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Voorwoord

Een eerdere versie van dit onderzoeksverslag is opgenomen als bijlage bij
het rapport van de Commissie TBS en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoor-
de Delinquenten (de Commissie-Fokkens). De volgende medewerkers van
het WODC wil ik bedanken voor hun bijdrage aan de verwerking van het
onderzoeksmateriaal: Vivian van de Broek, Marisca Brouwers, Nicolette
Dijkhoff, Sjaak Essers, Martin Grapendaal en Irmgard van Lith. Zonder
hun hulp was het niet mogelijk geweest om de resultaten van het onderzoek
tijdig voor deze commissie beschikbaar te hebben.

Albert Klijn en Max Kommer wil ik danken voor het kritisch lezen van
het concept en hun zeer waardevolle suggesties voor verbetering. Tide van
der Weij van de afdeling Individuele TBS-zaken ben ik erkentelijk voor
zijn hulp bij het toegankelijk maken van onderzoeksmateriaal en voor zijn
belangrijke aanwijzigingen ter opheldering van de ingewikkelde stand van
zaken bij de plaatsing in een tbs-kliniek in het kader van de tbs met aanwij-
zing.

De begeleidingscommissie (bijlage 1) wordt zeer bedankt voor de pretti-
ge en vruchtbare samenwerking. Hetzelfde geldt voor de respondenten van
dit onderzoek, zowel degenen die hebben deelgenomen door het beantwoor-
den van de enquête, als de deelnemers aan de groepsdiscussie (bijlage 2).

Ten slotte bedank ik Marianne Sampiemon en Marita Kok voor de eind-
redactie en produktie van het rapport.
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Samenvatting

De tbs met aanwijzing (tbsa) is een tbs-maatregel waarbij geen opdracht
wordt gegeven tot opname ter verpleging. In plaats daarvan dient de ver-
oordeelde zich te houden aan de aanwijzingen van een toezichthoudende en
hulpverlenende instelling. Meestal is dit de reclassering of de daaronder
ressorterende Sociaal Psychiatrische Werkeenheid (SPW). Tegen de achter-
grond van het feit dat in de tbs-klinieken steeds meer uitsluitend ernstige
gewelddelinquenten werden opgenomen, was de tbsa bedoeld als een ge-
schikt middel voor `gestoorde' delinquenten met een beperkt risico. Het
voordeel van deze nieuwe maatregel in vergelijking met de voormalige
`voorwaardelijke tbs' was ook dat er daadwerkelijk tot forensisch-psychia-
trische behandeling en begeleiding zou moeten worden overgegaan.

Sinds de invoering in september 1988 werd de maatregel in ruim zeven-
tig gevallen opgelegd. Dit is in vergelijking tot de vroegere voorwaardelijke
tbs' een zeer gering aantal. In dit onderzoek wordt ingegaan op het functio-
neren van de tbsa-maatregel tegen de achtergrond van de vraag naar het
waarom van de zeer beperkte toepassing ervan. Er is gebruik gemaakt van
de volgende bronnen van empirische gegevens: tbs-dossiers, justitiële docu-
mentatie, enquêtes gericht aan de casemanagers van tbsa-gestelden en en-
quêtes gericht aan professioneel betrokkenen bij de maatregel (officieren
van justitie, rechters en `uitvoerders', zoals reclasserings- en tbc-medewer-
kers). Ten slotte vond er een groepsdiscussie plaats met enkele van deze
`uitvoerders' en `opleggers'. Inhoudelijk gaat het onderzoek in op de vol-
gende punten: de kenmerken van de tbsa-populatie, de ervaringen van case-
managers met de uitvoering van de tbsa-maatregel en de oordelen en opvat-
tingen van professioneel betrokken over deze maatregel.

In het justitiële verleden van de tbsa-gestelden komen relatief veel (sek-
suele) gewelddelicten en brandstichtingen voor. Vooral het laatste delict is
te beschouwen als een `typisch' tbsa-delict. De tbsa-populatie onderscheidt
zich in een aantal opzichten van de tbs-populatie. De tbsa-gestelde is in ver-
gelijking tot de tbs-gestelde doorgaans minder gewelddadig en wordt min-
der gediagnostiseerd als `anti-sociale persoonlijkheid'. Er ligt bij de tbsa-
groep wat meer nadruk op `gekte' en wat minder op gevaarlijkheid.

Ruim een derde van de tbsa-gestelden is volgens de casemanagers weinig
gemotiveerd om actief mee te werken aan de uitvoering van de maatregel.
Echter niet meer dan ongeveer 10% van de tbsa-gestelden blijkt zich daad-
werkelijk te onttrekken aan het verplicht gestelde contact. In ruim de helft
van de gevallen wordt door de casemanagers positief geoordeeld over het
verloop en de resultaten van de maatregel. De maatregel lijkt vooral (rela-
tief) succesvol bij de `beter gemotiveerde' en de beter maatschappelijk geïn-
tegreerde tbsa-gestelden. In de praktijk blijkt er ondanks het ambulante ka-
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rakter van de maatregel in de meeste gevallen ook van opname ter behande-
ling sprake te zijn geweest. In enkele gevallen werd de aanwijzing gegeven
dat de tbsa-gestelde zich in een tbs-kliniek `moest' laten opnemen. Deze
constructie blijkt grote uitvoeringsproblemen met zich mee te brengen.

