan die bij de andere categorieën tbs-gestelden. Dat geldt zowel voor de
gehele periode van tenuitvoerlegging als voor de intramurale en de proefver-
loffase afzonderlijk. Over alle soorten delicten te zamen gerekend is de reci-
dive tijdens de intramurale fase en de gehele periode van tenuitvoerlegging
bij de naar aanleiding van een vermogensmisdrijf tbs-gestelden het hoogst.
Voor de extramurale fase is er in dit opzicht geen verschil tussen de voor een
vermogensdelict en de voor een sexueel delict tbs-gestelden. In de volgende
tabel zijn de gegevens samengevat.

Tabel 1: Percentage recidivisten tijdens verschillende fasen van de tenuitvoerlegging van de
maatregel naar soort recidivedelict en soort delict waarbij ter beschikking gesteld

fase van tenuitvoerlegging

intramuraal enig delict
intramuraal geweldsdelicten en sexuele delicten
met geweld

extramuraal enig delict
extramuraal geweldsdelicten en sexuele delicten
met geweld

gehele periode enig delict
gehele periode geweldsdelicten en sexuele
delicten met geweld

totaal aantal personen

soort delict waarbij ter beschikking gesteld

vermogens gewelds sexueel totaal

58% 20% 41% 37%

9% 7% 16% 10%

25% 7% 25% 16%

6% 2% 14% 6%

63% 26% 51% 42%

13% 9% 25% 16%

128 219 87 435

In totaal zijn tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel over de in dit on-
derzoek betrokken personen 626 delicten bekend geworden (d.w.z. aantallen
processen-verbaal), waarvan 491 tijdens de intramurale fase en 135 tijdens de
extramurale fase. De aard van de misdrijven is voor beide fasen niet hetzelf-
de, zoals tabel 2 laat zien. Opvallend is allereerst het (absoluut en relatief)
grote aantal vermogensmisdrijven tijdens de intramurale fase van de tbs en
het relatief grotere aantal geweldsmisdrijven tijdens de extramurale fase
(8+13+1=22%) in vergelijking met de intramurale fase (5+4+1=10%).

Tabel 2: Aard der tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel gepleegde delicten

intramurale fase proefverlof totaal

delictsoort aantal % aantal % aantal %

vermogensmisdrijven 341 70% 54 40% 395 63%
lichtere geweldsmisdrijven 41 8% 16 12% 57 9%
ernstige geweldsmisdrijven 27 5% 11 8% 38 6%
ernstige zedenmisdrijven 18 4% 18 13% 36 6%
dodingsdelicten 5 1% 1 1% 6 1%
overige delicten 59 12% 35 26% 94 15%

totaal 491 100% 135 100% 626 100%

De helft van de tijdens de tenuitvoerlegging gepleegde delicten leidt niet tot
een veroordeling, maar wordt geseponeerd. Van de tijdens de intramurale
fase gepleegde delicten wordt 55% geseponeerd, terwijl dit van de tijdens
proefverlof gepleegde delicten 35% is.
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De gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) tijd tussen de datum van veroorde-
ling waarbij de maatregel tbs is opgelegd en de tijdens de tenuitvoerlegging
van de maatregel gepleegde delicten bedraagt drie jaar. Tussen de verschil-
lende delictsoorten is er weinig verschil met uitzondering van de ernstige
sexuele misdrijven: gemiddeld ligt er ruim vijf jaar (64 maanden) tussen de
datum van veroordeling en de tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel
gepleegde ernstige sexuele delicten.

Bij de tbs-gestelden met een tenuitvoerleggingsduur vanaf de veroorde-
lingsdatum gerekend van niet meer dan vier jaar, is het aantal recidivisten tij-
dens de tenuitvoerlegging kleiner dan gemiddeld. Bij de tbs-gestelden met
een tenuitvoerleggingsduur van meer dan vijf jaar is het aantal recidivisten
daarentegen groter dan gemiddeld. Op zich is het denkbaar dat dit verschil
verklaard kan worden uit deze langere duur. De kans dat een recidive plaats-
vindt wordt groter. Gelet op de functie van de maatregel ligt het echter meer
voor de hand de langere duur vanuit de recidive te verklaren. Enige steun
voor die verklaring kan worden gevonden in verschillen tussen de tbs-gestel-
den van wie de maatregel contrair dan wel conform het advies van de inrich-
ting is beëindigd. Tbs-gestelden van wie de maatregel contrair het advies is
beëindigd, zijn wat vaker ongeoorloofd afwezig geweest en hebben wat vaker
tijdens de tenuitvoerlegging gerecidiveerd dan tbs-gestelden van wie de maat-
regel conform het advies is beëindigd.

Uit de geraadpleegde gegevensbestanden is voor de intramurale fase
slechts onvolledig af te leiden of de gepleegde delicten hebben plaatsgevon-
den na ontvluchting uit de inrichting of onttrekking aan het toezicht tijdens
begeleid verlof dan wel tijdens onbegeleid verlof.

Afsluiting van de intramurale fase en van de tbs
Bij ruim de helft van de tbs-gestelden (55%) wordt de intramurale fase van
de behandeling beëindigd met proefverlof, terwijl dat bij 40% plaatsvindt
doordat het einde van de intramurale fase samenvalt met de beëindiging van
de maatregel. In het vorige onderzoek kon nog een percentage van 64%
worden vastgesteld voor het aantal tbs-gestelden dat de intramurale fase met
proefverlof had beëindigd.

Bij 35% van de tbs-gestelden wordt de maatregel beëindigd tegen het
advies van het desbetreffende instituut in. In het vorige onderzoek werd nog
een percentage van 20% vastgesteld. In de volgende tabel zijn beide gegevens
gecombineerd weergegeven.

Tabel 3: Verdeling van tbs-gestelden naar contraire en conforme beëindiging van de maatregel
vanuit proefverlof en intramurale situatie

beëindigingswijze aantal %

vanuit proefverlof conform advies 192 44%
vanuit proefverlof contrair advies 48 11%
vanuit inrichting conform advies 70 16%
vanuit inrichting contrair advies 101 23%
overige wijzen van beëindiging 25 6%

totaal 436 100%
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Recidive na beëindiging van de maatregel tbs

Evenals in het vorige recidive-onderzoek worden ook nu diverse recidivecrite-
ria aangehouden om de beoordeling van de recidive vanuit meer gezichtspun-
ten mogelijk te maken. Deze recidivecriteria zijn:
- Enig na beëindiging van de maatregel bekend geworden misdrijf' ongeacht

de wijze van afdoening daarvan. Alleen de delicten afgedaan met `sepot
geen bewijs' en `vrijspraak' blijven buiten beschouwing.

- Enig na beëindiging van de maatregel bekend geworden misdrijf dat geleid
heeft tot een veroordeling van welke aard ook. Dat kan dus de oplegging
van een geldboete zijn, van een voorwaardelijke gevangenisstraf, van een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf en van een voorwaardelijke of onvoor-
waardelijke maatregel tbs.

- Enig na beëindiging van de maatregel bekend geworden misdrijf dat heeft
geleid tot de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of maat-
regel tbs.

- Als het voorgaande met als voorwaarde dat de opgelegde gevangenisstraf
ten minste zes maanden bedraagt.

Het eerste recidivecriterium is dus op een ruimere definitie van recidive ge-
baseerd dan de daaropvolgende criteria.

In de volgende tabel zijn de recidivecijfers volgens deze vier criteria weer-
gegeven. Ter vergelijking zijn in deze tabel ook de cijfers uit het vorige on-
derzoek opgenomen. Daaruit kan worden afgeleid dat beide reeksen recidive-
cijfers goeddeels met elkaar overeenstemmen.' Wel is nu het percentage
hoger volgens het vierde criterium, een veroordeling met ten minste een half
jaar gevangenisstraf en/of tbs. Wellicht spiegelt zich in dit cijfer de ontwikke-
ling van het opleggen van langere gevangenisstraffen: ook bij de naast de
maatregel opgelegde strafduur kon immers een stijging worden vastgesteld.

Tabel 4: Recidivecijfers van tbs-gestelden volgens vier criteria voor de periodes 1974-1979 en
1979-1983

recidivepercentage

recidivecriterium. 1974-1979 1979-1983

enige misdrijf gepleegd 63% 64%
opnieuw veroordeeld 51% 50%
idem, tot ov gevangenisstraf en/of tbs ov 33% 32%
idem, tot ov gevangenisstraf >6 maanden en/of tbs ov 16% 22%

totaal n=589 n=422

Onderscheid kan worden gemaakt naar algemene recidive (zie de cijfers in
tabel 4), speciale recidive, het recidiveren met een gelijksoortig misdrijf (bv.
een zedenmisdrijf), en specifieke recidive, het recidiveren met een zelfde mis-

7
De teleenheid is de vermelding van een proces-verbaal op het uittreksel uit de Justitiële
Documentatie. Eén proces-verbaal kan meer delicten betreffen.
De verschillen in recidivetermijn (minimaal drie jaar en maximaal acht jaar) hebben geen
invloed op de totaalcijfers. De wat lagere recidivecijfers voor tbs-gestelden met een recidi-
vetermijn van korter dan vijf jaar wordt gecompenseerd door de wat hogere recidivecijfers
van de tbs-gestelden met een recidivetermijn van langer dan vijf jaar. De helft van de
recidivisten heeft binnen drie jaar gerecidiveerd.
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drijf (bv. een aanranding). De recidivecijfers voor deze criteria zijn in tabel 5
opgenomen.

Tabel 5: Speciale en specifieke recidive volgens 4 recidivecriteria

recidivecriterium
speciale specifieke
recidive recidive

enige misdrijf gepleegd 39% 22%
opnieuw veroordeeld 29% 17%
idem, tot ov gevangenisstraf en/of tbs ov 22% 15%
idem, tot ov gevangenisstraf >6 maanden en/of tbs ov 12% 7%

totaal n=422 n=422

Worden de niet-recidivisten buiten beschouwing gelaten, dan blijkt van de re-
cidivisten ca. 60% met (mede) gelijksoortige delicten en ca. 33% met (mede)
dezelfde delicten te hebben gerecidiveerd vergeleken met het delict naar aan-
leiding waarvan de maatregel was opgelegd.

In de volgende tabel is weergegeven met wat voor delicten de tbs-gestel-
den hebben gerecidiveerd .9 Wanneer er gerecidiveerd wordt, wordt er het
`gemakkelijkst' met vermogensdelicten gerecidiveerd en het `minst gemakke-
lijk' met ernstige geweldsdelicten.

Tabel 6: Verdeling van tbs-gestelden naar soort delict waarmee men heeft gerecidiveerd na
beëindiging van de maatregel

aantal recidiverenden met
desbetreffende delict

percentage recidiverenden met
desbetreffende delict

totaal aantal

soort recidivedelict

vermogens lichtere ernstige zeden ernstige overige
gewelds gewelds gewelds

of zeden`

177 124 36 43 76 117

42% 29% 9% 10% 18% 28%

422 422 422 422 422 422

' De cijfers in deze kolom zijn verkregen door de beide voorgaande categorieën (ernstige ge-
weldsdelicten en zedendelicten) als één categorie te beschouwen.

De een na laatste kolom (ernstige gewelds- of zedendelicten) geeft een indi-
catie van het aantal tbs-gestelden dat met ernstige delicten heeft gerecidi-
veerd. Gegeven een algemeen recidivepercentage van 22% (volgens het crite-
rium opnieuw veroordeeld met een gevangenisstraf van ten minste zes maan-
den en/of een onvoorwaardelijke maatregel tbs) en het percentage van 18%
voor ernstige geweldsdelicten, ligt het voor de hand het aantal recidivisten
met ernstige delicten op ca. 20% te stellen.

9 Deze weergave is gebaseerd op de registratie van alle na beëindiging van de maatregel be-
kend geworden misdrijven ongeacht de afdoening, met uitzondering van `sepot geen bewijs'
en `vrijspraak'.
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De samenhang van de recidive met de delictachtergronden en het
verloop van de tenuitvoerlegging van de maatregel

Op verschillende manieren hangt in statistische zin de recidive tijdens de
tenuitvoerlegging van de maatregel samen met de delictachtergronden van de
tbs-gestelden. Hiervoor kwam al ter sprake de samenhang met het soort de-
lict naar aanleiding waarvan de maatregel tbs is opgelegd, waarbij vooral de
recidive van de voor een sexueel delict tbs-gestelden de aandacht trok. Maar
ook blijken degenen die vóór de oplegging van de maatregel relatief veel de-
licten hebben gepleegd en op relatief jonge leeftijd voor het eerst zijn veroor-
deeld, vaker te recidiveren tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Ook de recidive na beëindiging van de maatregel hangt samen met ken-
merken van het delictverleden. De meeste recidivisten worden aangetroffen
bij de voor een vermogensmisdrijf tbs-gestelden, bij de op relatief jeugdige
leeftijd voor het eerst veroordeelden, bij degenen die vóór de maatregel rela-
tief vaak zijn veroordeeld, bij degenen die relatief veel verschillende soorten
delicten hebben gepleegd en bij degenen die al eerder tbs zijn gesteld. Daar-
naast hangt de recidive na beëindiging van de maatregel tevens samen met
enkele kenmerken van de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel.
Van de tbs-gestelden die relatief vaak zijn overgeplaatst of heropgenomen,
relatief vaak ongeoorloofd afwezig zijn geweest, tijdens de tenuitvoerlegging
delicten hebben gepleegd en van wie de maatregel contrair het advies van de
inrichting is beëindigd, heeft een groter aantal personen gerecidiveerd.

Met behulp van een regressie-analyse zijn voor alle tbs-gestelden scores
berekend die hun recidiverisico uitdrukken. Aparte berekeningen zijn uitge-
voerd voor de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel en die
na beëindiging van de maatregel. Alvorens deze uitkomsten te bespreken
wordt in tabel 7 eerst de recidive weergegeven in samenhang met het contrair
dan wel conform beëindigd zijn van de maatregel en met het beëindigd zijn
van de maatregel vanuit proefverlof dan wel vanuit de inrichting.

Tabel 7: Recidivepercentages volgens vier criteria naar de situatie van waaruit de maatregel is
beëindigd (vanuit proefverlof c.q. inrichting en conform advies c.q. contrair advies)

recidivepercentage na einde tbs

nieuw opnieuw opnieuw ver- opnieuw ver- totaal
proces- veroordeeld oordeeld m. oordeeld m. aantal per
verbaal vrijheids- vrijheidsbene- categorie'

wijze beëindiging beneming ming >6 mnd.

proefverlof conform
proefverlof contrair
inrichting conform
inrichting contrair

totaal

64% 45% 24% 16% (190)
69% 58% 31% 23% (48)
58% 43% 40% 28% (67)
73% 64% 48% 32% (99)

64% 50% 32% 22% (422)

' Op deze totaalaantallen is per categorie voor elk van de vier recidivecriteria gepercenteerd.
Van de 190 personen met proefverlof van wie tevens de maatregel conform het advies is be-
eindigd heeft 64% gerecidiveerd volgens het criterium `nieuw proces-verbaal', 45% volgens
het criterium 'opnieuw veroordeeld', enz.

Per criterium variëren de verschillen tussen contraire en conforme beëindi-
ging van de maatregel en recidive, soms zijn de verschillen klein. Systema-
tisch is echter de recidive van de tbs-gestelden van wie de maatregel contrair
is beëindigd, hoger dan van de tbs-gestelden van wie de maatregel conform
het advies van de inrichting is beëindigd. Dit geldt zowel voor de beëindigin-
gen vanuit proefverlof als voor die vanuit de inrichtingssituatie. Daarnaast
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kan worden vastgesteld dat bij de scherpere recidivecriteria de beëindigingen
vanuit de inrichting, contrair of niet, met een hogere recidive gepaard gaan.

Voor een niet onaanzienlijk aantal tbs-gestelden kan tamelijk betrouwbaar
vanuit enkele kenmerken van hun voorgeschiedenis10 worden voorspeld:
- het al dan niet voorkomen van ongeoorloofde afwezigheid tijdens de ten-

uitvoerlegging van de maatregel;
- het al dan niet recidiveren tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel;
- het al dan niet recidiveren na beëindiging van de maatregel.

Op basis van de uitkomsten van een regressie-analyse zijn aan de tbs-gestel-
den predictiescores toegekend. Vervolgens is nagegaan hoe deze predictiesco-
res statistisch samenhangen met het voorkomen van ongeoorloofde afwezig-
heid, recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel en recidive na
beëindiging van de maatregel.

Over het algemeen zijn de recidivecijfers en die voor ongeoorloofde afwe-
zigheid hoog voor de ca. 30% tbs-gestelden met de ongunstigste predictiesco-
res, d.w.z. gelet op hun voorgeschiedenis (veel delicten vóór tbs, relatief jong
bij oplegging tbs, vaker een vermogens- of zedendelict naar aanleiding waar-
van tbs gesteld) wordt voorspeld dat zij relatief vaak ongeoorloofd afwezig
zullen zijn resp. zullen recidiveren. Omgekeerd zijn de recidivecijfers en die
voor ongeoorloofde afwezigheid laag voor de ca. 30% tbs-gestelden met de
gunstigste predictiescores (weinig delicten vóór tbs, relatief oud bij oplegging
tbs, vaker een geweldsmisdrijf naar aanleiding waarvan tbs gesteld). Voor sa-
men dus ca. 60% van de tbs-gestelden kan tamelijk betrouwbaar worden vast-
gesteld of zij tot een categorie behoren met een relatief grote dan wel kleine
recidivekans. Bij de voorspelling van recidive met delicten met geweldpleging
is de nauwkeurigheid geringer door het in geringere mate voorkomen van de-
ze delicten.

De uitkomsten zijn het resultaat van een nog exploratieve analyse, d.w.z.
ze zijn nog niet getoetst aan onafhankelijk materiaal. Niettemin bieden ze uit-
zicht op redelijke voorspellingsmogelijkheden van toekomstig delictgedrag
van een tamelijk grote groep tbs-gestelden."

De aantallen delicten vóór de oplegging, tijdens de tenuitvoerlegging
en na beëindiging van de maatregel vergeleken

In het voorgaande heeft de nadruk gelegen op de aantallen recidivisten tij-
dens de tenuitvoerlegging en na beëindiging van de maatregel. Het is natuur-
lijk ook mogelijk te bekijken hoe groot de aantallen delicten zijn die door de-
ze onderzoeksgroep te zamen zijn gepleegd, in de periode vóór de oplegging,
tijdens de tenuitvoerlegging en na de beëindiging van de maatregel. Door de
436 in het onderzoek betrokken tbs-gestelden zijn te zamen gemiddeld 805
delicten per jaar gepleegd inde periode voorafgaand aan de oplegging van de
maatregel. Voor de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel en voor
die na beëindiging van de maatregel zijn deze aantallen resp. 111 en 334 ge-
middeld per jaar voor de 436 in het onderzoek betrokken tbs-gestelden.

10
Te weten: aantal delicten vóór tbs, aantal verschillende soorten delicten vóór tbs, eerdere
tbs-stellingen, leeftijd bij oplegging tbs en delictsoort waarbij tbs is opgelegd.