In totaal 190 professioneel betrokkenen gaven door middel van medewer-
king aan de enquête hun oordeel over de mogelijkheden en knelpunten van
de tbsa-maatregel. Volgens deze steekproef is de tbsa het meest geschikt
voor twee uiteenlopende categorieën delinquenten. Het gaat enerzijds om
goed gemotiveerden, aanspreekbaren en behandelbaren met een gunstige
prognose. Anderzijds komt volgens de respondenten ook een groep hard-
nekkig recidiverende, lastig gestoorde, maar niet al te gevaarlijke delin-
quenten voor de tbsa-maatregel in aanmerking.

Het grootste knelpunt voor de toepassing van de tbsa-maatregel blijkt het
gebrek aan beveiligingsmogelijkheden bij eventuele gevaardreiging te zijn.
Tijdens de groepsdiscussie kwam als belangrijk oordeel naar voren dat het
de maatregel in juridische zin ontbreekt aan geloofwaardigheid. De tbsa-re-
geling voorziet niet in praktisch uitvoerbare mogelijkheden voor preventieve
(vrijheid beperkende) maatregelen, wanneer de tbsa-gestelde zich onttrekt
aan begeleiding en behandeling en tegelijkertijd het risico van ernstige reci-
dive groot wordt geacht. De omzettingsprocedure (naar tbs met verpleging)
blijkt in de praktijk nauwelijks hanteerbaar. Een grote meerderheid van de
respondenten meent dan ook dat onder de huidige (wettelijke) condities geen
ruimere toepassing aan de tbsa-maatregel kan worden gegeven. In dit op-
zicht blijkt wel enig verschil tussen de `opleggers' en de `uitvoerders' van
de maatregel. De laatsten zijn sterker van mening dat door het invoeren van
praktische verbeteringen, zoals door een versterking van de SPW en een
betere toegankelijkheid van (geestelijke) volksgezondheidsinstellingen, de
levensvatbaarheid van de tbsa-maatregel kan worden vergroot.

Op het eerste gezicht lijkt de afschaffing van deze moeilijk hanteerbare
tbs-modaliteit de meest voor de hand liggende conclusie van dit onderzoek
te moeten zijn. Afschaffing zou mede mogelijk zijn omdat forensisch-psy-
chiatrische behandeling en begeleiding ook in een andere justitiële context,
bijvoorbeeld in het kader van een bijzondere voorwaarde bij een (deels)
voorwaardelijke veroordeling, kan worden gerealiseerd.

Het alternatief voor afschaffing van de tbsa-maatregel zou moeten zijn
dat er serieus wordt geïnvesteerd in zowel juridische als praktische verbete-
ringen van de maatregel. Een versterking van de SPW, in plaats van de zich
nu voltrekkende afbouw van dit categoriale reclasseringswerk, lijkt hier-
voor een eerste vereiste.

Voor een (voorlopig) behoud van de tbsa-maatregel is als argument aan
te voeren dat het justitiële systeem in toenemende mate wordt belast door
gestoorde delinquenten, die daar in wezen niet op hun plaats zijn, maar die
door de aard van hun gedrag ook minder welkom zijn in instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg. Een minder sterk op beveiliging gerichte tbs-
modaliteit kan voorkomen dat deze delinquenten tussen de wal van de `nor-
male' strafrechtspleging en het schip van de `zware' tbs met verpleging val-
len.



1 Inleiding

In oktober 1991 presenteerde de staatssecretaris van Justitie de beleidsnota
`Tbs, een bijzondere maatregel' aan de volksvertegenwoordiging. Deze nota
werd vergezeld van een zogenoemde `referentienota', waarin een `analyse
van ontwikkelingen en knelpunten' wordt gegeven op basis van beschikbare
gegevens omtrent de tbs-populatie en de uitvoering van de tbs-maatregel.
De beleidsnota biedt een actualisering van de juridische uitgangspunten en
de maatschappelijke doelstellingen van de tbs-maatregel. Er wordt geconsta-
teerd dat een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen de drie dimen-
sies van de tbs-maatregel, te weten de beveiliging, de behandeling en de
bescherming van de rechtspositie van de tbs-gestelde. In de beleidsnota
wordt vermeld dat `het relatief beperkte gebruik dat van de tbs met aanwij-
zing wordt gemaakt' een van de problemen is die zijn gebleken na het in
werking treden van de thans geldende tbs-regeling in september 1988. De
tbs met aanwijzing (in het vervolg kortheidshalve ook als tbsa aangeduid) is
een modaliteit van de tbs-maatregel, waarbij door de rechter geen bevel tot
`opname ter verpleging' wordt gegeven. In plaats hiervan worden er aanwij-
zingen aan de tbsa-gestelde gegeven om zich te laten begeleiden, behande-
len, enz. De tbsa-maatregel kan dus ook worden aangeduid als de `tbs zon-
der verpleging' of eventueel als de `ambulante tbs'.

Met de invoering van de tbs-regeling werd de voormalige tbr-regeling,
die had gegolden vanaf 1920, vervangen. Ook dit vorige wettelijke regime
kende, onder de naam van `voorwaardelijke tbr', een modaliteit waarbij
geen sprake was van een gedwongen opname ter verpleging of behandeling.
Deze voorwaardelijke tbr werd in de jaren tachtig jaarlijks rond de 40 tot
50 maal opgelegd (Smit, 1991). Zoals hieronder zal blijken, is sinds de in-
voering van de nieuwe tbsa-maatregel het aantal opleggingen van deze tbs
zonder last tot verpleging sterk verminderd.

Hiermee blijkt de tbsa een strafrechtelijk instrument te zijn dat in de
praktijk nauwelijks wordt gehanteerd. Deze situatie geeft aanleiding tot de
vraag of deze tbs-modaliteit wellicht overbodig is en daarom zou kunnen
vervallen. Het is echter ook denkbaar dat de tbsa in principe een waarde-
volle bijdrage kan leveren aan het strafrechtelijk instrumentarium, maar dat
de toepassingsmogelijkheden en de (wettelijke) condities voor uitvoering
zouden moeten worden verbeterd. In dit onderzoeksrapport wordt onder
meer getracht om op deze vragen beargumenteerde antwoorden te geven.

In 1992 werd de Commissie TBS en Sanctietoepassing Geestelijk Ge-
stoorde Delinquenten ingesteld. Deze commissie kreeg een tweeledige op-
dracht; ten eerste om problemen en knelpunten bij de uitvoering van de tbs-
maatregel in kaart te brengen en ten tweede om mogelijkheden van optima-
lisering binnen het kader van de bestaande wetgeving aan de orde te stellen
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(Van Veen, 1992). De commissie (naar haar voorzitter ook bekend als de
Commissie-Fokkens) heeft in juni 1993 haar rapport over de uitvoering van
de tbs-maatregel uitgebracht. Het hier gerapporteerde onderzoek heeft mede
gediend om genoemde commissie te voorzien van gegevens om te kunnen
adviseren over de toekomst van de tbs met aanwijzing. Een voorlopige ver-
sie van het onderzoeksverslag is als bijlage bij het rapport van de Commis-
sie-Fokkens opgenomen.

De opzet van het onderzoeksverslag is als volgt. In hoofdstuk 2 bespreken
we de overwegingen die bij de ontwikkeling van een tbr/tbs-modaliteit zon-
der gedwongen verpleging een rol hebben gespeeld. We geven hierbij sum-
mier aan welke principiële en uitvoeringsproblemen aan deze constructie
inherent zijn.

De bij dit onderzoek gehanteerde methoden van informatieverzameling
komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Ook de vraag naar de representativiteit
verbonden aan de verschillende bronnen van onderzoekinformatie komt
hierbij naar voren. In hoofdstuk 4 worden verschillende voor de oplegging
en uitvoering relevante kenmerken van de tbsa-populatie behandeld. Waar
mogelijk worden deze vergeleken met kenmerken van de totale tbc-popula-
tie. We gaan met name in op delictgevaarlijkheid, zowel in termen van de
justitiële voorgeschiedenis als in termen van psychosociale kenmerken van
de tbsa-populatie. In hoofdstuk 5 komt de oplegging en uitvoering van indi-
viduele tbsa-cases aan de orde. In hoofdstuk 6 gaat het om de meningen en
inzichten van de belangrijkste beroepshalve betrokkenen omtrent deze tbs-
modaliteit. Zowel (veelal juridisch georiënteerde) principiële inzichten over
de maatregel als zodanig, als opvattingen over de praktische uitvoerbaar-
heid en de mogelijkheden tot optimalisering van de tbsa-maatregel worden
hier besproken. Ten slotte vatten we in dit hoofdstuk de belangrijkste con-
clusies samen van een groepsdiscussie met professionele `gebruikers' over
de tbsa.

Het rapport wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met enkele conclusies die
werden getrokken op basis van de voornaamste onderzoeksresultaten.



2 Karakter en doelstelling van de tbsa-
maatregel

Met de overgang in 1988 van tbr naar tbs hebben er verschuivingen plaats-
gevonden in de opleggingscriteria en de uitvoeringspraktijk van de maatre-
gel. In essentie zijn de uitgangspunten en doelstellingen echter ongewijzigd
gebleven. Het primaire oogmerk van de tbr/tbs is om een wettelijk kader te
bieden voor een adequate justitiële reactie op geestelijk gestoorde delin-
quenten die niet volledig toerekeningsvatbaar zijn met betrekking tot het ge-
pleegde delict en die bovendien in bepaalde mate als een toekomstig gevaar
voor de samenleving moeten worden aangemerkt. Hiermee zijn de twee fun-
damentele aspecten voor de tbr/tbs gegeven. De maatregel strekt ter bevei-
liging van de maatschappij en (zo mogelijk) ter `verbetering' van de delin-
quent door opname en behandeling in een tbs-instelling.