11 Zie voor meer gedetailleerde gegevens de hoofdstukken 3 en 5.
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De gemiddelde aantallen delicten per jaar tijdens de tenuitvoerlegging en na
beëindiging van de maatregel gepleegd, kunnen ook worden uitgedrukt als
percentage van het gemiddelde aantal delicten per jaar dat v66r de oplegging
van de maatregel is gepleegd. Het gemiddelde aantal processen-verbaal per
jaar tijdens de tenuitvoerlegging is 14% van het aantal processen-verbaal over
de periode v66r de oplegging van de maatregel.

Het gemiddelde aantal processen-verbaal per jaar na de beëindiging van
de maatregel is 41% van het aantal processen-verbaal over de periode v66r
de oplegging van de maatregel.

Zoals gezegd, zijn er door de 436 tbs-gestelden te zamen gemiddeld 111
delicten per jaar gepleegd tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel. Bij
toepassing van dezelfde werkwijze specifiek voor de ernstige geweldsmisdrij-
ven (vermogensmisdrijven met geweldpleging jegens personen, mishandeling
met ernstig letsel, aanranding en verkrachting, ontucht, dodingsdelicten) zijn
er tijdens de tenuitvoerlegging door de 436 tbs-gestelden te zamen gemiddeld
14 van dit soort delicten per jaar gepleegd en 1,2 dodingsdelicten.

Het resultaat van deze berekeningen kan in beginsel als schattingsbasis
worden gebruikt voor het aantal te verwachten delicten per jaar voor de hui-
dige groep tbs-gestelden.

Conclusies

Het hier beschreven onderzoek beoogt allereerst nader inzicht te geven in de
aard en de omvang van de recidive van tbs-gestelden, zowel op de korte ter-
mijn (tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel) als op de langere ter-
mijn (na beëindiging van de maatregel binnen een redelijk te achten recidive-
termijn). In de tweede plaats is nagegaan in welke mate de recidive varieert
met bepaalde kenmerken van het delictverleden van de tbs-gestelden en van
de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel. Daarbij zijn kenmerken
van de psychopathologie en de inhoud van de behandeling buiten beschou-
wing gelaten. In de voorgaande bladzijden zijn de belangrijkste uitkomsten
voor de beantwoording van deze vragen weergegeven. Daarbij is de vraag
naar de betekenis van deze uitkomsten nog niet aan de orde gekomen om
een vermenging van beschrijving en interpretatie te vermijden. Daarover nu
enkele opmerkingen.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben betrekking op een groep tbs-ge-
stelden waarvan mag worden aangenomen dat ze naar de aard van de door
hen gepleegde delicten en ook in andere opzichten goeddeels vergelijkbaar is
met degenen die momenteel tbs zijn gesteld. Er is dan ook geen reden om te
veronderstellen dat de recidive van de huidige tbs-gestelden in belangrijke
mate zal (gaan) afwijken van wat in dit onderzoek is vastgesteld. De redelijk-
heid van deze veronderstelling wordt verder ondersteund door de grote mate
van overeenkomst van de uitkomsten van het hier besproken onderzoek met
die van het in 1985 gepubliceerde recidive-onderzoek.

Recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel
De aard en de omvang van de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de
maatregel bevatten in beginsel het antwoord op de vraag in welke mate de
beveiligingsdoelstelling van de maatregel op de korte termijn wordt gereali-
seerd. In het verlengde daarvan ligt de vraag boe deze uitkomsten te waarde-
ren, m.a.w. wordt de beveiligingsdoelstelling op de korte termijn op een aan-
vaardbaar niveau gerealiseerd. Strikt genomen is deze vraag alleen te beant-
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woorden vanuit concreet geformuleerde beleidsnormen over aanvaardbare of
onaanvaardbare niveaus van recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de
maatregel.

Gegeven de aard van de maatregel tbs zijn deze normen niet absoluut te
formuleren, d.w.z. de norm kan nooit zijn dat recidive tijdens de tenuitvoer-
legging geheel of nagenoeg geheel moet worden uitgesloten. Zowel de wijze
van tenuitvoerlegging als de duur van de maatregel worden in beginsel uitein-
delijk bepaald op basis van inschattingen van de risico's van de betrokken
tbs-gestelden voor de samenleving. Zou tijdens de tenuitvoerlegging van de
maatregel recidive geheel of nagenoeg geheel moeten worden uitgesloten,
dan zou de tbs-gestelden geen enkele bewegingsvrijheid buiten de instituten
gegeven moeten worden. Tegelijkertijd zou daarmee echter ook een belang-
rijke toetssteen wegvallen ter beoordeling van de noodzaak tot verdere ver-
lenging van de maatregel, ni. inzicht in het gedrag van tbs-gestelden buiten
het instituut in uiteenlopende omstandigheden. De uitkomsten van het recidi-
ve-onderzoek vormen hiervan een goede illustratie. Circa een derde van de
verleende proefverloven is ingetrokken en bij ca. een derde daarvan is recidi-
ve tijdens proefverlof daartoe de aanleiding geweest.

Een ander voorbeeld kan gevonden worden in de duur van de maatregel
bij de voor een sexueel delict tbs-gestelden. Bij hen duurt de maatregel ge-
middeld bijzonder lang. Tevens vormen zij een categorie met een groter ri-
sico voor het plegen van ernstige delicten tijdens de tenuitvoerlegging van de
maatregel.

Delicten tijdens de tenuitvoerlegging zijn dus niet uit te sluiten. De moge-
lijkheid tot recidive en het inzicht in de omstandigheden of voorwaarden bui-
ten het instituut waarin al dan niet wordt gerecidiveerd, vormen krachtige ar-
gumenten tot verdere verlenging dan wel beëindiging van de maatregel. Aan-
genomen moet worden, en de beëindigingspraktijk van de maatregelen geeft
zeker aanleiding dat te veronderstellen, dat bij ontbreken van de mogelijk-
heid van recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel de duur daar-
van korter zal worden. Ongetwijfeld gaat daar dan echter een recidivever-
plaatsend effect van uit naar de periode na beëindiging van de maatregel.

Een andere invalshoek is die van de feitelijk vastgestelde recidive, van de
aard ervan, van de termijn waarbinnen wordt gerecidiveerd en van de verhou-
ding van het totaal aantal delicten tijdens de tenuitvoerlegging gepleegd tot
dat van vóór de oplegging van de maatregel. Enerzijds moet dan worden
vastgesteld dat van 42% van de tbs-gestelden tijdens de tenuitvoerlegging in
ieder geval één misdrijf van welke aard ook bekend is geworden en van 16%
een misdrijf met geweldpleging. Meer concreet zijn door de 436 tbs-gestelden
te zamen ca. 14 ernstige misdrijven per jaar tijdens de tenuitvoerlegging ge-
pleegd. Daartegenover staat dat er gemiddeld drie jaar ligt tussen de veroor-
delingsdatum en een tijdens de tenuitvoerlegging gepleegd delict. Omgere-
kend naar een situatie waarin een gevangenisstraf zou zijn opgelegd en aan-
genomen dat in een dergelijke situatie delicten goeddeels achterwege blijven,
komt dit neer op gemiddeld ca. 4i/2 jaar, preventieve hechtenis buiten be-
schouwing latend. Verder is het aantal tijdens de tenuitvoerlegging gepleegde
delicten 14% van het aantal vóór de oplegging van de maatregel gepleegde
delicten.

Is het voorstelbaar, rekening houdend met de hiervoor al aangegeven be-
perkingen in verband met het karakter van de maatregel, dat de omvang van
de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel verder is terug te
brengen? In een voorgaande paragraaf is erop gewezen dat de recidive tij-
dens de intramurale fase van de tenuitvoerlegging maar beperkt was te on-
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derscheiden naar de situatie van waaruit ze is ontstaan. Als meest waarschijn-
lijke situatie, zo werd aangegeven, is echter die van het onbegeleide verlof te
beschouwen. De vraag doet zich dan voor of er altijd in voldoende mate
wordt gecontroleerd en kan worden gecontroleerd op de naleving van de
voorwaarden van het verleende verlof. Zou moeten worden vastgesteld dat
een effectievere controle in substantiële mate mogelijk en wenselijk zou zijn,
aanwijzingen dat dat het geval is zijn er overigens niet, dan zou van een meer
uitgebreide controle een zekere reductie van recidive mogen worden ver-
wacht. Verder is gebleken dat de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de
maatregel voor bepaalde subgroepen redelijk is te voorspellen. Op zich zou
deze kennis ertoe bijdragen om bij bepaalde categorieën tbs-gestelden terug-
houdend te zijn met onbegeleid verlof in een relatief vroeg stadium van de
tenuitvoerlegging van de maatregel.

Recidive na beëindiging van de maatregel
Allereerst kan, in aansluiting op de hiervoor gegeven overwegingen over de
relatie tussen de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel en de
aard van de maatregel, gewezen worden op het hoge niveau van het aantal
contrair beëindigde maatregelen, nl. 35%. In het vorige onderzoek werd nog
eenpercentage van 20% vastgesteld. Uit gegevens van het Ministerie van Jus-
titie blijkt dat sedert 1983 het aantal contraire beëindigingen verder is toege-
nomen tot ca. 50%!

Deze ontwikkeling kan moeilijk anders dan zorg geven, omdat de opvattin-
gen over de noodzaak tot voortzetting dan wel beëindiging van de maatregel
klaarblijkelijk sterk uiteenlopen. In dit verband is zeker ook van belang de
samenhang tussen dergelijke beëindigingen en de kans op recidive. Er is
immers een, afhankelijk van het gebruikte recidivecriterium niet altijd even
sterke maar wel systematische, samenhang tussen het contrair beëindigd wor-
den van de maatregel en de recidive na beëindiging van de maatregel: zowel
bij contraire beëindigingen vanuit proefverlof als vanuit de inrichting is de
recidive hoger dan bij beëindigingen conform advies.

De veronderstelling ligt voor de hand dat de rechters zich in hun besluit-
vorming over verlenging of beëindiging van de maatregel mede laten leiden
door oordelen over de evenredigheid tussen de duur van de vrijheidsbene-
ming en de aard van de delicten naar aanleiding waarvan de tbs is opgelegd .12
Toch roept deze ontwikkeling ook de vraag op in hoeverre in de verlengings-
adviezen voor de rechters voldoende overtuigend de kans op recidive wordt
aangegeven.

In samenhang met de toename van het aantal contraire beëindigingen is
het tevens van belang te wijzen op de afname van het aantal proefverloven
waarmee de intramurale fase wordt afgesloten. Als mogelijkheid om de ont-
wikkelingen bij de tbs-gestelden in een minder gestructureerde omgeving dan
de inrichtingssituatie te kunnen toetsen vormt het proefverlof een essentiële
fase in de tenuitvoerlegging van de maatregel tbs. Daarnaast moet worden
vastgesteld dat de mogelijkheden om in algemene zin het delictgedrag van de
tbs-gestelden op langere termijn duurzaam te beinvloeden beperkt lijken: de
lichtere recidivecriteria geven recidivecijfers van 50% tot 64%. Voorts blijkt
het totaal aantal delicten na beëindiging van de maatregel door de 436 tbs-
gestelden gepleegd, 41% te bedragen van het totaal aantal door hen vóót de

12 Zie bv. Van Emmerik (1984).
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oplegging van de maatregel gepleegde delicten. Tevens is duidelijk dat voor
tbs-gestelden met een gunstige dan wel ongunstige prognose de recidive na
beëindiging van de maatregel zich eveneens zeer duidelijk in gunstige respec-
tievelijk ongunstige zin onderscheidt.

Wel kan worden geconstateerd dat de meer ernstige vormen van delictge-
drag in geringere mate voorkomen: ca. 20% van de tbs-gestelden heeft na
beëindiging van de maatregel met een ernstig delict gerecidiveerd vergeleken
met de 73% die in de onderzoekspopulatie tbs is gesteld naar aanleiding van
een ernstig geweldsmisdrijf.

De concrete waardering van de recidivecijfers zal afhangen van de ver-
wachtingen die men heeft van wat de maatregel tbs vermag of zou moeten
vermogen. Een recidivepercentage van 50% is hoog, wanneer men hoopt of
verwacht een percentage van 0 te bereiken. Een zelfde recidivepercentage
van 50% wordt wellicht laag gevonden, wanneer men zich op het standpunt
stelt dat zonder maatregel een percentage van 100% verwacht mag worden.
Een recidivepercentage van 0% is echter niet reëel, omdat niet bij iedere tbs-
gestelde verwacht mag worden dat de tenuitvoerlegging van de maatregel het
gewenste resultaat zal hebben. Een recidivepercentage van 100% bij achter-
wege laten van de maatregel is echter evenmin reëel, omdat de recidive-
risico's voor de tbs-gestelden uiteenlopen."

Tot slot
Recidivecijfers zijn per definitie negatief. Er wordt niet mee vastgesteld wat
wel geslaagd is, maar in hoeverre het met de desbetreffende mensen weer is
misgegaan. Bovendien betreffen recidivecijfers alleen het resultaat in termen
van delictgedrag. Hoe belangrijk ook, er valt beduidend meer te evalueren
aan de tenuitvoerlegging van de maatregel tbs dan alleen de recidive tijdens
en na beëindiging ervan. Daarom is te betreuren dat er nog geen concrete
door de tbs-instituten geïnitieerde onderzoeksprojecten te melden zijn, zoals
in het verslag van het vorige recidive-onderzoek in 1985 bepleit, ter onder-
steuning van hun behandelingsmogelijkheden.

Binnen de onderzochte groep tbs-gestelden is een categorie ter grootte van
ca. 30% te onderscheiden die relatief vaak wordt overgeplaatst of heropgeno-
men. Deze categorie wordt gekenmerkt door een grotere frequentie van on-
geoorloofde afwezigheid en delictgedrag tijdens de tenuitvoerlegging en na
beëindiging van de maatregel. Natuurlijk is het waarschijnlijk dat, hoe ook de
voorzieningen in het tbs-veld zouden zijn samengesteld, er altijd een catego-
rie zal zijn die één of meer keren herplaatst zal moeten worden en dat dat
niet altijd op negatieve gronden behoeft te gebeuren. Toch onderstreept het
vóórkomen van deze categorie in deze omvang de wenselijkheid om de rela-
tie tussen de behoefte aan een bepaalde differentiatie tussen de bestaande
tbs-instituten (en eventueel nieuw te creëren voorzieningen) en de wenselijke
capaciteit binnen deze verschillende mogelijkheden meer empirisch te onder-
bouwen.

13
Men kan de opvatting horen verkondigen dat de recidivekans van iedere tbs-gestelde 100%
is, 'omdat hij anders niet tbs gesteld zou zijn'. Deze opvatting berust op een misvatting
over het besluitvormingsproces waarin al dan niet tot de oplegging van de maatregel tbs
wordt besloten. De maatregel tbs komt in aanmerking wanneer, naast het voldaan zijn aan
andere voorwaarden, het recidiverisico onaanvaardbaar wordt geacht. De aard van de te
verwachten recidive kan ook bij een recidivekans van bv. 35% heel wel deze kans onaan-
vaardbaar maken en bijgevolg de oplegging van de maatregel vorderen. Toch blijft de kans
op recidive dan 35% en niet iedereen met een dergelijke kans zal dus recidiveren.
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1 Inleiding

1.1 Achtergronden en doelstelling van het onderzoek

In 1985 is onder de titel `TBR en Recidive' het verslag gepubliceerd van een
onderzoek naar de recidive van tbs-gestelden14 van wie de maatregel was
beëindigd in de periode 1 juli 1974 t/m 30 juni 1979. In dat onderzoek is te-
vens de recidive nagegaan van langgestraften, d.w.z. van personen die een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd hadden gekregen van in totaal ten
minste 2Y jaar en die in dezelfde periode in vrijheid waren gesteld. Daardoor
was het ook mogelijk de recidive van de tbs-gestelden te vergelijken met die
van de langgestraften.

Dat een vergelijking van de recidive van tbs-gestelden en langgestraften
niet zonder problemen is, is omstandig beschreven in genoemd rapport. Deze
problemen vloeien in de eerste plaats voort uit het verschillende karakter van
straf en maatregel in hun tenuitvoerleggingsaspecten. Met andere woorden:
verschillende reactiemodaliteiten op misdrijven worden met elkaar vergele-
ken, waarbij de vraag kan worden gesteld of die modaliteiten niet zo princi-
pieel verschillend zijn dat een vergelijking daarvan van betekenis is ontbloot.
In de tweede plaats is er een groot verschil in toepassingsgebied van straf en
maatregel, d.w.z. de toepassing van de maatregel is aan zodanige voorwaar-
den gebonden dat er moeilijk van kan worden uitgegaan dat de categorie tbs-
gestelden vergelijkbaar is met de categorie langgestraften. Niettemin was en
is er onmiskenbaar de behoefte aan een referentie voor een beoordeling van
de resultaten van die aspecten van de maatregel tbs die beogen het delictge-
drag van de betrokken personen te beïnvloeden. Daarin is met genoemd on-
derzoek voorzien, waarbij de uitgevoerde vergelijking tevens de mogelijkheid
heeft geboden de problemen ervan te beschrijven.

Tevens is daarmee een deel van de verantwoording gegeven om in een
vervolgstudie die vergelijking achterwege te laten. Een tweede reden is gele-
gen in de constatering van het goeddeels ontbreken van verschillen in de aard
en de omvang van de recidive tussen tbs-gestelden en langgestraften. Van een
actualisering van het materiaal is daarom weinig nieuwe informatie te ver-
wachten. Deze vervolgstudie is dan ook beperkt tot de recidive van tbs-gestel-
den en wel van diegenen van wie de maatregel is beëindigd in de jaren 1979
t/m 1983.

Als zodanig is de doelstelling van dit onderzoek dezelfde als die van het
vorige, ni. het geven van informatie over aspecten van de maatregel die van
belang is voor de beoordeling van de mate waarin de primaire doelstelling

14 Sedert de wetswijziging van 19 november 1986 wordt gesproken van tbs (terbeschikkingstel-
ling) in plaats van tbR (terbeschikkingstelling van de Regering). Dit gewijzigde woordge-
bruik wordt in dit rapport ook gevolgd.
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van de maatregel wordt gerealiseerd: d.w.z. de bescherming van de samen-
leving tegen onaanvaardbaar geacht delictgedrag van personen die niet of in
verminderde mate strafbaar zijn als gevolg van een gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke stoornis van hun geestvermogens.'s Een actualisering van de be-
schikbare recidivegegevens werd wenselijk geacht door de verschuivingen in
de samenstelling van de populatie van tbs-gestelden in de zeventiger jaren en
de beginjaren tachtig.

Daarbij is het gebruikelijk een onderscheid te maken naar beveiliging op
kortere termijn en op langere termijn. De kortere termijn, een betrekkelijk
begrip gezien de duur van de vrijheidsbeneming in veel gevallen, eindigt in de
praktijk met de beëindiging van de maatregel.'6 De langere termijn neemt
dan een aanvang en eindigt, zo zou men kunnen stellen, met een redelijk ge-
achte recidivetermijn. Het is niet reëel deze termijn onbegrensd te laten, om-
dat de beinvloedbaarheid van de levensomstandigheden van de tbs-gestelden
na beëindiging van de maatregel ophoudt en er in de wisselwerking tussen
deze omstandigheden en de tbs-gestelden uiteraard nieuw delictgedrag moge-
lijk is.