Ten dele liggen de aspecten in elkaars verlengde. De beveiliging is een
zelfstandige waarde, die kan worden gerealiseerd door de tbs-gestelde met
een preventief oogmerk in detentie te houden. In de praktijk is dit mogelijk
doordat de duur van de verpleging krachtens de tbs in veel gevallen wette-
lijk niet begrensd is. Dit geldt met name voor `een geweldsmisdrijf dat ge-
richt is tegen of gevaar veroorzaakt voor een of meer personen', waarbij de
verlenging is vereist wegens `de veiligheid van anderen, dan wel de alge-
mene veiligheid' (Ministerie van Justitie, 1991). Volgens de tbs-regeling is
in die gevallen wel periodieke (om de vier jaar) toetsing van verlengingsbe-
slissingen door de rechter vereist (Drost, 1991). Een en ander impliceert
dat het normaal gehanteerde `proportionaliteitsbeginsel' (zwaarte van de
straf naar ernst van het delict) bij de tbs geen rol hoeft te spelen (Van der
Landen, 1993). De tbs-gestelde komt vrij, niet wanneer zijn 'gerechtvaar-
digde' straf om is, maar wanneer zijn of haar behandelaars dit, gelet op het
veiligheidsrisico voor de maatschappij, acceptabel achten.

Het tweede fundamentele aspect van de tbs-maatregel is gelegen in het
behandelingsoogmerk van de tbs. Opname in een tbs-instelling beoogt het
verminderen van de geestelijke gestoordheid door een forensisch-psychiatri-
sche behandeling. Idealiter zal hierdoor het psychosociale functioneren van
de tbs-gestelde verbeteren en zal daarmee zijn of haar gevaarlijkheid voor
de samenleving verminderen. Anders dan in de niet-forensische psychiatrie
staat echter bij de tbs het beveiligingsoogmerk en niet het verbeteringsoog-
merk voorop. Een tbs-gestelde die niet wenst mee te werken aan zijn of
haar behandeling, kan daartoe uiteindelijk niet worden verplicht, maar blijft
wel ter verpleging opgenomen en verkeert daarmee dus blijvend in detentie.
In principe geldt dit ook wanneer behandeling niet zinvol is en/of zonder
resultaat blijft.

Voor een goed begrip van de plaats en de betekenis van de tbs dienen
ook andere middelen van sociale reactie op gestoord/gevaarlijk gedrag te
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worden vermeld. Er kan in dit opzicht een onderscheid worden gemaakt tus-
sen wettelijke regelingen van civielrechtelijke en van strafrechtelijk aard.
Bij de laatste categorie gaat het naast de tbs vooral om de oplegging van
forensisch/psychiatrische behandeling en supervisie door de rechtbank of
het openbaar ministerie. Juridisch-technisch is er sprake van verschillende
modaliteiten. Deze hangen samen met de fase in het strafproces waarin de
voorwaarden worden opgelegd. Zo kan door de officier van justitie het on-
dergaan van een behandeling als voorwaarde voor (latere) seponering wor-
den opgelegd. Dergelijke voorwaarden kunnen ook door de rechter worden
opgelegd bij een (deels) voorwaardelijk vonnis.

Dwang of drang tot het ondergaan van psychiatrische verpleging of be-
handeling is ten slotte ook mogelijk buiten het kader van het strafrecht, dus
zonder dat er sprake is geweest van wetsovertredingen. In dit geval gaat het
om personen die psychiatrisch als ziekelijk gestoord worden aangemerkt en
waarbij een acuut gevaar voor de eigen veiligheid of de veiligheid van der-
den moet worden aangenomen. De Krankzinnigenwet-binnenkort te ver-
vangen door de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
(BOPZ) - voorziet in de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden der-
gelijke personen door middel van een `inbewaringstelling' (ibs) of een rech-
terlijke machtiging (rm) tegen hun zin te doen opnemen in een psychiatrisch
ziekenhuis.

Van al deze genoemde modaliteiten onderscheidt de tbs zich als de meest
verregaande maatregel, waarmee de grootste mate van dwang kan worden
uitgeoefend. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat de tbs-
maatregel zal worden gehanteerd bij de relatief ernstigste risico's. De tbsa-
modaliteit neemt in dit opzicht een bijzondere plaats in. We zullen hierop
nader ingaan, tegen de achtergrond van de recente verschuivingen van op-
leggingscriteria en uitvoeringspraktijken van de tbs.

Vergeleken met de voormalige tbr-regeling, die in 1920 werd ingevoerd,
geven de opleggingscriteria en de uitvoeringsbepalingen van de huidige tbs-
regeling een zekere aanscherping te zien (Van Zeijst, 1993). Terwijl in de
oude regeling in principe voor alle in het Wetboek van Strafrecht vermelde
misdrijven een tbr kon worden opgelegd, komen voor oplegging van tbs
met verpleging uitsluitend ernstiger delicten in aanmerking. In de huidige
wettelijke regeling kan tbs uitsluitend worden opgelegd voor delicten met
een strafmaximum van vier jaar of meer (alsmede voor enkele andere met
name genoemde strafbare feiten). Daarnaast is in de nieuwe wetgeving een
`ernstig-gevaarcriterium' in de plaats gekomen van het veel ruimere 'open-
bare-ordecriterium'. Alhoewel ook het gevaar voor goederen nog als indi-
catie voor tbs-oplegging in de wet staat, blijkt uit de parlementaire behan-
deling dat de bescherming van de veiligheid van personen ook daarbij het
overwegende belang is. Het voorbeeld van brandstichting werd hierbij ge-
geven, waar het feitelijke gevaar voor goederen een tbs-oplegging zou kun-
nen wettigen vanwege de gevaardreiging voor personen die dit delict met
zich meebrengt (Hofstee, 1987, pp. 451-452).

In de praktijk heeft de aanscherping van de opleggingscriteria en de uit-
voeringsbepalingen ertoe geleid dat de tbs met verpleging in toenemende
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mate wordt gereserveerd voor ernstige (seksuele) geweldmisdrijven (Van
Emmerik, 1989 en 1993). `Pathologische' oplichters en `compulsieve' ver-
mogensdelinquenten komen in de huidige tbs-populatie nauwelijks meer
voor. De dreiging van fysieke geweldpleging op basis van een gestoorde
persoonlijkheid is het typerende kenmerk van de huidige tbs-populatie. De
afwending van gevaar voor een-ernstig-(seksueel) gewelddelict is veruit
het meest belangrijke beveiligingsoogmerk dat met de tbs moet worden ge-
diend. Vanuit de primaire beveiligingsdoelstelling van de tbs is de inschat-
ting van genoemd risico dus een beslissend criterium voor het onderscheid
tussen tbs met en tbs zonder verpleging.

In de systematiek van de wetgeving is de tbs met aanwijzing onverkort te
beschouwen als de opvolger van de voorwaardelijke tbr. Ook de relatie tus-
sen de criteria voor oplegging van de tbs en de tbsa is in wezen dezelfde
als die voor oplegging van de vroegere onvoorwaardelijke en van de voor-
waardelijke tbr. Zowel de voorwaardelijke tbr als de tbsa zijn bestemd voor
een zelfde specifiek segment van de totale tbr/tbs-populatie. Doorslaggevend
is hierbij de relatie tussen de beveiligings- en de `behandelings'doelstellin-
gen van de tbr/tbs. De voorwaardelijke tbr en de tbsa zijn maatregelen met
een beperkt beveiligingskarakter.

In het geval van gedwongen opname in een forensisch-psychiatrische in-
richting staan de beveiligingsoogmerken van de maatregel voorop. In het
geval van oplegging van de maatregel zonder gedwongen opname is het be-
veiligingsoogmerk minder doorslaggevend en is (daarmee) het 'behande-
lings'oogmerk van relatief groter belang. Dit betekent dus dat zowel bij de
voorwaardelijke tbr als bij de huidige tbsa geen sprake dient te zijn van een
maatschappelijk onacceptabel risico (Hofstee, 1987, p. 158, pp. 443-444).
Anders dan bij de voorwaardelijke tbr kan in de nieuwe constructie van de
tbs met aanwijzing dit risico niet los worden gezien van de met deze maat-
regel beoogde behandeling/begeleiding. Met andere woorden, bij het `niet-
onacceptabel zijn' van het risico wordt rekening gehouden met het feit dat
de tbsa-gestelde in het kader van die maatregel wordt begeleid/behandeld.
Zoals bij dit onderzoek nog zal blijken, is deze veronderstelde relatie tus-
sen het risico en de realisering van de opgelegde aanwijzingen van groot
praktisch belang bij de uitvoering van de maatregel. Het gaat daarbij vooral
om de vraag hoe gereageerd moet worden op het niet-nakomen van de aan-
wijzingen. Wordt door het enkele feit van het zich niet-houden aan de aan-
wijzingen de gevaardreiging van de tbsa-gestelde zoveel sterker dat hij/zij
alsnog ter verpleging moet worden opgenomen? In het rapport zal blijken
dat in de uitvoeringspraktijk op deze vraag een duidelijk antwoord wordt
gegeven.

Naast deze juridische en functionele overeenkomsten tussen de voorwaar-
delijke tbr en de tbsa bestaat er ook een belangrijk verschil tussen beide
maatregelen. Bij de tbsa bestaat de uitdrukkelijke bedoeling dat er na de
oplegging ook daadwerkelijk een psychosociaal behandelings-/begeleidings-
proces zal worden ingezet. `(...) de tbs zonder bevel tot verpleging van
overheidswege in een inrichting [is] in het "wetsontwerp herziening tbr"
niet als voorwaardelijke tbr/tbs geconstrueerd. Immers, niet de tenuitvoer-
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legging van de tbs, maar het bevel tot verpleging van overheidswege zal
onder voorwaarden achterwege blijven' (Hofstee, 1987, p. 463).