Het hier beschreven onderzoek is niet enkel een actualisering van het vo-
rige recidive-onderzoek. Dat niet alleen omdat de langgestraften nu ontbre-
ken, maar ook omdat van de gelegenheid gebruik is gemaakt op enkele on-
derdelen meer specifieke informatie vast te leggen. Met name is dat gebeurd
bij de beschrijving van de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maat-
regel, die gegevens dus die de doelstelling van de maatregel op de kortere
termijn betreffen. Maar ook op enkele andere onderdelen wordt meer speci-
fieke informatie gegeven, of zijn bepaalde gegevens op een andere wijze
geanalyseerd en gepresenteerd. Eén voorbeeld daarvan dat hier genoemd kan
worden, is een beschrijving en analyse in hoofdstuk 5 van het totaal aantal
delicten door de tbs-gestelden gepleegd vóór, tijdens en na de maatregel.

1.2 Probleemstelling van het onderzoek

Met het voorgaande is de probleemstelling van het onderzoek gegeven: Wat
is de aard en de omvang van de recidive van tbs-gestelden, zowel op de kor-
tere als op de langere termijn? Uit deze vraagstelling zijn de volgende deel-
vragen af te leiden:
- Wat is de aard en de omvang van de recidive van tbs-gestelden tijdens de

tenuitvoerlegging van de maatregel?
- Wat is de aard en de omvang van de recidive van tbs-gestelden na beëindi-

ging van de maatregel?
- Zijn er samenhangen, en zo ja van welke aard, tussen de recidivegegevens

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

1s
Zie bv. Jonkers (1975), Hofstee (1987) en de artikelen 37 e.v. Wetboek van Stafrecht. Vol-
gens deze opvatting is behandeling in het kader van de maatregel tbs middel ter realisering
van de beoogde beveiligingsdoelstelling. Het ligt daarbij voor de hand dat tijdens de tenuit-
voerlegging van de maatregel voor de behandelaars de genezing van de betrokkene als
doelstelling voorop staat. De beveiliging van de samenleving wordt dan door hen vaak be-
schouwd als een grenzen stellende randvoorwaarde.

Zie bv. Eindrapport Heroverwegingen Strafrechttoepassing (1982).
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Gegevens over de aard en de ernst van de psychopathologie en over de in-
houd van de behandeling die in het kader van de maatregel tbs wordt gege-
ven, zijn in dit onderzoek, evenals in het vorige recidive-onderzoek, buiten
beschouwing gelaten.

13 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Selectie van de onderzoeksgroep
Zoals hiervoor al vermeld, bestaat de onderzoeksgroep uit al diegenen van
wie de maatregel is beëindigd in de periode 1 januari 1979 t/m 31 december
1983. Evenals in het vorige onderzoek is er een minimale recidivetermijn
aangehouden van drie jaar: met het opvragen van uittreksels uit de Justitiële
Documentatie is daarom een begin gemaakt in het voorjaar van 1987, zodat
alle tot en met 1986 bekend geworden misdrijven konden worden geanaly-
seerd. De recidivetermijn varieert dus van 3 tot 8 jaar. Deze in het materiaal
beschikbare variatie biedt de mogelijkheid het belang van een kortere of lan-
gere recidivetermijn na te gaan.

Materiaalverzameling
De in het onderzoek gebruikte gegevens over de delicten van de tbs-gestel-
den zijn ontleend aan de uittreksels uit de Justitiële Documentatie. Daarmee
is een beperking gegeven die inherent is aan onderzoek als hier gerappor-
teerd. In de eerste plaats geven deze uittreksels geen inzicht in de aantallen
gepleegde delicten, maar in aantallen processen-verbaal. Zij zijn immers ge-
baseerd op de door de politie doorgezonden processen-verbaal, die uiteraard
op meer delicten betrekking kunnen hebben, maar waarvan de aantallen vaak
schuilgaan achter aanduidingen als `meermalen gepleegd'. In de tweede plaats
bevatten de uittreksels de bij het openbaar ministerie (de parketten) bekend
geworden misdrijven. Zij vormen de geregistreerde criminaliteit.

Daarnaast zijn enkele gegevens over de periode van tenuitvoerlegging van
de maatregel ontleend aan het handponskaartensysteem uit de administratie
van de (voormalige) Directie TBR en Reclassering.

De concrete beschrijving van (operationele) definities van de onderzochte
kenmerken is te vinden in de desbetreffende hoofdstukken.

Opzet van het rapport
In hoofdstuk 2 worden de kenmerken beschreven die over het delictverleden
van de tbs-gestelden en het delict naar aanleiding waarvan de maatregel is
opgelegd, zijn vastgelegd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de periode van
tenuitvoerlegging van de maatregel beschreven. In hoofdstuk 4 worden de
recidivecriteria en enkele aspecten van de recidive, zoals de recidivesnelheid,
besproken, waarna in hoofdstuk 5 de samenhang van de recidive met de de-
lictachtergronden en het verloop van de tenuitvoerlegging van de maatregel
aan de orde komt.
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2 De onderzoekspopulatie

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de onderzoekspopulatie.
Op enkele plaatsen zal daarbij ook ter vergelijking aan overeenkomstige ge-
gevens uit het in 1985 gepubliceerde recidive-onderzoek worden gerefereerd.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
- enkele kenmerken van de tbs-gestelden bij de oplegging van de maatregel;
- de delictachtergronden van de tbs-gestelden;
- een nadere typologische beschrijving van de tbs-gestelden.

Daarnaast zullen enkele veranderingen in de beschreven kenmerken voor de
onderzochte periode worden aangegeven. De onderzoeksgroep bestaat, het zij
hier volledigheidshalve nog eens vermeld, uit al diegenen van wie de maat-
regel is beëindigd in de periode 1 januari 1979 t/m 31 december 1983.

2.2 De tbs-gestelden bij de oplegging van de maatregel

Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan de orde:
- de aard van het misdrijf naar aanleiding waarvan de maatregel tbs is opge-

legd;
- de duur van de eventueel naast de maatregel opgelegde vrijheidsstraf;
- de leeftijd ten tijde van de veroordeling waarbij de maatregel is opgelegd;
- de man/vrouw-verdeling in de onderzoeksgroep.

In tabel 8 is de aard van het misdrijf weergegeven naar aanleiding waarvan
de maatregel tbs is opgelegd. Het in de afgelopen jaren op tal van plaatsen
beschreven verschijnsel van een toepassing van de maatregel tbs bij voorna-
melijk geweldsmisdrijven komt in deze verdeling duidelijk tot uiting. Ook de
verdere doorzetting van dit verschijnsel ten opzichte van de vorige periode
(1974-1979) is eruit af te leiden.

Uit deze tabel kan verder worden afgeleid dat het aantal tbs-gestelden van
wie de maatregel beëindigd werd in de periode 1979-1983, aanzienlijk kleiner
is dan in de voorafgaande periode. Deze verschuiving is in feite nog wat
groter dan bij eerste lezing opvalt. Immers, de onderzoeksgroep 1979-1983
bevat ook 19 tbs-gestelde vrouwen, terwijl de onderzoeksgroep van 1973-1979
alleen uit mannelijke tbs-gestelden was samengesteld. Deze verschuivingen
zijn in overeenstemming met de daling in aantallen opgelegde tbs-en in de
jaren 1979, 1980 en 1981."

17 Zie Jaaroverzicht 1987 Directie TBR en Reclassering (1988), p. 29.
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Tabel 8: Verdelin^van tbs-gestelden naar de aard van het misdrijf waarbij de maatregel tbs is
opgelegd 8

soort misdrijf bij tbs

vermogens zonder geweld
vermogens met geweld
agressief materiële schade
agressief licht pers. letsel
agressief ernstig pers. letsel
sexueel misdrijf
overig misdrijf

totaal

1974-1979 1979-1983
aantal % aantal %

98 17% 27 6%
165 28% 101 23%
28 5% 33 8%
21 4% 9 2%

148 25% 177 41%
122 21% 87 20%

7 1% 2 0%

589 101% 436 100%

Overigens vormt het aantal vrouwen slechts 4% van de onderzoeksgroep. Elf
van de 19 hebben de maatregel opgelegd gekregen naar aanleiding van een
agressief misdrijf met ernstig letsel/dodelijke afloop. Geen van hen is voor
een sexueel misdrijf veroordeeld.

De naast de maatregel tbs opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf is
over het algemeen van betrekkelijk korte duur: gemiddeld (mediaan) vijf
maanden.19 Bij 80% van de onderzoeksgroep bedraagt de gevangenisstraf ten
hoogste twaalf maanden, terwijl 5% een gevangenisstraf heeft opgelegd ge-
kregen van vijf jaar of langer. Bij 22% is het aantal maanden gevangenisstraf
nul of minder dan een halve maand.

Hoewel de groep met een gevangenisstraf van langer dan een jaar ten op-
zichte van het vorige onderzoek wat groter is geworden (van 12% naar 20%),
kan nog steeds worden gesteld dat in zijn algemeenheid de duur van de
gevangenisstraf de tenuitvoerlegging van de maatregel niet doorkruist: in het
algemeen vormt de opgelegde gevangenisstraf zo te zeggen een `sanctionering
achteraf' van de preventieve hechtenis.20

De gemiddelde (mediale) leeftijd bij oplegging van de maatregel tbs is 26
jaar, exact gelijk aan die uit het vorige onderzoek. Circa een kwart van de
tbs-gestelden is 21 jaar of jonger (de grenswaarde van het eerste kwartiel, de
waarde dus waar beneden de eerste 25% van de waarnemingen ligt, in de ta-
bel aangeduid met Q1) en eveneens een kwart is 33 jaar of ouder (de grens-
waarde van het derde kwartiel, de waarde dus waar beneden 75% van de
waarnemingen ligt, in de tabel aangeduid met Q3).

18
Bij de indeling van de 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 23% misdrijven met geweldpleging is opgebouwd uit 13% diefstal met
braak en 10% vermogensmisdrijven met geweldpleging jegens personen. In bijlage 1 is een
gedetailleerd overzicht van de categorisering van de verschillende delictsoorten opgenomen.

De mediaan is de waarde die behoort bij de middelste waarneming van een naar grootte
geordende reeks waarnemingen. Op vergelijkbare wijze als het zg. rekenkundige of `gewone'
gemiddelde (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. In
die zin zijn alle drie maten als een `gemiddelde' op te vatten. De mediaan is minder ge-
voelig voor extreem hoge of lage waarden dan het rekenkundig gemiddelde.

Wel zijn er aanwijzingen dat er sinds 1983 een verdere toename is van het (relatieve) aantal
personen met een naast de maatregel opgelegde langdurige gevangenisstraf.
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Tabel 9: Duur van de naast de maatregel opgelegde straf en leeftijd t.t.v. de veroordeling'

md Q1 Q3 rg laagste hoogste
waarde waarde

duur opgelegde straf in maanden 5 2 12 12 0 183
leeftijd bij veroordeling in jaren 26 22 33 29 17 78

' md: mediaan; 01: grenswaarde le kwartiel; Q3: grenswaarde derde kwartiel; rg: rekenkundig
gemiddelde

De naast de maatregel opgelegde straf is hoger bij degenen bij wie de maat-
regel is opgelegd naar aanleiding van een agressief misdrijf met ernstig let-
sel/dodelijke afloop (mediaan negen maanden) en lager wanneer er sprake is
van een agressief misdrijf met licht letsel (mediaan een maand).

Ook naar leeftijd zijn er verschillen. De mediale leeftijd van de naar aan-
leiding van een verkrachting of aanranding tbs-gestelden is 23 jaar tegenover
bijvoorbeeld 30 jaar van degenen die ter beschikking zijn gesteld naar aan-
leiding van een agressief misdrijf met ernstig letsel.

2.3 De delictachtergronden van de tbs-gestelden

Het overgrote deel van de tbs-gestelden is één of meer malen veroordeeld
geweest vóór oplegging van de maatregel. Voor 93 personen, d.w.z. 22%, is
de veroordeling waarbij de maatregel tbs werd opgelegd, tevens de eerste
veroordeling geweest. Twaalf van de 19 vrouwen zijn nog niet eerder veroor-
deeld geweest. Vaak is men al op jeugdige leeftijd voor het eerst veroordeeld.
De gemiddelde (mediale) leeftijd is 19 jaar. Slechts een kwart is bij de eerste
veroordeling ouder dan 23 jaar. Voor 40% is de veroordeling waarbij de
maatregel is opgelegd, ten minste de vijfde veroordeling, zo'n 10% minder
dan bij de onderzoeksgroep 1973-1979: omdat de oplegging van de maatregel
in toenemende mate alleen naar aanleiding van gewelddadige delicten plaats-
vindt, daalt het gemiddelde aantal delicten vóór de maatregel. Deze categorie
tbs-gestelden heeft gemiddeld een kleiner aantal delicten gepleegd vóór de
oplegging van de maatregel. Dat komt ook tot uiting in de verkorting van de
gemiddelde (mediale) duur van de periode tussen de eerste veroordeling en
de veroordeling waarbij de maatregel is opgelegd, van zes jaar tot vier jaar
(personen met meer veroordelingen vóór de oplegging van de maatregel heb-
ben een langere carrière). In tabel 10 zijn de verschillende gegevens in een
samenvattend overzicht ondergebracht.

Tabel 10: Overzicht van karakteristieke grootheden van enkele kenmerken van het delictverle-
den van de tbs-gestelden

kenmerken

leeftijd bij de eerste veroordeling
duur delictcarrière in maanden
aantal delicten (processen-verbaal)
aantal veroordelingen
idem met ov gevangenisstraf
totaal aantal maanden ov gevangenis-
straf vóór tbs

aantal eerdere tbs w
aantal eerdere tbs ov
aantal verschillende soorten delicten
vóór tbs

md 01 Q3 rg laagste hoogste
waarde waarde

19 17 23 22 12 62
50 11 112 79 0 481

6 2 16 4 0 79
2 1 6 4 0 30
1 0 4 3 0 21

3 0 14 13 0 380
0 0 0 0,2 0 2
0 0 0 0,1 0 4

3 1 5 3 0 15
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Bij 60 personen (14%) is al eens eerder een onvoorwaardelijke tbs opgelegd
en bij 40 personen (9%) een voorwaardelijke tbs. In totaal hebben 93 perso-
nen (22%) eerder hetzij een voorwaardelijke hetzij een onvoorwaardelijke
maatregel tbs opgelegd gekregen (ten uitvoer gelegde voorwaardelijke maat-
regelen zijn als onvoorwaardelijke geteld).

Op ieder van de hier besproken aspecten wijken de delictachtergronden van
de ter beschikking gestelde vrouwen af van die van de mannen: zij zijn ouder
zowel bij de eerste veroordeling (voor zover zij al een eerdere veroordeling
achter de rug hebben) als bij de oplegging van de maatregel, de duur van
hun carrière is korter, zij hebben minder delicten gepleegd en vóór de
oplegging minder onvoorwaardelijke straf opgelegd gekregen. Ook het aantal
maanden gevangenisstraf opgelegd naast de maatregel, is bij hen kleiner.

2.4 Typen tbs-gestelden

Met behulp van de in de vorige paragraaf beschreven kenmerken van het de-
lictverleden kunnen bepaalde typen tbs-gestelden worden onderscheiden. Een
eerste type-indeling is opgesteld op basis van de leeftijd bij de eerste ver-
oordeling, het aantal verschillende soorten delicten vóór de tbs gepleegd (di-
versiteit) en het totaal aantal vóór de tbs gepleegde delicten. Deze drie ken-
merken zijn geselecteerd op basis van hun afzonderlijke samenhang met het
al dan niet recidiveren na beëindiging van de maatregel. In tabel 11 is weer-
gegeven in welke aantallen de verschillende typen voorkomen die op basis
van deze drie kenmerken kunnen worden samengesteld. De gebruikte twee-
delingen zijn gebaseerd op de mediaan.

Drie in theorie mogelijke typen blijken bij nadere beschouwing feitelijk
nauwelijks voor te komen, namelijk de combinaties jong/grote diversiteit/
weinig delicten, oud/grote diversiteit/weinig delicten en oud/geringe diversi-
teit/veel delicten. Op zich is het uiteraard heel voorstelbaar dat beide eerste
typen weinig voorkomen. Diversiteit heeft een aantal delicten nodig om tot
uiting te kunnen komen. Opvallender is dat de combinatie oud/geringe diver-
siteit/veel delicten maar in beperkte mate voorkomt: klaarblijkelijk neemt de
variatie in de gepleegde delicten toe, wanneer men over een langere tijds-
periode delicten blijft plegen.

Tabel 11:Typologie van tbs-gestelden op basis van leeftijd bij eerste veroordeling, aantal ver-
schillende delicten (diversiteit) en totaal aantal delicten vóór de tbs-veroordeling ge-
pleegd

leeftijd bij eerste veroordeling

aantal delicten vóór tbs

<7 delicten
>7 delicten

totaal

<20 jaar
diversiteit delicten

>20 jaar
diversiteit delicten

<3 >3 <3 >3 totaal

49 (1) 14 (2) 140(5) 12 (6) 215
33 (3) 120 (4) 17 (7) 34(8) 204

82 134 157 46 419

Gelet op de aantallen tbs-gestelden binnen de verschillende typen hebben
slechts 5 typen empirische betekenis. Voor verder gebruik in het onderzoek
worden dan ook de typen 1+2, 5+6 en 7+8 samengevoegd:
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Figuur 1: Typologie van tbs-gestelden op basis van leeftijd bij eerste veroordeling, aantal
verschillende delicten (diversiteit) en totaal aantal delicten v6ór de tbs-veroordeling
gepleegd

weinig delicten (n =49+14=63)
Jong l-11

veel delicten
geringe diversiteit (n=33)

grote diversiteit (n= 120)
leeftijd

weinig delicten (n =140+ 12 = 152)
oud

"-veel delicten (n=17+34=51)

(type 1)

(type 2)

(type 3)

(type 4)

(type 5)

De vijf typen delinquenten verschillen van elkaar in soort delict naar aanlei-
ding waarvan de maatregel is opgelegd. De 3 typen die gekenmerkt worden
door veel delicten in hun voorgeschiedenis (de combinaties jong/veel delic-
ten/geringe diversiteit, jong/veel delicten/grote diversiteit, oud/veel delic-
ten), zijn relatief vaak ter beschikking gesteld naar aanleiding van een ver-
mogensdelict. De oudere tbs-gestelden die relatief weinig delicten hebben ge-
pleegd in hun voorgeschiedenis, zijn vaak ter beschikking gesteld naar aan-
leiding van een agressief misdrijf. De jongere tbs-gestelden met weinig delic-
ten in hun voorgeschiedenis ten slotte zijn vaak ter beschikking gesteld naar
aanleiding van een zedendelict (zie tabel 12).

Tabel 12: Delictsoort naar aanleiding waarvan bij de 5 typen delinquenten de maatregel tbs is
opgelegd

type delinquent'

tbs-delict type 1 type 2 type 3 type 4 type 5 totaal

vermogens delict 11 18% 19 59% 58 49% 13 8% 23 45% 124 30%
agressief delict 24 38% 6 19% 45 38% 112 74% 21 41% 208 50%
zedendelict 28 44% 7 22% 16 13% 27 18% 7 14% 85 20%

totaal 63 100% 32 100% 119 100% 152 100% 51 100% 417 100%

' type 1: <20 jaar, <7 delicten; type 2: <20 jaar, >7 delicten, <3 soorten; type 3: <20 jaar,
>7 delicten, >3 soorten; type 4: >20 jaar, <7 delicten; type 5: >20 jaar, >7 delicten.