Overigens kunnen de `aanwijzingen' zeer divers van aard zijn. In de
wetstekst wordt deze globaal aangeduid als `aanwijzingen die het gedrag van
de ter beschikking gestelde betreffen'. In het vonnis kan deze zeer ruime
richtlijn worden vertaald in de voorwaarde dat de tbsa-gestelde zich dient te
houden aan de aanwijzingen van de reclasseringsinstelling/SPW, die met
`hulp en steun' is belast. Vervolgens worden in de wetstekst schadevergoe-
ding aan het slachtoffer en dat hij zich `in een door de rechter aangewezen
inrichting zal laten opnemen, dan wel zich onder behandeling zal stellen van
een in de uitspraak genoemde deskundige' genoemd als specifieke aanwij-
zingen. Een speciaal daartoe aangewezen instelling krijgt de opdracht `de
ter beschikking gestelde bij de naleving van die aanwijzingen hulp en steun
te verlenen'. In de praktijk wordt vooral de reclassering/SPW' met deze op-
dracht belast. Het openbaar ministerie wordt geacht toezicht te houden op
de naleving van de voorwaarden. Hiertoe kan het openbaar ministerie af-
spraken maken omtrent (periodieke) rapportering over de voortgang van de
maatregel door de `hulp en steun' verlenende instantie. Indien daartoe
aanleiding is kan het openbaar ministerie vorderen dat alsnog tot opname
ter verpleging wordt overgegaan (artikelen 38, 38a, 38b en 38c WvSr.).

Nog afgezien van de fundamentele paradox van de tbsa-de aanname van
`niet-onacceptabel' gevaar in het kader van een maatregel waarbij een aan-
genomen ernstig risico doorslaggevend is-impliceert de afwezigheid van
dwangopname onvermijdelijke uitvoeringsproblemen. In feite bestaan er
buiten vrijheidsbeneming geen werkelijke dwangmiddelen die kunnen waar-
borgen dat de tbsa-gestelde ook werkelijk meewerkt met het opgestelde be-
handelings-/begeleidingsplan. Het lijkt aannemelijk dat de in vrijheid verke-
rende tbsa-gestelde zich kan onttrekken aan elke behandeling of elk toezicht.
Dat dit niet altijd willens en wetens hoeft te gebeuren, maar ook het gevolg
kan zijn van psychosociale omstandigheden die de tbsa-gestelde niet in de
hand heeft, doet hieraan niets af.

Dit leidt ertoe dat voor een (althans formeel) geslaagde uitvoering van de
tbsa-maatregel een zekere bereidheid en gemotiveerdheid van de betrokkene
om zijn of haart medewerking te verlenen essentieel is. Uiteraard impliceert
dit tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de uitvoerende instanties om
te trachten de betrokkene te overtuigen van de zin van de maatregel en om
diens motivatie voor medewerking te ontwikkelen en op peil te houden. Mo-
tivatie, in een mate die afhankelijk is van de intensiteit van de noodzakelijk
geachte behandeling en begeleiding, kan dus worden beschouwd als een
noodzakelijke conditie voor een kansrijke toepassing van de tbsa-maatregel.

Een ander principieel uitvoeringsprobleem betreft de reeds genoemde
reactie op het in gebreke blijven van de tbsa-gestelde bij het nakomen van

SPW (Sociaal Psychiatrische Werkeenheid) is een categoriale, forensisch-psychiatrisch

georiënteerde reclasseringsvorm.

2 We gebruiken verder de manlijke vorm, die in 94 % van de tbsa-maatregelen juist is.
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de aanwijzingen. Volgens Hofstee bestond bij de totstandkoming van de
oorspronkelijke tbr-wetgeving de overtuiging dat het `niet naleven van de
gestelde voorwaarden op zichzelf nog geen reden voor de rechter behoeft te
zijn om executie van de tbr te bevelen' (Hofstee, 1987, p. 135). Deze rede-
nering is overgenomen bij de nieuwe tbs-wetgeving. In dit geval is echter
sprake van een zekere tegenstrijdigheid. Enerzijds lijkt het een logische re-
denering gezien het feit dat het `niet-onaanvaardbaar' zijn van de gevaar-
dreiging het argument was voor het niet-opleggen van dwangopname. Het
is dus niet de bedoeling dat opname wordt gehanteerd als een `straf' voor
het niet-nakomen van de voorwaarden. Anderzijds schuilt de inconsistentie
van het zonder gevolgen blijven bij het niet-naleven van de voorwaarden in
het feit dat het risico wordt geacht mede te worden bepaald door de uitvoe-
ring van de tbsa-maatregel.

Uit de procedure die in de wet is voorzien voor de omzetting van de tbs
met aanwijzing in de tbs met verpleging, blijkt echter dat het al of niet
nakomen van de aanwijzingen geen groot afzonderlijk belang heeft. Het
desbetreffende wetsartikel (38c WvSr.) stelt uitdrukkelijk de actuele gevaar-
dreiging die moet zijn gebleken uit `feiten of omstandigheden' als crite-
rium. In de praktijk blijkt dit erop neer te komen dat omzetting in tbs met
verpleging vrijwel alleen zal worden opgelegd indien een nieuw (tbs-waar-
dig) delict is gepleegd. Bovendien gelden er voor omzetting gelijke proce-
durele vereisten met betrekking tot psychiatrische rapportering (een recent
rapport, uitgebracht door ten minste twee gedragsdeskundigen van verschil-
lende disciplines) als bij de oplegging van tbs met verpleging. Tbsa kan
worden opgelegd zonder dergelijke rapportage.

Ten slotte vermelden we ter wille van een goed begrip van de mogelijk-
heden en beperkingen van de tbsa-maatregel nog de volgende wettelijke be-
palingen:
- tbsa kan worden gecombineerd met een gevangenisstraf van maximaal

één jaar;
- tbsa kan worden opgelegd voor een periode van maximaal twee jaar,

met de mogelijkheid deze eenmaal met één of twee jaar te verlengen.