De typen kunnen ook worden ingedeeld naar de delictsoort naar aanleiding
waarvan de maatregel is opgelegd. In tabel 13 is dit weergegeven. In deze
indeling ligt dus meer de nadruk op de verschillen in delictachtergronden
tussen degenen die voor een vermogens-, agressief of zedenmisdrijf ter
beschikking zijn gesteld.

Tabel 13: Voorkomen van typen delinquenten binnen delictsoort naar aanleiding waarvan de
maatregel is opgelegd

type

delictsoort waarbij maatregel tbs is opgelegd

vermogensdelict agressief delict zedendelict totaal

type 1 11 9% 24 11% 28 33% 63 15%
type 2 19 15% 6 3% 7 8% 32 8%
type 3 58 47% 45 22% 16 19% 119 29%
type 4 13 10% 112' 54% 27 32% 152 36%
type 5 23 19% 21 10% 7 8% 51 12%

totaal 124 100% 208 100% 85 100% 417 100%
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De groep zedendelinquenten bestaat zo te zien uit drie subgroepen: een
groep jongere personen met weinig delicten, een groep oudere personen met
weinig delicten en een (kleinere) groep jongere personen met veel delicten
en veel diversiteit. De groep agressieve delinquenten bestaat uit vooral twee
groepen: een kleinere groep jongere personen met veel delicten en veel
diversiteit in hun delicten en een grote groep oudere personen met weinig
delicten. Bij de groep vermogensdelinquenten is er een grote groep jongere
personen met veel delicten en veel diversiteit in delicten, en twee kleinere
groepen. Daarvan bestaat er een uit jongeren met veel delicten maar weinig
variatie in delicten en een uit ouderen met veel delicten.

Een tweede typologische indeling kan worden onderzocht op basis van de
delicten die zijn gepleegd vóór de veroordeling waarbij de maatregel is
opgelegd. Daarbij zijn op basis van een clusteranalyse ('elementary linkage
analysis') de volgende vijf categorieën gehanteerd:
- vermogensmisdrijven, te weten diefstal d.m.v. braak, wegnemen, joy-riding

en bevoordeling;
- gewelddadige delicten, te weten alle geweldsmisdrijven, openbare orde-

delicten, vermogensmisdrijven met geweldpleging;
- opiumwet/vuurwapenwet;
- ontucht;
- aanranding en verkrachting.

Voor alle tbs-gestelden is nagegaan of zij tot één of meer van deze typen be-
horen. Vervolgens is nagegaan in hoeverre het tbs-delict overeenkomst ver-
toont met deze typen: welk deel van de vermogensdelinquenten is ook voor
een vermogensmisdrijf ter beschikking gesteld (zie tabel 15) en omgekeerd:
welk deel van de voor een vermogensmisdrijf tbs-gestelden heeft ook vóór de
oplegging van de maatregel al vermogensdelicten gepleegd (zie tabel 14).

Ter toelichting bij deze tabellen het volgende: niet alle tbs-gestelden zijn
op een van deze typen in te delen. Van een aantal is nl. geen uittreksel uit de
Justitiële Documentatie beschikbaar, terwijl een ander deel alleen delicten
heeft gepleegd die niet tot één van de vijf hier onderscheiden typen behoren.
In totaal kunnen 372 van de 436 personen op de een of andere wijze worden
ingedeeld.

Door de gevolgde werkwijze kunnen overigens de tbs-gestelden tot meer
dan één type behoren. Daarom telt het totaal van de laatste kolom in tabel
14 en van de onderste rij in tabel 15 niet op tot 372.

Een voorbeeld ter verduidelijking: van de voor een vermogensdelict tbs-
gestelden heeft 97% ook vóór de oplegging van de maatregel al een of meer
vermogensdelicten gepleegd. Van de 297 personen die tot het type 'ver-
mogensdelinquent' behoren (zie tabel 15), is 40% (uiteindelijk) ook voor een
vermogensdelict ter beschikking gesteld. Van de voor een zedendelict tbs-ge-
stelden (zie tabel 14) behoort 41% tot het type `aanranding en verkrachting'.
Van de 53 personen die tot dit type behoren (zie tabel 15), is 62% voor een
zedendelict ter beschikking gesteld.

Hoewel er zeker niet gesproken kan worden van het voorkomen van 'ex-
clusieve' typen, kan er niettemin worden vastgesteld dat er duidelijke relaties
zijn tussen de aard van de delicten vóór de oplegging van de maatregel ge-
pleegd en het delict waarvoor men is ter beschikking gesteld. Het duidelijkst
komt dit tot uiting bij de sexuele misdrijven, maar ook bij de andere typen
kunnen verbanden worden vastgesteld.
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Een groot aantal tbs-gestelden heeft al voor de oplegging van de maatregel
één of meer delicten gepleegd. Veel van die delicten zijn vermogensdelicten.
Ongeacht het delict naar aanleiding waarvan de maatregel is opgelegd, be-
hoort dus op grond van de hier gevolgde werkwijze een groot deel van de
tbs-gestelden tot het type vermogensdelinquent op basis van deze eerder ge-
pleegde delicten.

Tussen de verschillende typen is in meer of in mindere mate sprake van
een overlapping. Voor sommige combinaties is die overlapping groot, voor
andere kleiner.

Tabel 14: Verdeling van typen delinquenten op basis van de aard van de vóór de oplegging
van de maatregel gepleegde delicten en delict waarvoor ter beschikking gesteld

soort delict waarvoor ter beschikking gesteld

type delinquent vermogens gewelds zeden totaal per type

vermogensdelinquent 97% 74% 65% 297 79% (n=372)
geweldsdelinquent 54% 64% 42% 209 56% (n=372)
ontucht 10% 10% 44% 64 17% (n=372)
aanranding en verkrachting 7% 7% 41% 53 14% (n=372)
opiumwet/vuurwapenwet 26% 16% 4% 63 17% (n=372)

totaal waarop gepercenteerd 121 171 80

Tabel 15: Verdeling van typen delinquenten op basis van de aard van de vóór de oplegging
van de maatregel gepleegde delicten en delict waarvoor ter beschikking gesteld

type delinquent op basis van delicten in voorgeschiedenis

vermogens- gewelds- ontucht aanranding/ opiumwet/ totaal
tbs-delict delinquent delinqent verkracht. vuurwap.

vermogensdelict 40% 31% 19% 15% 51% 33%
agressief delict 42% 52% 26% 23% 44% 46%
zedendelict 18% 17% 55% 62% 5% 21%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
totaal per type (297) (209) (64) (53) (63) (372)

Een kanttekening kan nog worden geplaatst i.v.m. het aantal `first offenders'
(22% van het aantal tbs-gestelden): een typologisering kan strikt genomen
eerst plaatsvinden, wanneer er naast het tbs-delict sprake is van ten minste
één delict vóór de oplegging van de maatregel. Het belang van de typologie
voor de verdere analyse is door de verschillende beperkingen niet groot: de
eerdere typologie, gebaseerd op leeftijd, aantal delicten en variatie in soorten
delicten is daarvoor bruikbaarder. Wel is duidelijk gemaakt dat het tbs-delict
een redelijk goede indicatie is voor de aard van de vóór de oplegging van de
maatregel gepleegde delicten.

2.5 Verschillen in samenstelling van de inrichtingspopulaties

Door na te gaan of en in hoeverre er verschillen zijn tussen de populaties van
de tbs-instituten, kan worden vastgesteld hoe er in de praktijk van de dif-
ferentiatie tussen de instituten gebruik wordt gemaakt. Vanzelfsprekend spe-
len bij de plaatsingsbeslissingen ook allerlei andere kenmerken een rol, zoals
diagnostische kenmerken en behandelingsvooruitzichten. Daarover zijn in dit
onderzoek, waarin de recidive centraal staat, geen gegevens verzameld. In de-
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ze paragraaf wordt een overzicht van de verschillen tussen de instituten ge-
geven aan de hand van de volgende kenmerken:
- de gemiddelde leeftijd ten tijde van de oplegging van de maatregel tbs;
- het gemiddeld aantal veroordelingen tot en met de veroordeling waarbij de

maatregel tbs is opgelegd;
- het gemiddeld aantal maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf dat naast

de maatregel is opgelegd;
- het percentage tbs-gestelden ter zake van:

- vermogensmisdrijven zonder geweldpleging;
- vermogensmisdrijven met geweldpleging;
- geweldsmisdrijven;
- zedenmisdrijven.

Als behorend tot de populatie van een bepaalde inrichting worden in deze
paragraaf opgevat al die tbs-gestelden voor wie de desbetreffende inrichting
de eerste behandelingsinrichting was. Uiteraard kunnen er tal van redenen
zijn waarom een eerste plaatsing niet overeenkomt met de voorkeurplaatsing.
Voor sommige tbs-gestelden zal mogelijk een tweede (of derde) plaatsing pas
overeenkomen met de oorspronkelijke voorkeurplaatsing. Door van deze ach-
terafgegevens uit te gaan worden beoogde verschillen vertroebeld door de
noodzakelijke plaatsingscompromissen van alle dag. Toch mag ervan worden
uitgegaan dat eventuele verschillen het meest uitgesproken bij de eerste
plaatsing tot uiting zullen komen.

Het spreekt dus vanzelf dat de hier gevolgde benadering noodzakelijker-
wijs een onvolkomen beeld geeft van de eventueel beoogde optimale toede-
ling. Voor een meer volledig beeld zou inzicht moeten bestaan in de voor-
keurplaatsing van de beoordelaars van het Meijers Instituut. Het samenstel-
len van een dergelijk beeld valt buiten het kader van dit onderzoek, hoe
belangwekkend op zich ook: zowel als toetsing van aan dergelijke 'ideaal-
plaatsingen' ten grondslag liggende oordelen als ook als basis om beter de
behoefte aan behandelingsplaatsen van een bepaalde soort te kunnen inschat-
ten. Hier wordt slechts getracht `als bijprodukt' achteraf een beeld te con-
strueren op basis van een beperkt aantal in het kader van dit onderzoek ver-
zamelde gegevens. In tabel 16 zijn de gegevens bijeengebracht.

Tabel 16: Enkele gegevens over de delictachtergronden van de inrichtingspopulaties bij eerste
plaatsing in de betrokken inrichting

kenmerken

aantal eeroord. v66r tbs'
tot. aant. mnd. ov v66r tbs'
leeftijd tbs'
aantal mnd ov bij tbs'
tbs-delict:
- % vermogensm. z. geweld
- % vermogensm. m. geweld
- % geweldsmisdrijf
- % zedenmisdrijf

totaal

* rekenkundig gemiddelde

Veld- Van V.d. Pompe Bosch- Olden- Grote totaal
zicht Mesdag Hoeven oord kotte Beek incl.

overig

6 3 4 4 4 4 2 4
30 12 13 11 7 12 9 13
34 24 24 27 26 34 30 29
18 31 12 11 6 17 3 12

4% 3% 12% - 6% 13% 3% 6%

21% 7% 28% 25% 36% 24% 19% 23%
58% 69% 34% 47% 33% 53% 64% 50%
15% 21% 26% 26% 25% 11% 14% 20%

53 29 91 72 36 55 69 436
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Aan de hand 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

gemiddeld aantal veroordelingen, een meer dan gemiddeld aantal maanden
gevangenisstraf zowel voor de gehele periode v66r de oplegging als naast
de maatregel opgelegd, een weinig specifiek delictpatroon met wat meer
geweldsmisdrijven en wat minder zedenmisdrijven;

- Van Mesdagkliniek: relatief jong bij oplegging van de maatregel, een ge-
middeld groot aantal maanden gevangenisstraf opgelegd naast de maatre-
gel, een naar verhouding groot aantal geweldsmisdrijven, maar minder ver-
mogensmisdrijven zonder geweldpleging;

- Van der Hoevenkliniek: relatief jong bij oplegging van de maatregel, wat
meer vermogensmisdrijven zonder geweldpleging, minder geweldsmisdrij-
ven en wat meer zedenmisdrijven;

- Pompekliniek: wat meer sexuele misdrijven, geen vermogensmisdrijven
zonder geweldpleging;

- Hoeve Boschoord: een kleiner aantal maanden gevangenisstraf naast de
maatregel, een groter aantal vermogensmisdrijven met geweldpleging, een
kleiner aantal geweldsmisdrijven en wat meer zedenmisdrijven;

- Oldenkotte: relatief oud bij oplegging van de maatregel, een kleiner dan
gemiddeld aantal maanden gevangenisstraf naast de maatregel, een groter
aantal vermogensmisdrijven zonder geweldpleging en een kleiner aantal
sexuele misdrijven;

- Grote Beek: een kleiner aantal veroordelingen dan gemiddeld, een kleiner
aantal maanden gevangenisstraf naast de maatregel, een groter aantal ge-
weldsmisdrijven en een kleiner aantal zedenmisdrijven.
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3 De periode van tenuitvoerlegging van
de maatregel tbs

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de verschillende gegevens besproken die over de pe-
riode van tenuitvoerlegging van de maatregel zijn verzameld:
- de duur van de intramurale periode;
- de mate van continuïteit in de behandeling, d.w.z. de mate waarin tbs-ge-

stelden in meer tbs-instituten opgenomen zijn geweest;
- het vóórkomen van ongeoorloofde afwezigheid en de aard en omvang van

de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel;
- de wijze waarop de intramurale behandelingsperiode is afgesloten;
- de duur van de extramurale periode en van de totale tbs;
- de wijze waarop de maatregel is beëindigd.

Daarnaast zal worden nagegaan wat de aard van de samenhang is tussen de-
ze gegevens en de volgende kenmerken van de tbs-gestelden:
- de leeftijd van de betrokkenen bij de oplegging van de maatregel;
- het soort misdrijf naar aanleiding waarvan de maatregel is opgelegd;
- het totaal aantal veroordelingen van de betrokkenen tot en met de opleg-

ging van de maatregel.

Ten slotte worden enkele verschillen tussen de tbs-instituten besproken.

3.2 Kenmerken van de behandelingsperiode

De duur van de intramurale periode
De gemiddelde (mediale) duur van de intramurale behandelingsfase geduren-
de de looptijd van de maatregel is 46 maanden.` Bij een vierde van de ex-
tbs-gestelden heeft deze fase ten hoogste 28 maanden geduurd. Een duur tot
28 maanden is binnen de onderzoeksgroep dus relatief kort. Bij eveneens een
vierde is de duur van de intramurale fase ten minste 69 maanden. Een duur
van 69 maanden of langer is binnen de onderzoeksgroep relatief lang. Verge-
lijking van deze gegevens met die uit het vorige onderzoek laat zien dat de

21
De intramurale fase is de periode in de tenuitvoerlegging van de maatregel waarin de tbs-
gestelde geacht wordt in een inrichting te verblijven. Dit verblijf kan voor een kortere of
langere periode worden onderbroken door begeleid of onbegeleid verlof. Dergelijk verlof
heeft altijd een gerichte bestemming: bezoek van familie of anderen, een cursus, werk e.d.
In de extramurale fase, waarvan de gebruikelijke benaming 'proefverlof' is, is er sprake van
een feitelijke beëindiging van het verblijf in de inrichting, waarbij de tbs-gestelde wel tot de
sterkte van de desbetreffende kliniek blijft behoren. De begeleiding is grotendeels overge-
dragen aan de reclassering. Het proefverlof is bedoeld als laatste fase in de tenuitvoerleg-
ging van de maatregel tbs. Het kan echter bij onregelmatigheden worden geschorst.

29



gemiddelde duur van de intramurale behandelingsfase met zes maanden is
toegenomen. De duur van de intramurale behandelingsfase van de maatregel
valt niet volledig samen met de totale duur die de betrokkenen `binnen' door-
brengen. Daaraan vooraf gaat de duur van de ten uitvoer te leggen opgelegde
straf, al dan niet in een tbs-instituut doorgebracht. Bovendien moet nog reke-
ning worden gehouden met de duur van de voorlopige hechtenis vóór de ver-
oordelingsdatum. Wordt met deze straftijd rekening gehouden, dan duurt de
intramurale fase vanaf de veroordelingsdatum gemiddeld (mediaan) 49 maan-
den .22

Continuïteit in de behandeling
Aan `continuïteit in de behandeling' kunnen twee aspecten worden onder-
scheiden: het aantal opnamen, ongeacht in welke instituten deze hebben
plaatsgevonden, en het aantal verschillende instituten waarin de tbs-gestelden
opgenomen zijn geweest.

Het merendeel van de tbs-gestelden (55%) wordt via het Meijers Instituut
(voorheen Selectie Instituut) of rechtstreeks in een van de (tbs-)instituten ge-
plaatst en verder niet meer (her)opgenomen. Ongeveer 16% wordt daarnaast
nog eens één of twee keer in hetzelfde of een ander instituut (her)opgeno-
men, terwijl 29% naast de eerste plaatsing drie maal of vaker wordt (her)op-
genomen.

Wordt naar het aantal verschillende instituten gekeken (incl. het Meijers
Instituut), dan blijkt 30% in drie of meer instituten opgenomen geweest te
zijn. Negen procent is, ook weer met inbegrip van het Meijers Instituut, in
vier of meer verschillende instituten opgenomen geweest.

Beide kenmerken hangen overigens sterk samen, d.w.z. tbs-gestelden met
relatief veel opnamen zijn ook in relatief veel verschillende instituten opgeno-
men geweest.

Van de gehele onderzoeksgroep is 26% nooit in het Meijers Instituut op-
genomen geweest.

Ongeoorloofde afwezigheid en recidive tijdens de intramurale behandelingsfase
en het proefverlof
Van 58% van de onderzochte tbs-gestelden is ten minste één ongeoorloofde
afwezigheid van een dag of langer geregistreerd. Een kwart van. de onder-
zoeksgroep is ten minste vier keer een dag of langer ongeoorloofd afwezig
geweest. Onder ongeoorloofde afwezigheid vallen uiteenlopende zaken als:
ontvluchten uit de inrichting, zich onttrekken aan toezicht tijdens begeleid
verlof en niet tijdig terugkeren van onbegeleid verlof.

Van 42% van de onderzochte ex-tbs-gestelden is tijdens de tenuitvoerleg-
ging van de maatregel ten minste één misdrijf bekend geworden. Bij 16% van
de onderzoeksgroep is tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel ten min-
ste één misdrijf met geweldpleging bekend geworden. Onder geweldsmisdrij-
ven zijn hier gerekend: vermogensmisdrijven met geweldpleging jegens perso-

22
In tabel 23 zijn ook de rekenkundige gemiddelden opgenomen van de intramurale, extra-
murale en totale duur van de maatregel, gerekend vanaf de veroordelingsdatum. Zie voorts
de toelichting bij tabel 23.

Deze cijfers geven waarschijnlijk een onderschat beeld van de ongeoorloofde afwezigheid.
Met sommige instituten bestaat de afspraak dat ongeoorloofde afwezigheden tot twee da-
gen niet aan het departement behoeven te worden gemeld (en dus niet worden geregis-
treerd, tenzij er ontsporingen plaatshebben).
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nen, agressieve misdrijven met licht letsel bij het slachtoffer, agressieve mis-
drijven met zwaar letsel c.q. de dood ten gevolge hebbend en aanranding en
verkrachting. Het gaat daarbij om de officieel geregistreerde criminaliteit.

Uitgesplitst naar intramurale en extramurale (proefverlof)fase van de
maatregel, zijn deze percentages 37 en 10 respectievelijk 16 en 6 voor de to-
tale onderzoeksgroep. Ten opzichte van het vorige onderzoek zijn er nauwe-
lijks verschillen.

Niet alle in het onderzoek betrokken personen hebben tijdens de tenuit-
voerlegging van de maatregel een proefverlof gekend. Zij hebben dus ook
niet kunnen recidiveren tijdens een proefverlof. Wordt daarmee rekening
gehouden, dan ontstaat het volgende beeld: van 24% van de tbs-gestelden die
wel een proefverlof hebben gehad is tijdens dat verlof ten minste één delict
bekend geworden en bij 8% ten minste één delict met geweldpleging. Bij
18% van de tbs-gestelden die een proefverlof hebben gehad, heeft recidive
tijdens proefverlof tot ten minste één veroordeling geleid. Ween aantal ge-
vallen zal dat tevens de aanleiding zijn geweest het proefverlof in te trekken:
een derde van degenen van wie het proefverlof is ingetrokken, is veroordeeld
voor een tijdens het proefverlof gepleegd delict tegen slechts 7% van degenen
van wie het proefverlof niet is ingetrokken. Op basis van deze gegevens is de
volgende figuur opgesteld.

Figuur 2: De samenhang tussen recidive tijdens proefverlof en het ingetrokken zijn van het
proefverlof

totale groep (n=436)
geen proefverlof: 147=34% van 436

wel proefverlof: 289=66% van 436

proefverlof wel ingetrokken verlof niet ingetrokken
108=37% van 289 181= 63% van 289

wel veroordeeld niet veroordeeld wel veroordeeld niet veroordeeld
38=35% van 108 70=65% van 108 13=7% van 181 168 = 93% van 181

totaal veroordeeld tijdens proefverlof: 38 + 13 = 51 = 18% van 289

Een andere manier van kijken naar de recidive tijdens de tenuitvoerlegging
van de maatregel is die waarbij niet het aantal personen wordt bepaald voor
wie één of meer malen tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel een
delict bekend is geworden, maar het totaal aantal door alle tbs-gestelden te
zamen gepleegde delicten.

In totaal zijn er tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel door de in
dit onderzoek betrokken personen 626 delicten bekend geworden (d.w.z. aan-
tallen processen-verbaal), waarvan 491 tijdens de intramurale fase en 135 tij-
dens de extramurale (proefverlof)fase. De aard van de misdrijven loopt naar
ernst uiteen, zoals de volgende tabel laat zien.
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Tabel 17: Aard der tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel gepleegde delicten

delictsoort intramurale fase proefverlof totaal

aantal % aantal % n %

vermogensmisdrijven 341 70% 54 40% 395 63%
lichtere geweldsmisdrijven 41 8% 16 12% 57 9%
ernstige geweldsmisdrijven 27 5% 11 8% 38 6%
ernstige zedenmisdrijven 18 4% 18 13% 36 6%
dodingsdelicten 5 1% 1 1% 6 1%
overige delicten 59 12% 35 26% 94 15%

totaal 491 100% 135 100% 626 100%

Opvallend.in deze verdeling is allereerst het (absoluut en relatief) grote aan-
tal vermogensmisdrijven tijdens de intramurale fase van de tbs en het (rela-
tief) grote aantal `overige' delicten en ernstige zedendelicten tijdens de proef-
verloffase. Drie kwart van de tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel
gepleegde delicten zijn gepleegd in de intramurale fase. Wel worden er tij-
dens de proefverloffase 1,5 à 2 maal zoveel delicten per tijdseenheid gepleegd
als tijdens de intramurale fase, d.w.z. rekening houdend met verschillen in de
duur van het proefverlof en die van de intramurale fase van de maatregel.
Door het beperkte karakter van het toezicht in de proefverloffase is dit wel-
licht niet zo verwonderlijk. Anderzijds mag ervan worden uitgegaan dat
proefverlof slechts geindiceerd is onder de veronderstelling dat het niet ple-
gen van delicten aanmerkelijk waarschijnlijker is dan het wel plegen ervan.

De helft van de tijdens de tenuitvoerlegging gepleegde delicten leidt niet
tot een veroordeling maar wordt geseponeerd. Van de tijdens de intramurale
fase gepleegde delicten wordt 55% geseponeerd, terwijl dit van de tijdens
proefverlof gepleegde delicten beduidend lager, nl. 35% is.

De gemiddelde tijd tussen de datum van veroordeling waarbij de maatre-
gel tbs is opgelegd en de tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel ge-
pleegde delicten bedraagt drie jaar. Tussen de verschillende delictsoorten is
er in dit opzicht weinig verschil, met uitzondering van de ernstige zedendelic-
ten: gemiddeld ligt er tussen de datum van veroordeling en de tijdens de ten-
uitvoerlegging van de maatregel gepleegde ernstige zedendelicten ruim vijf
jaar (64 maanden). Op zich is dit in overeenstemming met de hiervoor vast-
gestelde relatief grote frequentie van deze misdrijven tijdens het proefverlof,
dus meestal in de beoogde laatste fase van de tenuitvoerlegging. Tegelijker-
tijd wordt daarmee echter ook duidelijk dat zowel in het algemeen als voor
de zedenmisdrijven in het bijzonder er gemiddeld een aanmerkelijke tijd ligt
tussen de veroordeling en de tijdens de tenuitvoerlegging gepleegde delicten.

Bij de tbs-gestelden met een tenuitvoerleggingsduur vanaf de veroorde-
lingsdatum gerekend van niet meer dan vier jaar, is het aantal recidivisten
tijdens de tenuitvoerlegging kleiner dan gemiddeld. Bij de tbs-gestelden met
een tenuitvoerleggingsduur van meer dan vijf jaar is het aantal recidivisten
daarentegen groter dan gemiddeld. Op zich is het denkbaar dit verschil in
recidive te verklaren vanuit de langere duur. Daardoor neemt de kans toe dat
een recidive zich zal voordoen tijdens de tenuitvoerlegging. Gelet op de func-
tie van de maatregel ligt het echter meer voor de hand de langere duur te
verklaren vanuit de opgetreden recidive. Enige steun voor die verklaring kan
gevonden worden in de wat grotere frequentie van recidive tijdens de tenuit-
voerlegging en de wat grotere frequentie van ongeoorloofde afwezigheid bij
de tbs-gestelden van wie de maatregel contrair het advies van de inrichting is
beëindigd.
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Voor de intramurale fase is nagegaan vanuit welke situatie de delicten met
name worden gepleegd. De volgende tabel laat zien dat dat op basis van het
gebruikte materiaal slechts in beperkte mate is gelukt.

Tabel 18: Situatie van waaruit tijdens de intramurale fase de delicten zijn gepleegd

situatie aantal %

na ontvluchting uit de inrichting of na onttrekking aan begeleid verlof 169 34%
vanuit onbegeleid verlof of buitenwerk 47 10%
niet vast te stellen 275 56%

totaal 491 100%

Bij de verzameling van de gegevens is gebruik gemaakt van enerzijds het
handponskaartensysteem van de toenmalige Directie TBR en Reclassering en
anderzijds de uittreksels uit de Justitiële Documentatie. Voorstelbaar is dat
een aanmerkelijk deel van de situaties wel vast te stellen zou zijn geweest,
wanneer van de volledige dossiers van de Directie TBR/R gebruik was ge-
maakt. De ervaringen daarmee in het kader van een ander onderzoek maken
dit aannemelijk. Tevens is echter duidelijk dat een dergelijke werkwijze zeer
arbeidsintensief en dus tijdrovend is.

In ieder geval zijn conclusies nu moeilijk te trekken door het grote aantal
onbekende situaties. Wel lijkt het het meest waarschijnlijk dat de niet vast te
stellen situaties voornamelijk onbegeleid verlof en buitenwerk betreffen, om-
dat ontvluchtingen uit de inrichting vermoedelijk vollediger worden vastgelegd
in het handponskaartensysteem.

Afsluiting van de intramurale fase
De intramurale fase kan op verschillende manieren eindigen. De volgende
tabel geeft daarvan een overzicht.

Tabel 19: Wijze van beëindiging van de intramurale fase van de maatregel tbs

wijze beëindiging aantal %

proefverlof 242 55%
weglopen 3 1%
overlijden 14 3%
beëindiging maatregel 173 40%
anders 4 1%

totaal 436 100%

In vergelijking met het vorige recidiveonderzoek is het aantal beëindigingen
van de intramurale fase met proefverlof met 8 à 9% afgenomen en het aantal
beëindigingen door niet verlenging van de maatregel met 7% toegenomen.

Duur van de extramurale fase en de totale tbs
De gemiddelde (mediale) duur van het totale proefverlof bedraagt elf maan-
den, zes maanden minder dan in het voorgaande onderzoek. Bij 25% van de
betrokkenen duurt het proefverlof hooguit 5 maanden en bij eveneens 25%
duurt het tenminste 17 maanden. Uit het voorgaande is duidelijk geworden
dat lang niet alle tbs-gestelden proefverlof krijgen. Wordt hiermee rekening
gehouden, d.w.z. wordt de totale proefverloftijd verdeeld over alle tbs-gestel-
den, dan is de gemiddelde proefverloftijd zeven maanden.

De gemiddelde (mediale) duur van de maatregel tbs, intramurale en extra-
murale fase te zamen, bedraagt 48 maanden. Bij 25% van de tbs-gestelden
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duurt de maatregel hooguit 36 maanden en bij eveneens 25% duurt de maat-
regel ten minste 68 maanden.

De totale (mediale) duur van de vrijheidsbeneming vanaf de veroordelings-
datum gerekend, de preventieve hechtenis dus buiten beschouwing latend,
bedraagt 56 maanden, ruim 4V2 jaar. Naar schatting kan voor de duur van de
preventieve hechtenis daarbij een periode van ca. een jaar worden bijgeteld.
Bij 25% van de tbs-gestelden is de totale duur van de vrijheidsbeneming van-
af de veroordeli sdatum hooguit 39 maanden en bij eveneens 25% ten min-
ste 74 maanden.

Wijze beëindiging van de maatregel
In de volgende tabel is de wijze van beëindiging van de maatregel weerge-
geven:

Tabel 20: Wijze van beëindiging van de maatregel tbs

wijze beëindiging aantal %

onvoorwaardelijk ontslag Ministerie van Justitie 3 1%
OM conform advies 202 46%
OM contrair advies 5 1%
rechter conform advies 62 14%
rechter contrair advies 148 34%
anders 16 4%

totaal 436 100%

Een derde (35%) van de maatregelen wordt beëindigd tegen het advies van
de inrichting in. In zijn totaliteit is dit een beduidend hoger percentage dan
de 20% uit het vorige onderzoek. In vergelijking met het laatste daarin opge-
nomen onderzoeksjaar (1978/1979: 37%) is het aantal contraire beëindigin-
gen gestabiliseerd: in elk van de jaren 1979 t/m 1983 ligt het percentage rond
de 35%25

In tabel 21 is weergegeven in welke mate maatregelen conform het advies
dan wel contrair worden beëindigd in situaties waarin de tenuitvoerlegging
van de maatregel zich reeds in het stadium van proefverlof bevindt dan wel
de intramurale situatie nog van toepassing is.

Tabel 21: Verdeling van tbs-gestelden naar contraire resp. conforme beëindiging van de maat-
regel en situatie waarin op dat moment verblijvend (proefverlof of intramuraal)

wijze van beëindiging aantal %

vanuit proefverlof conform advies 192 44%
vanuit proefverlof contrair advies 48 11%
vanuit inrichting conform advies 70 16%
vanuit inrichting contrair advies 101 23%
overige combinaties 25 6%

totaal 436 100%

24
In tabel 23 zijn ook de rekenkundige gemiddelden opgenomen van de intramurale, extra-
murale en totale duur van de maatregel, gerekend vanaf de veroordelingsdatum. Zie voorts
de toelichting bij tabel 23.

Wel blijkt er in de afgelopen jaren sprake te zijn van een verdere toename van het aantal
contraire beëindigingen. Blijkens cijfers van het Ministerie van Justitie zou het percentage
contraire beëindigingen nu ca. 50% bedragen. Zie hiervoor het Jaaroverzicht 1986 (p. 19)
en het Jaaroverzicht 1987 (p. 19) van de Directie TBR en Reclassering.
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In de proefverlofsituaties overheersen de beëindigingen conform advies (in
een verhouding van 4:1), in de intramurale situaties daarentegen de beëindi-
gingen contrair het advies (in een verhouding van 3:2).

3.3 Samenhang met de delictachtergronden

In tabel 22 is samenvattend weergegeven tussen welke gegevens over de pe-
riode van tenuitvoerlegging van de maatregel en enkele kenmerken van de
tbs-gestelden (leeftijd ten tijde van de oplegging van de maatregel, delictsoort
naar aanleiding waarvan de maatregel is opgelegd, aantal veroordelingen t/m
de oplegging van de maatregel) er statistische samenhangen zijn vastgesteld.

Naar leeftijd zijn er de volgende verschillen. De bij de oplegging van de
maatregel jongere tbs-gestelden worden vaker heropgenomen en ook vaker in
verschillende instituten opgenomen dan hun oudere lotgenoten. Verder zijn
de jongere tbs-gestelden vaker ongeoorloofd afwezig tijdens de intramurale
fase van de maatregel en begaan zij meer misdrijven tijdens de tenuitvoerleg-
ging van de maatregel. Ten slotte wordt van de jongere tbs-gestelden de
maatregel vaker contrair aan het advies beëindigd.

Naar aantal veroordelingen t/m de oplegging zijn er de volgende ver-
schilllen. Van de tbs-gestelden die in hun voorafgaande delictcarrière vaker
zijn veroordeeld, duurt zowel de intramurale als de extramurale fase van de
maatregel korter dan van hen die minder vaak zijn veroordeeld. Hieraan is
de aard van de door hen gepleegde delicten (vooral vermogensdelinquenten)
niet vreemd. Verder hebben de minder vaak veroordeelden hun intramurale
fase vaker met proefverlof afgesloten en is hun maatregel vaker conform het
advies beëindigd. Ten slotte blijken de meer veroordeelden vaker ongeoor-
loofd afwezig te zijn tijdens de intramurale fase van de maatregel en ook
meer delicten te plegen tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel. Deze
relatie geldt niet voor het plegen van delicten met geweldpleging tijdens de
tenuitvoerlegging.

Tabel 22: Overzicht van gevonden samenhangen tussen enkele kenmerken van de delictachter-
gronden en enkele over de tenuitvoerlegging van de maatregel verzamelde gegevens

kenmerk

duur intramurale fase
duur proefverlof
aantal opnames
aantal verschillende instituten
aantal ongeoorloofde afwezigheden
aantal misdrijven
aantal misdrijven met geweld
wijze beëindiging intramurale fase
wijze beëindiging tbs

o: geen statistische samenhang
x: statistische samenhang

leeftijd bij
oplegging tbs

soort
misdrijf tbs

aantal
veroordelingen

o
o
x
x
x
x
x
0
x

x
x
x
x
x
x
x
X
x

x
x
0
o
x
x
o
X
x

Naar aard van het delict zijn er de volgende verschillen. In de duur van de in-
tramurale fase van de maatregel is nauwelijks verschil tussen personen die
voor verschillende soorten delicten ter beschikking zijn gesteld met uitzonde-
ring van de voor een zedendelict tbs-gestelden. Deze hebben een beduidend
langere duur van de intramurale fase (zie voor concrete cijfers op dit punt ta-
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bel 23). De proefverloffase duurt het langst bij de voor een agressief misdrijf
tbs-gestelden en het kortst bij de voor een vermogensmisdrijf tbs-gestelden.

De vermogensdelinquenten zien het vaakst hun maatregel beëindigd wor-
den contrair het advies en de agressieve delinquenten het minst. Deze laatste
categorie sluit de intramurale fase het vaakst af met proefverlof en de voor
een vermogensdelict zonder geweldpleging tbs-gestelden het minst.

De vermogensdelinquenten hebben de meeste opnamen en worden ook
vaker in verschillende instituten opgenomen. De voor een agressief misdrijf
tbs-gestelden worden het minst heropgenomen en komen ook het minst in
verschillende instituten. Verder blijken de voor een vermogensdelict zonder
geweldpleging tbs-gestelden het vaakst ongeoorloofd afwezig te zijn en de
voor een agressief misdrijf tbs-gestelden het minst. Ook voor het plegen van
delicten tijdens de tenuitvoerlegging zijn de verschillen tussen de delictca-
tegorieën van dezelfde aard. Wel plegen de zedendelinquenten in verhouding
vaker gewelddadige delicten tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel en
dan met name tijdens de proefverloffase (zie ook tabel 14).

Voor enkele gegevens is het zinvol deze verder te concretiseren naar de aard
van het delict waarvoor de betrokkenen ter beschikking zijn gesteld (zie tabel
23).

Tabel 23: Overzicht van karakteristieke waarden van kenmerken over de periode van tenuit-
voerlegging van de maatregel naar soort misdrijf naar aanleiding waarvan de maatre-
gel tbs is opgelegd

soort misdrijf terbeschikkingstelling

vermogens vermogens agressief sexueel totaal
kenmerk' z. geweld m. geweld

intram. duur tbs
intram. duur vanaf datum
veroordeling

extram. duur tbs
extram. duur tbs (alleen proefver-
lofcategorie)

totale duur van maatregel tbs
totale duur vanaf veroordeling tot
einde tbs

% ten minste 1 keer afwezig
aantal keren ongeoorloofd afwezig
% ten minste 1 delict tijdens tbs
% ten minste 1 delict met geweld
tijdens tbs

totaal aantal misdrijven in tenuitvoeri.
totaal aantal misdrijven met geweld
in tenuitvoerlegging

% proefverlof als einde intram. fase
% contrair beëindigde maatregelen

aantal

55 47 41 76 50

57 51 56 96 62
4 5 9 6 7

7 8 13 9 11
59 53 50 82 57

61 56 65 102 69
82% 82% 44% 55% 58%
5,8 3,9 1,5 1,9 2,4

63% 63% 26% 51% 42%

11% 14% 9% 25% 13%
3,5 2,8 0,5 1,7 1,5

0,1 0,2 0,1 0,4 0,2
41% 48% 63% 51% 56%
44% 45% 29% 38% 35%

27 101 219 87 435

' Met uitzondering van de percentages zijn de in deze tabel opgenomen cijfers rekenkundige
gemiddelden. Alle (verblijfs)duren zijn in maanden.

Allereerst kan gedacht worden aan de duur van de intramurale en extramura-
le fase van de maatregel tbs, de totale duur van de intramurale fase gerekend
vanaf de datum van veroordeling en de totale duur van het justitiële toezicht,
gerekend vanaf de datum van veroordeling tot en met de datum van beëindi-
ging van de maatregel. Bij de duur van de beide laatste perioden kan, voor
een volledig beeld van de duur van de justitiële bemoeienis met de tbs-gestel-
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den, naar schatting een jaar worden bijgeteld voor de duur van de aan de
veroordeling voorafgaande voorlopige hechtenis. Zo bezien is er weinig ruim-
te voor een beeld dat de maatregel tbs een snelle manier is om weer op
eigen benen te kunnen staan. De totale intramurale fase duurt vanaf de ver-
oordelingsdatum gerekend zo'n 4 à 4Y2 jaar voor drie van de hier onderschei-
den delictcategorieën, en voor de zedendelinquenten zelfs acht jaar. Hierbij
moet dan nog de hiervoor gememoreerde geschatte tijd van voorlopige hech-
tenis van een jaar worden bijgeteld. Voor de totale duur van justitiële be-
moeienis vanaf de veroordelingsdatum gerekend moet voor drie van de on-
derscheiden categorieën gerekend worden met een periode van 4Y2 à 5Y2 jaar
en voor de zedendelinquenten zelfs 8%2 jaar. Ook bij deze periode moet dan
nog de geschatte duur van voorlopige hechtenis worden bijgeteld.