3 Opzet en methode van onderzoek

3.1 Bronnen van onderzoeksmateriaal

In dit onderzoek komen drie thema's aan de orde: een beschrijving en type-
ring van de tbsa-populatie, een beschrijving van de uitvoering van de tbsa-
maatregel bij individuele cases en ten slotte de meningen en oordelen pro-
fessioneel betrokkenen over de merites van de tbsa-maatregel. Deze deel-
thema's worden achtereenvolgens in drie hoofdstukken centraal gesteld. Het
onderzoek is gebaseerd op vijf bronnen van gegevens:
- bij het ministerie van Justitie berustende dossiers van opgelegde tbsa-

maatregelen;
- uittreksels uit de justitiële documentatie;
- vragenlijsten aangaande de uitvoering van individuele tbsa-maatregelen;
- vragenlijsten aangaande meningen en oordelen over de tbsa bij drie cate-

gorieën professioneel bij deze maatregel betrokkenen;
- een groepsdiscussie met enkele leden van deze beroepsgroepen, plus de

advocatuur.

Blijkens de registratie van de afdeling Individuele TBS-zaken van het minis-
terie van Justitie is er sinds de ingang van de thans geldende tbs-regeling in
73 gevallen een tbsa-maatregel opgelegd. Op 1 maart 1993 waren er 37 van
deze maatregelen formeel beëindigd. In de tabel 1 wordt een overzicht ge-
geven van het aantal opgelegde maatregelen in de verschillende arrondisse-
menten.

Tabel 1: Aantal opgelegde tbsa-maatregelen, per arrondissement (n =73)

arrondissement aantal

Alkmaar
Amsterdam 9
Arnhem 9
Assen 4
Breda 7
Dordrecht
's-Gravenhage 20
Groningen
's-Hertogenbosch 6
Haarlem 2
Leeuwarden 6
Rotterdam
Utrecht 2
Zutphen 3
Zwolle
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In de arrondissementen Almelo, Maastricht, Middelburg en Roermond wer-
den in het geheel geen tbsa-maatregelen opgelegd. Sinds de invoering van
de tbsa in oktober 1988 werden jaarlijks tussen de 15 en 19 van deze maat-
regelen opgelegd.

Ten slotte is bezien of er in de totale tbsa-populatie omzettingen van tbs
met aanwijzing naar tbs met verpleging hebben plaatsgevonden. Blijkens in-
formatie van de afdeling Individuele TBS-zaken heeft dit zich in geen enkel
geval voorgedaan. In vier gevallen ging het om een nieuwe oplegging van
tbs met verpleging. In deze gevallen werd dus een nieuwe rechtszaak gehou-
den naar aanleiding van een nieuw delict. Van een omzetting in het kader
van een lopende tbsa-maatregel was dus geen sprake. Vooruitlopend op
verdere resultaten van het onderzoek, kan reeds hier worden geconstateerd
dat de omzetting van tbs met aanwijzing in tbs met verpleging kennelijk
een moeilijk begaanbaar pad is.

Bij de beschrijving van de tbsa-populatie is uitgegaan van de bij de afdeling
Individuele TBS-zaken beschikbare dossiers. Van deze 72 dossiers van de
tbs-gestelden werd de justitiële documentatie opgevraagd. Uitgaande van het
moment van oplegging van de maatregel beslaan deze cases de periode van
oktober 1988 tot november 1992. Vervolgens is in de dossiers nagegaan
welke instelling(en) en zo mogelijk perso(o)n(en) zouden kunnen worden
benaderd ten behoeve van het deelonderzoek naar de individuele uitvoering
van de tbsa-maatregel. Als potentiële respondenten voor dit deelonderzoek
kwamen functionarissen in aanmerking die gedurende langere tijd betrokken
waren bij de uitvoering van de tbsa-maatregel.

Uit de dossiers bleek al spoedig dat voornamelijk reclasseringsmedewer-
kers (de commune reclassering of de categoriale SPW) voor deelname aan
het onderzoek in aanmerking kwamen. Deze bleken in veel gevallen de rol
van casemanager te vervullen. In totaal zijn 68 reclasserings-/SPW-mede-
werkers benaderd met het verzoek de vragenlijst over het verloop van de
tbsa van hun cliënt in te vullen. Daarnaast werd in 21 gevallen de naam ge-
vonden van een intramurale of extramurale behandelaar die blijkens het dos-
sier gedurende een langere periode (herhaaldelijk) contact met betrokkene
heeft gehad. Incidentele beslissers, begeleiders of rapporteurs, zoals magi-
stratuur of opstellers van forensisch-psychiatrische rapportage, werden niet
bij dit deelonderzoek betrokken. Het was in totaal bij 65 dossiers mogelijk
om personen en/of instellingen te benaderen met een verzoek om deelname
aan het deelonderzoek. Uiteindelijk hebben 51 reclasserings-/SPW-mede-
werkers en 11 overige begeleiders/behandelaars aan het casusgedeelte van
dit onderzoek meegewerkt.