In de tweede plaats kan gewezen worden op de verschillen in recidive
tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel tussen personen die voor ver-
schillende soorten delicten ter beschikking zijn gesteld. De recidive met
gewelds- of zedendelicten blijkt bij de voor een sexueel misdrijf tbs-gestelden
systematisch hoger te zijn dan die bij de andere categorieën tbs-gestelden.
Dat geldt zowel voor de gehele periode van de tenuitvoerlegging als voor de
intramurale fase en de proefverloffase afzonderlijk. Over alle soorten delicten
te zamen gerekend is de recidive tijdens de intramurale fase en de gehele
periode van tenuitvoerlegging bij de naar aanleiding van een vermogensmis-
drijf tbs-gestelden het hoogst. Voor de extramurale fase is er in dit opzicht
geen verschil tussen de voor een vermogensdelict en de voor een sexueel de-
lict tbs-gestelden (zie tabel 24).

Tabel 24: Percentage recidivisten tijdens verschillende fasen van de tenuitvoerlegging van de
maatregel naar soort recidivedelict en soort delict waarbij terbeschikkinggesteld

fase van tenuitvoerlegging

intramuraal enig delict
intram. gewelds- en sexuele delicten met geweld

extramuraal enig delict
extram. gewelds- en sexuele delicten met geweld

gehele periode enig delict
gehele periode gewelds- en sexuele delicten met
geweld

totaal aantal personen

soort delict waarbij ter beschikking gesteld

vermogens gewelds sexueel totaal

58% 20% 41% 37%
9% 7% 16% 10%

25% 7% 25% 16%
6% 2% 14% 6%

63% 26% 51% 42%

13% 9% 25% 16%

128 219 87 435

3.4 Verschillen in de periode van verblijf in de inrichtingen

In deze paragraaf worden enkele kenmerken van de tbs-gestelden besproken
over de periode van de tenuitvoerlegging van de maatregel in de desbetref-
fende inrichting. Tot de inrichtingspopulatie van een bepaalde inrichting wor-
den hier al diegenen gerekend die in de desbetreffende inrichting opgenomen
zijn geweest. Tbs-gestelden die in meer inrichtingen opgenomen zijn geweest,
tellen voor al die inrichtingen mee, uiteraard voor zover de te bespreken ken-
merken van toepassing zijn. In concreto gaat het om de volgende kenmerken:
- het gemiddelde aantal gepleegde misdrijven per patiënt tijdens de intramu-

rale periode van de tenuitvoerlegging in de betrokken inrichting, onder-
scheiden naar misdrijven zonder en met geweldpleging;
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- het gemiddelde aantal ongeoorloofde afwezigheden (OA) van één of meer
dagen per patiënt tijdens de intramurale periode van de tenuitvoerlegging
in de betrokken inrichting;

- de gemiddelde duur per patiënt van het verblijf in maanden in de betrok-
ken inrichting;

- het percentage van de in de inrichting opgenomen patiënten dat deze met
proefverlof heeft verlaten.

Bij een vergelijking over de inrichtingen naar deze kenmerken dienen enige
kanttekeningen te worden gemaakt. Zo kan de omvang van de ongeoorloofde
afwezigheid deels afhankelijk zijn van het door de inrichting gevoerde vrijhe-
denbeleid, deels ook van de mate van geslotenheid van de inrichting. Daar-
naast is de waarschijnlijkheid van ongeoorloofde afwezigheid bij bepaalde tbs-
gestelden groter te achten dan bij andere. Ook zal het risico van ontsporin-
gen bij een eventuele ongeoorloofde afwezigheid voor verschillende patiënten
anders moeten worden ingeschat. Met deze kanttekeningen moet dus wel
rekening worden gehouden bij de interpretatie van de in tabel 25 bijeen-
gebrachte gegevens, omdat zij (mede) de voorkomende verschillen kunnen
verklaren:
- naar aantallen gepleegde misdrijven kan voor de Van der Hoevenkliniek,

de Van Mesdagkliniek en Hoeve Boschoord een wat hoger cijfer worden
vastgesteld en voor de Grote Beek en Veldzicht een wat kleiner aantal;

- het cijfer voor ongeoorloofde afwezigheid is voor de Van der Hoevenkli-
niek duidelijk hoger dan voor de andere instituten;

- de duur van het verblijf is in de Van Mesdagkliniek en de Grote Beek het
langst, terwijl ook Veldzicht en de Van der Hoevenkliniek een langer dan
gemiddelde duur hebben;

- de Van der Hoevenkliniek, Veldzicht en de Pompekliniek beëindigen een
groter aantal verblijven met proefverlof, terwijl dit bij de Grote Beek rela-
tief laag is. Deze kliniek heeft echter een specifieke bestemming.

Tabel 25: Enkele gegevens over de periode van tenuitvoerlegging in de inrichtingen

kenmerken

gemiddeld aantal misdrijven
- zonder geweld
- met geweld
gemiddeld aantal OA
duur verblijf
% proefverlof

totaal

Veld- Van V.d. Pompe Bosch- Olden- Grote
zicht Mesdag Hoeven klip. oord kotte Beek

0,4 0,8 0,9 0,6 0,8 0,6 0,2
0,4 0,6 0,8 0,5 0,7 0,6 0,2
0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
0,8 1,1 2,5 1,2 1,4 1,5 1,6

29 44 30 20 21 23 37
40% 33% 40% 39% 37% 33% 22%

141 61 143 105 73 81 95

3.5 Duur van de maatregel en wijze van beëindiging in de instituten

Ook voor deze kenmerken geldt dat een vergelijking over de inrichtingen niet
zonder problemen is, omdat de waarde die een kenmerk kan aannemen (bv.
voor percentage conform advies beëindigd), mede afhankelijk is van andere
kenmerken van de tbs-gestelden (bv. soort delict bij oplegging). Bovendien
kan moeilijk van een juiste vergelijking van de inrichtingen worden gespro-
ken, wanneer een tbs-gestelde in meer dan één instituut opgenomen is
geweest. Met het oog daarop is de onderzoekspopulatie in deze paragraaf
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beperkt tot degenen die alleen in de desbetreffende inrichting opgenomen
zijn geweest. In concreto gaat het om de volgende kenmerken:
- de gemiddelde duur van de maatregel, van de intramurale en van de extra-

murale (proefverlof) fase;
- het percentage tbs-gestelden van wie de maatregel is beëindigd conform

het advies van de inrichting.

In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de cijfers voor de categorie
tbs-gestelden die in slechts één instituut opgenomen zijn geweest, wat gunsti-
ger zijn dan voor de gehele groep tbs-gestelden (vergelijk de cijfers voor de
instituten met de totalen in de laatste kolom). Daarnaast zijn er tussen de in-
stituten de volgende verschillen:
- zowel de duur van de maatregel als de duur van de periode gerekend van-

af de datum van veroordeling is voor de Van Mesdagkliniek en Veldzicht
langer dan voor de andere instituten. Het proefverlof duurt in de Van der
Hoevenkliniek en Hoeve Boschoord wat langer;

- opvallend zijn de zeer hoge cijfers voor beëindigingen conform advies voor
Hoeve Boschoord en de Grote Beek.

Tabel 26: Totale duur van de maatregel, beëindiging conform advies van de inrichting en reci-
dive per inrichting voor tbs-gestelden die alleen in de betrokken inrichting opgeno-
men zijn geweest

kenmerken

gem. duur veroordeling tot
einde tbr

gem. duur maatregel
gem. duur laatste proef-
verlof tot eind maatregel

% beëindigd conform

totaal

Veld- Van V.d. Pompe Bosch- Olden- Grote totaal
zicht Mesdag Hoeven klip. oord kotte Beek incl.

overig

68 76 57 44 54 56 49 70
58 64 50 40 51 47 33 58

7 8 11 7 13 10 9 7
55% 68% 59% 57% 94% 72% 92% 65%

31 19 51 42 17 32 37 436

3.6 Regressie-analyse

Met behulp van een regressie-analyse2ó is nagegaan in hoeverre kenmerken
van de tenuitvoerlegging van de maatregel (duur intramurale fase, ongeoor-
loofde afwezigheid, recidive tijdens tenuitvoerlegging) samenhangen met
enkele kenmerken van het delictverleden (t.w. aantal delicten vóór tbs, aantal
verschillende delicten vóór tbs, eerdere terbeschikkingstellingen, leeftijd bij
oplegging tbs en delictsoort waarbij tbs is opgelegd).

Noch de duur van de intramurale fase (vanaf de veroordelingsdatum) noch
die van de maatregel (eveneens vanaf de veroordelingsdatum gerekend) laten

26 Een regressie-analyse is een statistische procedure waarmee kan worden vastgesteld in wel-
ke mate een als 'afhankelijk' opgevatte variable met meer 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 re-
gressiecoëfficiënt R2 is het kwadraat van R en geeft aan welk deel van de variantie in de
afhankelijke variabele wordt gebonden of 'verklaard' door de onafhankelijke variabelen.
Ook deze maat kan variëren van 0 tot 1. De betagewichten geven het relatieve belang aan
van de variabelen die in de regressie-analyse zijn opgenomen (hoe groter de absolute waar-
de des te belangrijker).
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zich erg goed voorspellen: de hoeveelheden verklaarde variantie bedragen
slechts 15% (zie de waarden van R2 in de tabellen 27 en 30). Wel komt in
beide analyses het belang tot uiting van het tbs-delict (sexueel delict) en van
het aantal overplaatsingen voor de duur van intramurale fase en maatregel
(zie de betagewichten in de tabellen 27 en 30).

Aanmerkelijk beter laten zich het ongeoorloofd afwezig zijn en het recidi-
veren tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel voorspellen met percen-
tages verklaarde variantie van resp. 25% en 30% (zie de waarden van R2 in
de tabellen 28 en 29).

Op basis van deze uitkomsten zijn voor de tbs-gestelden predictiescores
bepaald. Deze zijn vervolgens ingedeeld in deciele klassen (met elk dus onge-
veer 10% van de tbs-gestelden) en in verband gebracht met ongeoorloofde
afwezigheid en recidive tijdens de tenuitvoerlegging. Duidelijk is nu te zien
hoe het aantal tbs-gestelden per decielklasse dat ongeoorloofd afwezig is ge-
weest resp. tijdens de tenuitvoerlegging heeft gerecidiveerd, systematisch va-
rieert (zie tabel 31).

Uit het 10e deciel, waarin zich de tbs-gestelden met de ongunstigste prog-
nose bevinden, is 93% wel eens ongeoorloofd afwezig geweest tegen 22% uit
het eerste deciel waarin zich de tbs-gestelden met de gunstigste prognose be-
vinden. Uit het 10e deciel heeft 83% gerecidiveerd tijdens de tenuitvoerleg-
ging tegen 12% uit het eerste deciel.

In de laatste regel van tabel 24 is het resultaat weergegeven voor de voor-
spelling van recidive met geweldsdelicten tijdens de tenuitvoerlegging. Door
het relatief kleine aantal geweldsdelicten blijkt het voorspellingsresultaat
daarvan duidelijk achter te blijven bij de beide andere voorspellingen. Er is
immers nauwelijks verschil in recidive tussen de klassen D4 t/m D9.

Tabel 27: Resultaten van de regressie-analyse (stepwise) waarbij de duur van de intramurale
fase vanuit enkele kenmerken van het delictverleden en de periode van tenuitvoer-
legging van de maatregel worden voorspeld

kenmerk delictverleden/tbs

tbs-delict=sexueel misdrijf
aantal overplaatsingen
aantal verschillende delicten vó6r tbs
leeftijd bij oplegging tbs

R R2 toename in R2 beta

0,26 0,07 0,07 0,23
0,33 0,11 0,04 0,25
0,37 0,13 0,02 -0,16
0,38 0,15 0,02 0,12

Tabel 28: Resultaten van de regressie-analyse (stepwise) waarbij het aantal malen ongeoor-
loofd afwezig vanuit enkele kenmerken van het delictverleden wordt voorspeld

kenmerken delictverleden

aantal processen verbaal vóór tbs
tbs-delict =vermogensmisdrijf
aantal verschillende delicten vóór tbs
leeftijd bij oplegging tbs

R R2 toename in R2 beta

0,45 0,20 0,20 0,48
0,47 0,22 0,02 0,15
0,49 0,24 0,02 -0,15
0,50 0,25 0,01 0,10

Tabel 29: Resultaten van de regressie-analyse (stepwise) waarbij de recidive tijdens de intra-
murale fase vanuit enkele kenmerken van het delictverleden wordt voorspeld

kenmerk delictverleden

aantal processen verbaal vó6r tbs
tbs-delict = geweldsmisdrijf
leeftijd bij oplegging tbs
aantal verschillende delicten v66r tbs

R R2 toename in R2 beta

0,44 0,19 0,19 0,45
0,52 0,27 0,08 -0,25
0,54 0,29 0,02 -0,14
0,55 0,30 0,01 -0,14
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Tabel 30: Resultaten van de regressie-analyse (stepwise) waarbij de duur van de maatregel
vanuit enkele kenmerken van het delictverleden wordt voorspeld

kenmerk delictverleden

tbs-delict=sexueel misdrijf
aantal overplaatsingen
aantal verschillende delicten vóór tbs
leeftijd bij oplegging tbs
(aantal malen) proefverlof

R R2 toename in R2 beta

0,25 0,06 0,06 0,23
0,30 0,09 0,03 0,21
0,35 0,12 0,03 -0,17
0,37 0,14 0,02 0,12
0,39 0,15 0,01 0,10

Tabel 31: Samenhang tussen ongeoorloofde afwezigheid (OA) en recidive tijdens de tenuit-
voerlegging van de maatregel en predictiescores ingedeeld in decielklassen

OA en recidive tijdens tbs

OA
recidive tijdens
idem met geweld

deciele klasse

Dl D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D9 D10 totaal

22% 33% 48% 36% 51% 68% 74% 74% 86% 93% 58%
12% 14% 31% 33% 40% 29% 55% 76% 62% 83% 42%
5% 5% 4% 11% 13% 5% 12% 20% 19% 39% 16%
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4 Recidivematen en aspecten van recidive

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de recidivegegevens weergegeven volgens de ver-
schillende criteria zoals die in dit onderzoek zijn gehanteerd. Daarnaast zul-
len enkele aspecten van de recidive worden besproken, zoals de aard, omvang
en de snelheid van de recidive. De samenhang van de recidive met de in het
onderzoek betrokken delictachtergronden en de kenmerken van de periode
van tenuitvoerlegging van de maatregel komen in hoofdstuk 5 aan de orde.

4.2 Recidivematen

In dit hoofdstuk wordt met recidive bedoeld de na beëindiging van de maat-
regel opgetreden recidive. In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de recidive
tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel, onderscheiden naar die welke
is opgetreden tijdens de intramurale fase en die tijdens proefverlof.

Ook de gegevens over de recidive na beëindiging van de maatregel tbs zijn
ontleend aan de uittreksels uit de Justitiële Documentatie, m.a.w. is beperkt
tot de op deze wijze vastgelegde criminaliteit. Verder zijn de overtredingen,
de zg. kantongerechtscriminaliteit, buiten beschouwing gelaten. Alleen mis-
drijven zijn dus in aanmerking genomen.

De definiëring van de recidive, het opnieuw plegen van misdrijven, is altijd
problematisch. Zeker in geval van recidive na een interventie als de maatre-
gel tbs. In de loop der tijd is het steeds meer praktijk geworden alleen dan
de maatregel op te leggen wanneer ernstige misdrijven zijn gepleegd. In de
nieuwe wettelijke regelingen wordt bovendien, met enkele uitzonderingen, de
toepassing van de maatregel beperkt tot die misdrijven waarop een gevange-
nisstraf van tenminste 4 jaar is gesteld. Door de meer stringente voorwaarden
waaraan moet zijn voldaan wil de maatregel kunnen worden opgelegd, is het
niet zonder meer vanzelfsprekend ieder nieuw bekend geworden delict als re-
cidive te tellen. Er is vanuit dat gezichtspunt te beargumenteren de voor reci-
dive in aanmerking komende delicten te beperken tot die waarvoor de maat-
regel kan worden opgelegd.

Anderzijds kan uit hoofdstuk 2 worden afgeleid dat het delictverleden van
de tbs-gestelden een veelal kaleidoscopisch karakter heeft gehad. Vanuit dat
gezichtspunt kan het verhelderend zijn niet al te stringent te zijn in de beper-
king van de in aanmerking komende delicten, omdat daarmee het zicht zou
kunnen worden ontnomen op feiten die illustratief kunnen zijn voor de stabi-
liteit of het ontbreken daarvan in de veronderstelde gedragsverandering.

Evenals in het vorige onderzoek wordt daarom ook hier vastgehouden aan
het onderscheiden van meer recidivecriteria, zodat vanuit meer gezichtspun-
ten een beoordeling van de recidive mogelijk is. Deze recidivecriteria zijn:
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- Enig na beëindiging van de maatregel bekend geworden misdrijf n, onge-
acht de afdoening daarvan. Alleen de delicten afgedaan met `sepot geen
bewijs'. en `vrijspraak' blijven buiten beschouwing.

- Enig na beëindiging van de maatregel bekend geworden misdrijf dat geleid
heeft tot een veroordeling van welke aard ook. Dat kan dus een geldboete
zijn, of een voorwaardelijke veroordeling tot vrijheidsstraf, of een onvoor-
waardelijke veroordeling tot vrijheidsstraf, of een onvoorwaardelijke of
voorwaardelijke oplegging van de maatregel tbs.

- Enig na beëindiging van de maatregel bekend geworden misdrijf dat heeft
geleid tot een onvoorwaardelijke veroordeling met een vrijheidsbenemende
straf en/of de oplegging van de maatregel tbs.

- Als het voorgaande, met als voorwaarde dat de opgelegde vrijheidsbeper-
king ten minste zes maanden is.

Het eerste recidivecriterium is dus op een ruimere definitie van recidive ge-
baseerd dan de daaropvolgende criteria.

In de volgende tabel zijn de recidivecijfers volgens deze vier criteria weer-
gegeven. Ter vergelijking zijn in deze tabel ook de cijfers uit het vorige on-
derzoek opgenomen.

Tabel 32: Recidivecijfers van ter beschikking gestelden volgens vier criteria voor de periodes
1974-1979 en 1979-1983.

recidivecriterium recidivepercentage

1974-1979 1979-1983

enig misdrijf gepleegd 63% 64%
opnieuw veroordeeld 51% 50%
idem, tot ov straf en/of tbs ov 33% 32%
idem, tot ov straf >6 maanden en/of tbs ov 16% 22%

totaal n=589 n=422

De recidivecijfers uit het vervolgonderzoek vertonen een frappante gelijkenis
met die uit het vorige recidive-onderzoek. Wel is het percentage hoger voor
het vierde criterium, een veroordeling met ten minste een half jaar vrijheids-
beneming. Vermoedelijk spiegelt zich in dit cijfer de ontwikkeling van het op-
leggen van langere gevangenisstraffen: ook bij de naast de maatregel opgeleg-
de strafduur kon immers een stijging worden vastgesteld (zie hoofdstuk 2).

43 Aspecten van recidive

Aan de recidive kunnen verschillende aspecten worden onderscheiden naast
die welke in de definiëring van de verschillende criteria zijn opgenomen:
- De omvang van de recidive, d.w.z. het aantal gepleegde misdrijven. Daarbij

kan weer een onderscheid gemaakt worden volgens de vier hiervoor ge-
noemde criteria.

- De snelheid van de recidive, d.w.z. het percentage recidivisten na een be-
paalde recidivetermijn voor elk van de vier criteria en het verloop van het
percentage recidivisten bij een langere recidivetermijn.

27
De teleenheid (zie ook de voorgaande hoofdstukken) is de vermelding van een proces-ver-
baal op het uittreksel uit de Justitiële Documentatie. Achter één proces-verbaal kunnen
echter meer delicten schuilgaan.
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- de aard van de recidivedelicten, d.w.z. de soort misdrijven waarmee is ge-
recidiveerd. (Hierbij wordt ook de vraag naar speciale en specifieke recidi-
ve besproken.)

In de volgende tabel is de omvang van de recidive weergegeven volgens de
vier recidivecriteria. Daaruit kan worden afgeleid dat het gemiddelde aantal
recidivedelicten lager is, wanneer een `zwaarder' recidivecriterium wordt
gehanteerd.

Tabel 33: Omvang van de recidive na beëindiging maatregel volgens vier recidivecriteria

recidive recidive recidive recidive
ongeacht opnieuw onvoorw. veroord.

aantal recidivemisdrijven afdoening veroord. eeroord. >6 mnd. ov

geen 36% 50% 68% 78%
1-2 26%) 31%) 21%) )
3-4 12%) 64% 11%) 50% 8%) 32% ) 22%'
5 of meer 26%) 8%) 3%) )

totaal 100% 100% 100% 100%
(n=422) (n=422) (n=422) (n=422)

' De recidive met een onvoorwaardelijke veroordeling met >6 maanden is zodanig vastgelegd
dat niet is te onderscheiden naar aantallen recidiveveroordelingen met >6 maanden ov.

In de volgende tabel is de recidivesnelheid, d.w.z. het percentage recidivisten
na een bepaalde tijdsperiode, weergegeven volgens elk der vier criteria. In ie-
dere volgende rij recidivepercentages is dus de stijging in het recidivepercen-
tage meegeteld voor de desbetreffende periode.

Tabel 34: Recidivesnelheid voor de vier recidivecriteria; cumulatieve percentages

recidivesnelheid

recidive
ongeacht
afdoening

recidive
opnieuw
verdord.

recidive
onvoorw.
veroord.

recidive
veroord.

>6 mnd. ov

tot 3 maanden 18% 17% 14% 13%
3-6 maanden 33% 28% 23% 14%
7-12 maanden 51% 45% 41% 26%
13-18 maanden 62% 57% 54% 41%
19-24 maanden 71% 69% 65% 58%
2-3 jaar 83% 84% 82% 75%
3-4 jaar 92% 92% 90% 90%
4-5 jaar 94% 95% 96% 96%
5-6 jaar 97% 99% 100% 99%
langer 6 jaar 100% 100% 100%

totaal (n = 269) (n = 210) (n = 136) (n=93)

Aan het einde van het eerste jaar na beëindiging van de maatregel tbs heeft
51% van de uiteindelijke recidivisten reeds gerecidiveerd, d.w.z. is opnieuw
een proces-verbaal opgemaakt (zie tweede kolom van tabel 23). Aan het eind
van het tweede jaar is dit percentage toegenomen tot 71. In het derde en
vierde jaar neemt het toe tot resp. 83% en 92%. Daarna valt de toename
zeer sterk terug. De andere recidivecriteria laten vergelijkbare patronen zien
(zie het verloop in de cumulatieve percentages in de derde t/m vijfde kolom).

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de onderzoekspopulatie bestaat uit alle
tbs-gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979 t/m 1983.
De mogelijke recidiveperiode loopt t/m 31 december 1986. Voor diegenen
van wie de maatregel is beëindigd op 1 januari 1979, is de recidivetermijn
acht jaar. Voor diegenen van wie de maatregel is beëindigd op 31 december
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1983, is de recidivetermijn drie jaar. Wat is de invloed van deze verschillen in
recidivetermijnen op de totale recidive? Deze blijkt beperkt te zijn. Bij de
tbs-gestelden met een langere recidivetermijn dan drie jaar treedt er vanzelf-
sprekend bij sommigen ook voor het eerst recidive op na het derde jaar. De
invloed daarvan op het percentage recidivisten is echter beperkt, omdat het
merendeel van de tbs-gestelden een langere recidivetermijn dan drie jaar
heeft gehad. In de tweede plaats doet de invloed zich vooral gelden, wanneer
de recidivetermijn (beduidend) langer wordt dan vijf jaar. 28 De vraag is ech-
ter of het nog reëel is de invloed van dergelijk lange recidivetermijnen zwaar
mee te tellen. Wel is duidelijk dat een recidivetermijn van drie jaar aan de
korte kant is en een termijn van ca. vijf jaar de voorkeur verdient. In de vol-
gende tabel is het verloop van de recidivecijfers na verschillende recidiveter-
mijnen weergegeven.

Tabel 35: Recidivecijfers volgens vier criteria naar duur van de recidivetermijn

recidivecriterium

proces-verbaal
opnieuw veroordeeld
idem met ov straf/maatregel
idem met ov straf >6 mnd./maatregel

totaal

recidivetermijn in jaren

3 jr. 4 jr. 5 jr. 6 jr. 7 jr. 8 jr. totaal

50% 50% 52% 65% 68% 77% 64%
29% 34% 46% 52% 56% 66% 50%
14% 25% 28% 29% 38% 45% 32%
14% 11% 20% 13% 20% 26% 22%

28 80 80 83 99 62 422

In de volgende tabel is de speciale en specifieke recidive weergegeven. Onder
speciale recidive wordt in dit onderzoek verstaan het opnieuw plegen van een
delict na beëindiging van de maatregel dat tot dezelfde delictsoort behoort
als het delict naar aanleiding waarvan de maatregel is opgelegd, dus om een
nieuw vermogensdelict, agressief delict of zedendelict. Onder specifieke reci-
dive wordt verstaan het opnieuw plegen van een zelfde delict na beëindiging
van de maatregel als dat naar aanleiding waarvan de maatregel is opgelegd.

Tabel 36: Recidivepercentages voor speciale en specifieke recidive volgens vier recidivecriteria

recidivecriterium
speciale specifieke
recidive recidive

proces-verbaal 39% 22%
opnieuw veroordeeld 29% 17%
idem met ov straf en/of maatregel 22% 15%
idem met ov straf >6 maanden en/of maatregel 12% 7%

totaal n=422 n=422

In het volgende hoofdstuk zal worden nagegaan hoe deze cijfers liggen voor
de tbs-gestelden afhankelijk van de aard van het delict naar aanleiding waar-
van zij de maatregel hebben opgelegd gekregen.

Naast het eventuele belang van de speciale of specifieke recidive, is uiter-
aard ook van belang de aard van de recidivemisdrijven als zodanig. Daarvan
ter afsluiting van dit hoofdstuk het volgende overzicht. In tabel 37 is het reci-

28
Deze samenhang kan goeddeels worden toegeschreven aan de eveneens vast te stellen sa-
menhang tussen het aantal delicten v6ór de maatregel tbs en de recidive (hoe meer delic-
ten v66r de maatregel tbs gepleegd des te meer recidive). Het aantal personen met relatief
veel veroordelingen is, zo bleek in hoofdstuk 2, in de verslagperiode wat afgenomen.
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divecriterium `enig misdrijf bekend geworden' (proces-verbaal) van toepas-
sing, d.w.z. volgens welke voor de onderzoeksgroep een percentage van 64 is
vastgesteld (zie tabel 32). Wanneer er gerecidiveerd wordt, wordt er het 'ge-
makkelijkst' met vermogensdelicten gerecidiveerd en het `minst gemakkelijk'
met ernstige geweldsdelicten en zedenmisdrijven. In die zin volgt deze verde-
ling die van het aantal gepleegde delicten per delictsoort zoals die in het al-
gemeen geldt.

Tabel 37: Verdeling van ex-tbs-gestelden naar soort delict waarmee wordt gerecidiveerd

soort recidivedelict

vermogens lichtere ernstige
gewelds gewelds

zeden ernstige
gewelds

overige
delicten

of zeden'

aantal recidiverenden 177 124 36 43 76 117
als % van alle tbs-gestelden 42% 29% 9% 10% 18% 28%

totaal aantal 422 422 422 422 422 422

' De cijfers in deze kolom zijn verkregen door beide voorgaande categorieën (ernstige
geweldsdelicten en zedendelicten) als één categorie te beschouwen.
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5 De samenhang van de recidive met de
delictachtergronden en de periode van
tenuitvoerlegging

5.1 Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk zijn de recidivecijfers en verschillende in dit on-
derzoek onderscheiden aspecten van de recidive als op zichzelf staande gege-
vens weergegeven. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe de recidive zich
verhoudt tot bepaalde kenmerken van de delictachtergronden van de tbs-ge-
stelden en tot bepaalde kenmerken van de periode van tenuitvoerlegging van
de maatregel.

5.2 Delictachtergronden en recidive

Om tot een verdere beschrijving van de recidive te komen worden de volgen-
de drie kenmerken van de delictachtergronden gebruikt:
- het aantal veroordelingen tot en met de oplegging van de maatregel;
- de aard van het misdrijf naar aanleiding waarvan de maatregel is opgelegd;
- de leeftijd bij de oplegging van de maatregel.

Verder zal worden nagegaan welke samenhang er is tussen de in hoofdstuk 2
gevormde typen op basis van de leeftijd bij de eerste veroordeling en het aan-
tal veroordelingen voor de maatregel. Ten slotte zal ook worden beschreven
hoe het aantal delicten vóór de tenuitvoerlegging van de maatregel zich ver-
houdt tot het aantal delicten tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel en
na de beëindiging van de maatregel.

In tabel 38 is de samenhang weergegeven tussen het aantal veroordelingen
na beëindiging van de maatregel en de leeftijd bij de oplegging ervan: er is
een duidelijk oplopend percentage niet-recidivisten, d.w.z. niet opnieuw ver-
oordeelden, naarmate de tbs-gestelden bij oplegging van de maatregel ouder
zijn. Oudere tbs-gestelden recidiveren dus minder dan jongere tbs-gestelden.
Alleen de jongste leeftijdscategorie vormt hierop een uitzondering.

Tabel 38: Procentuele verdeling van tbs-gestelden naar het aantal veroordelingen na beëindi-
ging van de maatregel tbs en leeftijd bij oplegging van de maatregel

aantal veroordelingen na beëindiging

leeftijd geen één 2-3 >4 totaal (n)

17-20 47% 22% 19% 12% 100% (64)
21-25 40% 26% 19% 15% 100% (136)
26-30 45% 25% 14% 16% 100% (86)
31-35 52% 18% 16% 14% 100% (62)
36-40 66% 21% 10% 3% 100% (29)
>40 jaar 84% 2% 11% 2% 100% (45)

totaal 50% 21% 16% 13% 100% (422)
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In tabel 39 is de samenhang weergegeven tussen het aantal veroordelingen
vóór de tenuitvoerlegging van de maatregel en dat na beëindiging van de
maatregel. Is van degenen die vóór de tenuitvoerlegging van de maatregel
acht maal of vaker veroordeeld zijn 74% opnieuw veroordeeld na beëindiging
van de maatregel, van degenen die vóór de oplegging slechts één of twee
keer veroordeeld zijn, is 27% opnieuw veroordeeld. (Voor de eerstveroor-
deelden blijkt dit percentage slechts 20% te zijn.) Tbs-gestelden die vóór de
oplegging van de maatregel minder vaak zijn veroordeeld, recidiveren minder
na beëindiging van de maatregel.

Tabel 39: Procentuele verdeling van tbs-gestelden naar aantal veroordelingen vóór de tenuit-
voerlegging van de maatregel en dat na beëindiging van de maatregel

aantal veroordelingen na beëindiging

veroordelingen vóór maatregel geen één 2-3 >4 totaal (n)

1-2 73% 17% 6% 4% 100% (173)
3-4 43% 32% 16% 8% 100% (74)
5-7 34% 31% 21% 14% 100% (58)
>8 maal 26% 15% 30% 29% 100% (114)

totaal 50% 21% 16% 13% 100% (419)

In tabel 40 is de samenhang weergegeven tussen de aard van het delict waar-
bij de maatregel tbs is opgelegd en het aantal veroordelingen na beëindiging
van de maatregel. Van de naar aanleiding van een vermogensmisdrijf tbs-ge-
stelden is drie kwart na beëindiging van de maatregel opnieuw veroordeeld,
terwijl dit van de naar aanleiding van een geweldsmisdrijf tbs-gestelden 36%
is. Voor de naar aanleiding van een zedenmisdrijf tbs-gestelden ligt het reci-
divecijfer tussen deze beide cijfers in: 49%.

Tabel 40: Procentuele verdeling van tbs-gestelden naar soort delict waarbij de maatregel is
opgelegd en aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel

aantal veroordelingen na beëindiging
delictsoort bij oplegging

vermogensmisdrijf zonder geweld
vermogensmisdrijf met geweld
geweldsmisdrijven
zedenmisdrijven

totaal incl. overig

geen één 2-3 >4 totaal (n)

23% 15% 31% 31% 100% (26)
27% 20% 27% 26% 100% (99)
64% 20% 9% 7% 100% (210)
51% 25% 17% 7% 100% (85)

50% 21% 16% 13% 100% (422)

Gebruik van de andere recidivecriteria laat een zelfde patroon zien. Bij de
voor een vermogensmisdrijf tbs-gestelden komt telkens een groter dan gemid-
deld aantal recidivisten voor, bij de voor een geweldsmisdrijf tbs-gestelden
komt een kleiner dan gemiddeld aantal recidivisten voor, terwijl het aantal
recidivisten bij de voor een zedendelict tbs-gestelden met het gemiddelde
overeenkomt.

Eveneens is dit patroon te vinden, wanneer niet de algemene recidive,
maar de speciale en specifieke recidive wordt nagegaan bij de verschillende
categorieën tbs-gestelden. Opvallend is het grotere percentage recidivisten
met ernstige delicten (34%) bij de voor een zedendelict tbs-gestelden in ver-
gelijking met de voor een vermogensdelict (ca. 20%) of geweldsdelict (10%)
tbs-gestelden (vergelijk verder tabel 37, de een na laatste kolom: voor de to-
tale groep is het percentage recidivisten met ernstige delicten 18%).
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Ook onderling zijn er tussen de kenmerken leeftijd, aantal veroordelingen
vó6r de maatregel en delictsoort waarbij de maatregel is opgelegd samenhan-
gen. Daarmee kan een verdere beschrijving van de recidivecijfers worden ge-
geven. In hoofdstuk 2 is een typologie gegeven gebaseerd op de leeftijd bij de
eerste veroordeling en het totaal aantal bekend geworden delicten over de
periode vóór de tenuitvoerlegging van de maatregel en de variatie in de aard
van de gepleegde delicten. Zoals in hoofdstuk 2 al is besproken zijn de typen
1 en 2, 5 en 6 alsmede 7 'en 8 samengevoegd zodat 5 typen overblijven. In
tabel 41 is duidelijk te zien dat het aantal recidivisten zeer sterk varieert voor
de verschillende onderscheiden typen.

Tabel 41: Recidivepercentages volgens verschillende recidivecriteria voor verschillende typen
tbs-gestelden

recidivecriterium

proces verbaal
opnieuw veroordeeld
idem met oplegging onv. straf en/of
maatregel

idem met straf >6 maanden

totaal

type 1' type 2 type 3 type 4 type 5 totaal

59% 94% 86% 41% 71% 64%
40% 82% 77% 26% 53% 50%

25% 67% 52% 12% 33% 32%
19% 48% 40% 7% 16% 22%

n=63 n=33 n=120 n=152 n=51 n=419

' type 1 (jong, weinig delicten), type 2 (jong, veel delicten, geringe diversiteit), type 3 (jong,
veel delicten, grote diversiteit), type 4 (oud, weinig delicten), type 5 (oud, veel delicten). Zie
voor een verdere omschrijving van deze typen de tekst bij figuur 1 in hoofdstuk 2.

De recidivepercentages liggen voor de typen `jong/veel delicten/weinig varia-
tie' (+30%) en `jong/veel delicten/grote variatie' (+20%) voor alle recidive-
criteria beduidend boven de gemiddelde recidivepercentages. Voor de typen
`oud/veel delicten' en `jong/weinig delicten' liggen de recidivepercentages
rond het gemiddelde, terwijl ze voor het type `oud/weinig delicten' beduidend
onder het gemiddelde (-20%) liggen.

Toevoeging van de delictsoort naar aanleiding waarvan men tbs is gesteld,
voegt geen nieuwe informatie toe: het totaal aantal delicten, de leeftijd bij de
eerste veroordeling en de variatie in delicten geven dan per delictsoort soort-
gelijke verschillen.

Een andere manier om de door de tbs-gestelden gepleegde misdrijven te be-
naderen is de totale omvang ervan voor de totale groep van tbs-gestelden in
respectievelijk de tijd vóór de maatregel, tijdens de tenuitvoerlegging van de
maatregel en na beëindiging van de maatregel in kwantitatief opzicht te ver-
gelijken. Door vervolgens de totale duur van de tijd tussen de eerste veroor-
deling en de veroordeling waarbij de maatregel is opgelegd, de totale duur
van de tenuitvoerlegging van de maatregel tbs en de totale duur van de pe-
riode die sinds de beëindiging van de maatregel is verstreken, voor alle tbs-
gestelden te bepalen, kan een gemiddeld aantal delicten per jaar in zijn tota-
liteit door deze groep gepleegd worden vastgesteld. Door het verloop van
deze aantallen delicten te bekijken kan ook een ander beeld worden gevormd
van de mate waarin de maatregel tbs tijdens de tenuitvoerlegging en na be-
eindiging van de maatregel de samenleving tegen verdere delicten beschermt
dan alleen via recidivecijfers. Deze cijfers geven namelijk geen uitsluitsel over
het totaal aantal door de in het onderzoek betrokken personen gepleegde
misdrijven. In tabel 42 zijn deze gegevens weergegeven.
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Tabel 42: Gebruikte gegevens bij de berekening van het aantal delicten vóór, tijdens en na de
tenuitvoerlegging van de maatregel

gegevens voor tbs tijdens tbs na tbs

aantal processen-verbaal 5076 626 1847
gemiddeld aantal processen-verbaal per persoon (n=419`) 12,2 1,5 4,4
totale tijd in maanden 33156 30278 29862
gemiddelde tijd per persoon (n=432*) 79,1 70,1 69,1
gemiddelde tijd in jaren 6,6 5,8 5,8
gemiddeld aantal processen-verbaal per jaar per persoon 1,85 0,26 0,77
gemiddeld aantal processen-verbaal per jaar (n=436) 805 111 334

Het aantal personen waarover dit gegeven is berekend is kleiner dan 436. Voor de verdere
doorrekening met de uitkomsten is dit niet van betekenis.

Bij toepassing van dezelfde werkwijze specifiek voor de ernstige geweldsmis-
drijven (vermogensmisdrijven met geweldpleging jegens personen, mishande-
ling met ernstig letsel, aanranding en verkrachting, ontucht, dodingsdelicten)
zijn er door de 436 personen die in dit onderzoek zijn betrokken, gemiddeld
14 van dit soort misdrijven per jaar gepleegd tijdens de tenuitvoerlegging van
de maatregel, 27 gemiddeld per jaar na beëindiging van de maatregel en 97
gemiddeld per jaar vóór de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Over de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel kan op dezelfde
wijze ook het voorkomen van dodingsdelicten per jaar worden vastgesteld.
Voor deze groep van 436 personen is dat 1,2 gemiddeld per jaar. Op basis
van deze gegevens kunnen ook schattingen voor het te verwachten aantal
delicten per jaar worden bepaald voor degenen die momenteel tbs zijn ge-
steld.

Het gemiddelde aantal processen-verbaal per jaar over de periode van ten-
uitvoerlegging van de maatregel is 14% ((111/805)x100%=14%) van het aan-
tal processen verbaal over de periode vóór de maatregel. Het aantal proces-
sen verbaal over de periode na beëindiging van de maatregel is weer duidelijk
hoger, nl. 41% ((334/805)x100%=41%) van het aantal processen-verbaal
over de periode v66r de maatregel. Het aantal processen-verbaal na beëindi-
ging van de maatregel is drie maal zo groot in vergelijking met de periode
van de tenuitvoerlegging.

In hoeverre deze cijfers aanleiding geven ze op een bepaalde wijze te
waarderen, kan hier nog buiten beschouwing blijven. In de slotbeschouwing
(zie `Samenvatting en Conclusies') zal er nog op worden teruggekomen.

53 Tenuitvoerlegging van de maatregel en recidive

Voor de volgende over de periode van de tenuitvoerlegging van de maatregel
vastgelegde gegevens wordt de samenhang nagegaan met de recidive na be-
eindiging van de maatregel:
- het aantal malen ongeoorloofde afwezigheid;
- het aantal gepleegde misdrijven;
- het aantal verschillende tbs-instituten waarin de betrokkenen zijn behan-

deld;
- de duur van de intramurale respectievelijk de extramurale fase van de ten-

uitvoerlegging;
- de wijze waarop de intramurale fase en de maatregel zijn beëindigd.

Tussen de drie hier als eerste genoemde kenmerken en het opnieuw recidive-
ren na beëindiging van de maatregel tbs bestaan duidelijke samenhangen:
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- degenen die gedurende de intramurale fase van de tenuitvoerlegging van
de maatregel vaker ongeoorloofd afwezig zijn geweest, recidiveren vaker
na beëindiging van de maatregel;

- degenenen die tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel vaker delicten
hebben gepleegd, recidiveren ook vaker na beëindiging van de maatregel;

- degenen die vaker in verschillende tbs-instituten zijn ondergebracht tijdens
de tenuitvoerlegging van de maatregel, recidiveren vaker na beëindiging
van de maatregel.

In de drie volgende tabellen zijn deze uitkomsten meer gedetailleerd weer-
gegeven. Daarbij is als recidivecriterium het `opnieuw veroordeeld' zijn na
beëindiging van de maatregel gebruikt.

Tabel 43: Verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel tbs naar
het aantal malen ongeoorloofde afwezigheid tijdens de intramurale fase

aantal veroordelingen na einde tbs

geen
een
2-3
4 keer of vaker

totaal

ongeoorloofde afwezigheid

geen 1-3 maal 4-16 maal totaal

74% 41% 23% 50%
15% 25% 25% 21%
7% 21% 26% 16%
2% 4% 26% 13%

100% 100% 100% 100%
(176) (145) (101) (422)

Tabel 44: Verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel tbs naar
het aantal tijdens de ten uitvoerlegging van de maatregel gepleegde misdrijven

aantal misdrijven

aantal veroordelingen na einde tbs

geen
een
2 of 3
4 keer of vaker

totaal

geen 1 of 2 3 of meer totaal

67% 34% 23% 50%
17% 31% 21% 21%
9% 20% 30% 16%
7% 15% 26% 13%

100% 100% 100% 100%
(240) (90) (101) (422)

Tabel 45: Verdeling van het aantal veroordelingen na beëindiging van de maatregel tbs naar
het aantal verschillende instituten waarin tijdens de maatregel opgenomen geweest

aantal veroordelingen na einde tbs

geen
een
2 of 3
4 keer of vaker

totaal

aantal instituten

1 2 3 >4 totaal

72% 50% 36% 39% 50%
15% 22% 26% 16% 21%
12% 13% 24% 20% 16%
0% 15% 13% 25% 13%

100% 100% 100% 100% 100%
(85) (194) (98) (44) (422)

De uitkomsten laten zich over het algemeen zeer goed vergelijken met die uit
het vorige recidive-onderzoek. Daarmee mogen deze samenhangen als stabiel
worden beschouwd.

De duur van de intramurale fase gedurende de looptijd van de maatregel en
de totale duur van de maatregel hangen nauwelijks samen met het al dan niet
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recidiveren na beëindiging van de maatregel. Wordt echter niet de duur van
de intramurale fase gedurende de looptijd van de maatregel of de totale
looptijd van de maatregel gehanteerd, maar de totale duur van de periode
vanaf de datum van de veroordeling, dan is er wel een duidelijke samenhang:
- gerekend vanaf de datum van veroordeling t/m de datum van beëindiging

van de intramurale fase van de maatregel, duurt deze periode bij de recidi-
visten (criterium `opnieuw veroordeeld') gemiddeld 14 maanden korter dan
bij de niet-recidivisten;

- gerekend vanaf de datum van veroordeling t/m de datum van beëindiging
van de maatregel tbs, duurt deze periode bij de recidivisten (criterium 'op-
nieuw veroordeeld') gemiddeld 16 maanden korter dan bij de niet-recidi-
visten.

In hoeverre is er een samenhang tussen de wijze waarop de intramurale fase
van de tbs en de maatregel zelf wordt beëindigd en het voorkomen van reci-
dive na beëindiging van de maatregel? Evenals in het vorige onderzoek is er
geen noemenswaardig verschil in recidive tussen tbs-gestelden bij wie de
intramurale fase is beëindigd door een verleend proefverlof en zij bij wie op
dat moment de maatregel werd beëindigd. Anders dan in het vorige onder-
zoek is er nu wel een systematisch verband tussen beëindigingen conform het
advies (43% recidive volgens het criterium `opnieuw veroordeeld') en beëin-
digingen contrair het advies (62% recidive volgens het criterium `opnieuw
veroordeeld'). Dat er nu wel een verschil is, komt door de omvang van de
recidive bij de categorie `proefverlof/contrair advies': 58% is opnieuw veroor-
deeld van deze categorie tegen 36% in het vorige onderzoek. Bovendien is nu
de recidive lager van de categorie `vanuit inrichting/conform advies': 43% nu
tegen 53% in het vorige onderzoek. Een `interactie'-effect is nu dus afwezig:
contraire beëindigingen gaan gepaard met een hogere recidive dan conforme
beëindigingen waarbij een eventueel verblijf in de inrichting of het zich reeds
in een proefverlofsituatie bevinden van ondergeschikt belang is. Een verkla-
ring hiervoor is niet direct voorhanden, maar kan wellicht gevonden worden
in de veranderde samenstelling van de populatie. Ook is het mogelijk dat er
een toegenomen neiging is van de rechterlijke macht de maatregel te beëindi-
gingen, `omdat' de betrokkene met proefverlof is. In de volgende tabel zijn de
hier besproken gegevens samengevat. Daaruit kan worden opgemerkt dat de
grootte van de verschillen bij de vier recidivecriteria varieert.

Tabel 46: Recidivepercentages volgens vier criteria naar de situatie. van waaruit de maatregel is
beëindigd (vanuit proefverlof c.q. inrichting en conform advies c.q. contrair)

recidivepercentage na einde tbs

wijze beëindiging

proefverlof conform
proefverlof contrair
inrichting conform
inrichting contrair

totaal

nieuw
proces-
verbaal

opnieuw
veroordeeld

opnieuw
veroordeeld

met vrijheids-
beneming

opnieuw
veroordeeld m.
vrijheidsbene-
ming >6 mnd.

totaal
aantal per
categorie

64% 45% 24% 16% (190)
69% 58% 31% 23% (48)
58% 43% 40% 28% (67)
73% 64% 48% 32% (99)

64% 50% 32% 22% (422)
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5.4 Verschillen tussen tbs-instituten

Ook voor deze kenmerken geldt dat een vergelijking van de instituten niet
zonder problemen is, omdat de waarde die een kenmerk kan aannemen (bv.
voor recidive) mede afhankelijk is van andere kenmerken van de tbs-gestel-
den (bv. leeftijd bij oplegging tbs). Bovendien kan moeilijk van een juiste ver-
gelijking van de inrichtingen worden gesproken wanneer een tbs-gestelde in
meer dan één instituut opgenomen is geweest. Met het oog daarop is de on-
derzoekspopulatie in deze paragraaf beperkt tot degenen die alleen in de des-
betreffende inrichting opgenomen zijn geweest.

De verschillen in recidivecijfers volgens de beide eerste criteria (proces-
verbaal en veroordeling) zijn betrekkelijk gering, met uitzondering van de
Grote Beek. Volgens de beide laatste criteria (veroordeling met ov straf en/
of tbs ov respectievelijk ov straf >6maanden) zijn de recidivecijfers lager
voor de Grote Beek en Oldenkotte (derde en vierde criterium), de Van Mes-
dag kliniek (derde criterium) en Hoeve Boschoord (vierde criterium) dan
voor de andere instituten.

Bij de hierna te bespreken regressie-analyse is ook nagegaan of er een 'in-
richtingseffect' is, d.w.z. of er na correctie voor verschillen in achtergrondken-
merken van de tbs-gestelden nog verschillen aanwezig zijn naar de plaats
waar men heeft verbleven. Dat blijkt niet het geval te zijn, met uitzondering
van de Grote Beek: tbs-gestelden die daar opgenomen zijn geweest, hebben
als categorie een lagere recidive.

Tabel 47: Recidivecijfers per instituut

recidivemaat

Veld- Van V.d. Pompe Bosch- Olden- Grote totaal
zicht Mesdag Hoeven oord kotte Beek incl.

overig

% recidive (proces-verbaal) 66% 58% 72% 62% 65% 53% 43% 64%
% recidive (veroordeling) 52% 37% 57% 50% 41% 40% 20% 50%
% recidive (veroordeling ov) 28% 21% 26% 36% 35% 17% 9% 32%
% recidive (>6 mnd.) 28% 16% 18% 19% 12% 7% 3% 22%

totaal 31 19 51 42 17 32 37 436

5.5 Regressie-analyse

Met als afhankelijke variabelen de verschillende recidivecriteria zijn enkele
regressie-analyses uitgevoerd om na te gaan in welke mate de recidive te
voorspellen is. Daarbij is ook nagegaan of bepaalde kenmerken van de ten-
uitvoerlegging van de maatregel (ongeoorloofde afwezigheid, recidive tijdens
de tenuitvoerlegging e.d.) een betere voorspelling mogelijk maken dan een
die alleen gebaseerd is op kenmerken over de periode vóór de oplegging van
de maatregel (aantal delicten vóór tbs, leeftijd bij oplegging tbs e.d.). Dat
laatste blijkt maar in beperkte mate het geval te zijn. De hoeveelheid ver-
klaarde variantie neemt met enkele procenten toe, maar met name de vervol-
gens te berekenen predictiescores voegen eigenlijk nauwelijks informatie toe
ten opzichte van de situatie waarin alleen gebruikt wordt gemaakt van ken-
merken van de periode van vóór de oplegging van de maatregel: de samen-
hang van de predictiescores met de recidive wordt niet sterker, wanneer van
de extra informatie over de periode van tenuitvoerlegging gebruik wordt
gemaakt.
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Hiervoor is al vastgesteld dat het inrichtingsverblijf (met uitzondering van het
verblijf in de Grote Beek) geen betere voorspelling van de recidive mogelijk
maakt. De uitkomsten zijn voor de verschillende recidivecriteria goeddeels
vergelijkbaar.

In de volgende tabel zijn de resultaten van de analyse samengevat. Dit
overzicht is beperkt, gegeven de hiervoor aangeduide uitkomsten, tot de
regressie-analyse met het criterium `opnieuw veroordeeld' als afhankelijke
variabele.

Tabel 48: Samenvatting van de uitkomsten van een regressie-analyse met als afhankelijke varia-
bele `opnieuw veroordeeld' en als onafhankelijke variabelen enkele kenmerken van
de periode vóór de oplegging van de maatregel

aantal delicten vóór tbs
leeftijd bij oplegging tbs
aantal verschillende delicten vóór tbs
tbs-delict (=vermogensdelict)
eerdere tbs ov/vv

R R2 toename in R2 beta

0,38 0,14 0,14 0,12
0,44 0,19 0,05 -0,22
0,47 0,22 0,03 0,22
0,49 0,24 0,02 0,13
0,50 0,25 0,01 0,12

Hoewel de hoeveelheid verklaarde variantie niet bijzonder groot is, blijkt dit
resultaat toch voldoende te zijn om voor een groot deel van de tbs-gestelden
te kunnen aangeven of voor hen een beduidend grotere dan wel kleinere kans
op recidive geldt. Om dat te illustreren zijn op basis van de regressie-analyse
predictiescores voor de tbs-gestelden opgesteld. Vervolgens zijn deze scores
in zg. deciele klassen, elk dus ca. 10% van de tbs-gestelden bevattend, onder-
gebracht. Ten slotte is nagegaan hoe groot het percentage recidivisten is in
elk van de deciele klassen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor de ver-
schillende recidivecriteria en voor de recidive met geweldsmisdrijven. De
resultaten daarvan zijn in tabel 49 terug te vinden.

Tabel 49: Samenhang tussen de verschillende maten voor recidive na beëindiging van de maat-
regel en predictiescores, ingedeeld in decielklassen

recidivemaat

proces-verbaal
veroordeling
idem met ov straf
idem >6 mnd.
ernstige delicten

deciele klasse

Dl D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D9 D10 totaal

17% 39% 38% 46% 68% 76% 74% 86% 84% 96% 64%
7% 24% 20% 51% 40% 56% 57% 74% 81% 88% 50%
2% 10% 16% 26% 20% 34% 39% 44% 58% 72% 32%
- 9% 8% 11% 20% 26% 26% 21% 51% 56% 22%

3% 14% 12% 4% 10% 13% 13% 24% 40% 43% 18%

Deze tabel laat zien dat voor de 30% met de meest ongunstige prognose (D8
t/m D10, d.w.z. veel delicten vóór tbs, relatief jong bij oplegging tbs en vaker
een vermogensmisdrijf of zedenmisdrijf naar aanleiding waarvan tbs gesteld)
een beduidend hogere recidive dan het totaalpercentage kan worden vastge-
steld voor de eerste drie recidivecriteria. Tevens kan voor de 30% met de
meest gunstige prognose (Dl t/m D3, d.w.z. weinig delicten vóór tbs, relatief
oud bij oplegging tbs en vaker een geweldsmisdrijf naar aanleiding waarvan
tbs gesteld) een beduidend lagere recidive worden vastgesteld dan het totaal-
percentage voor de eerste drie recidive criteria. Voor de beide laatste recidi-
vecriteria (meer dan zes maanden onvoorwaardelijk en/of opnieuw een maat-
regel tbs alsmede de recidive met misdrijven met geweldpleging jegens perso-
nen) kan voor de 20% met de meest ongunstige prognose (D9 en D10) en
beduidend hogere recidive worden vastgesteld.
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De uitkomsten van deze exploratieve analyse zijn in zekere zin bemoedigend.
Voor in ieder geval een deel van de tbs-gestelden lijkt het mogelijk tot rede-
lijke voorspellingen te komen omtrent hun kansen om te recidiveren. Aange-
nomen mag worden dat bij een verdere uitwerking betere resultaten mogelijk
zijn.
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Bijlage 1: Overzicht van de categorisering van de
verschillende delictsoorten

delict waarvoor tbs-gesteld n %

openlijk geweld 1 0,2
brandstichting gevaar goederen 31 70,1
brandstichting, levensgevaar 11 20,5
brandstichting dood ten gevolge hebbend 3 0,7
brandstichting in een trein 1 0,2
wederspannigheid, zwaar letsel 1 0,2
valsheid in geschrifte, opmaken 1 0,2
valsheid in geschrifte, gebruiken 1 0,2
openbare schennis der eerbaarheid 2 0,5
schennis der eerbaarheid t.a.v. iemand 1 0,2
verkrachting 40 9,2
verkrachting bewusteloze/onmachtige 1 0,2
gemeenschap meisje jonger dan 12 jaar 1 0,2
gemeenschap meisje van 12-16 jaar 2 0,5
feitelijke aanranding 18 4,1
feitelijke aanranding, zwaar letsel 1 0,2
ontucht met iemand jonger dan 16 jaar 16 3,7
minderjarige bewegen tot ontucht 2 0,5
ontucht met eigen, minderjarig kind/pupil 3 0,7
vrijheidsberoving 3 0,7
iemand dwingen iets te doen door bedreiging 1 0,2
bedreiging 6 1,4
doodslag 86 19,7
doodslag met ander strafbaar feit 3 0,7
moord 23 5,3
levensberoving op verzoek van de persoon zelf1 0,2
mishandeling 1 0,2
mishandeling zwaar letsel 4 0,9
mishandeling dood ten gevolge hebbend 1 0,2
idem, eigen ouder/echtgenoot/kind 1 0,2
mishandeling voorbedachte rade 1 0,2
zware mishandeling 19 4,4
zware mishandeling eigen ouder/echtgenoot/kind 4 0,9
zware mishandeling ambtenaar 1 0,2
zware mishandeling dood ten gevolge hebbend 12 2,8
diefstal 13 3,0
diefstal, in de nacht 1 0,2
diefstal, in de nacht, in vereniging met braak 1 0,2
diefstal, in vereniging 4 0,9
diefstal, in vereniging met braak 27 6,2
diefstal, met braak 31 7,1
diefstal geweld 14 3,2
diefstal geweld, in de nacht 1 0,2
diefstal geweld, in vereniging 6 1,4
idem, dood ten gevolge hebbend 1 0,2
idem, zwaar letsel en dood ten gevolge hebbend 1 0,2
diefstal geweld, met braak 1 0,2
diefstal geweld, zwaar letsel 3 0,7
diefstal geweld, dood ten gevolge hebbend 2 0,5
afpersing 12 2,8
afpersing diefstal geweld, in de nacht, in vereniging 1 0,2
afpersing diefstal geweld, in vereniging 1 0,2
verduistering 1 0,2
oplichting 2 0,5
als beroep/gewoonte kopen zonder te betalen 3 0,7
vernieling 2 0,5
openbare dronkenschap 2 0,5
harddrugs, bezit 1 0,2
harddrugs, vervaardigen/verkopen 1 0,2

totaal 436 100
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