In tweede instantie werden de dossiers ook gebruikt als inhoudelijke
bron van onderzoeksmateriaal. Hierbij konden vooral gegevens over de per-
soon van de tbsa-gestelde en de aard van het delict worden verzameld.

Voor het deelonderzoek naar opvattingen en oordelen over de tbsa-maat-
regel werden drie beroepsgroepen benaderd: de zittende magistratuur van
meervoudige strafkamers, officieren van justitie en de voor de tbsa-maatre-
gel relevante gedragsdeskundigen. Deze laatste groep bestond uit functiona-
rissen van de reclassering, de Districtspsychiatrische Dienst (DPD) en tbs-
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instellingen, alsmede het Pieter Baan Centrum. Aan alle DPD's en reclasse-
ringsarrondissementen werden vijf vragenlijsten toegestuurd. Aan elke tbs-
instelling werd één vragenlijst toegestuurd.

Ten slotte werd een groepsdiscussie over de tbsa-maatregel georganiseerd
met enkele leden van de bovengenoemde beroepsgroepen, plus de advoca-
tuur (zie bijlage 2).

3.2 Representativiteit van de steekproeven

Achtereenvolgens maken we enige opmerkingen over de representativiteit
van het deelonderzoek over het verloop van de individuele tbsa-gevallen en
over de postenquête met betrekking tot oordelen over de tbsa-maatregel.

In het algemeen geldt dat vertekening van onderzoeksresultaten door se-
lectieve deelname minder een rol speelt naarmate het uitvalpercentage klei-
ner is. Van de 73 in eerste instantie aanwezige dossiers, die hebben gediend
als basis voor het onderzoek naar het verloop van de individuele cases,
konden in het onderzoek worden betrokken:
- dossierstudie 68 (93%);

- justitiële documentatie 67 (92%);
- `casus'-vragenlijsten 54 (74%).3

Uit bovenstaande mogen we concluderen dat informatie over de kenmerken
van de tbsa-populatie zeker als representatief kan worden beschouwd. Van
acht tbsa-cases werden door twee begeleiders/behandelaars een ingevulde
`casus'-vragenlijsten geretourneerd.

Zoals bekend, is het bij een postenquête niet goed mogelijk om selectivi-
teit bij het al of niet meewerken aan een onderzoek te voorkomen. Dit kan
ongetwijfeld ook een rol spelen bij het deelonderzoek `meningen en oorde-
len over de tbsa-maatregel'. Hierbij werden in totaal 989 vragenlijsten ver-
stuurd. Na circa drie weken werd er een rappel gestuurd. Uiteindelijk wer-
den 190 (19,2%) vragenlijsten ingevuld geretourneerd. Voor de verschillen-
de beroepsgroepen gelden de volgende responspercentages: rechters 12,6%,
openbaar ministerie 22,2% en reclassering/DPD/tbs 32%.

Het is duidelijk dat vooral de respons van de zittende en staande magis-
tratuur beperkt is geweest. Representativiteit van de steekproef voor de ma-
gistratuur in het algemeen mag daarom niet zonder meer worden aangeno-
men. Een aantal personen heeft telefonisch of schriftelijk de redenen voor
niet-deelname vermeld. Gezien deze reacties is het waarschijnlijk dat de
uitval vooral leden van de magistratuur betreft voor wie de tbsa-maatregel
in hun beroepsuitoefening niet of nauwelijks relevant is.

Er was geen verschil in JD-/dossiergegevens met betrekking tot delicts- en persoonsken-
merken tussen de cases waarover geen informatie van casemanagers beschikbaar is en de
cases waarover wel een vragenlijst is beantwoord.



4 Kenmerken van de tbsa-populatie

In de discussie rond de tbsa komt naar voren dat deze maatregel is bedoeld
voor justitiabelen met specifieke kenmerken (Hofstee, 1987; Daniëls en Van
Vliet, 1991; Smit, 1991). Met name worden hierbij `delictgevaarlijkheid' en
motivatie voor behandeling genoemd. Voor de tbsa-maatregel zouden dus
vooral delinquenten in aanmerking komen die slechts een beperkt veilig-
heidsrisico vormen en die bovendien uit zichzelf bereid (en in staat) zijn
om mee te werken aan psychosociale behandeling en begeleiding. Met an-
dere woorden, de tbsa-maatregel lijkt te zijn bedoeld voor het `beste', het
`minst gevaarlijke' en het `meest aanspreekbare' gedeelte van de totale tbs-
populatie. Deze kenmerken hebben betrekking op de aard van de gepleegde
criminaliteit (in het verleden van de tbsa-gestelde) en op de persoon van de
tbsa-gestelde.

In dit hoofdstuk behandelen we achtereenvolgens de delict- en de per-
soonsaspecten van de tbsa-populatie.

4.1 Justitiële voorgeschiedenis en het `tbsa-delict'

Het kenmerk delictgevaarlijkheid kan deels worden geobjectiveerd door de
justitiële voorgeschiedenis van de delinquent en door de kenmerken van het
delict waarvoor de tbsa-maatregel is opgelegd. Bij de justitiële voorgeschie-
denis van de delinquent gaat het vooral om de mate van recidivisme en de
aard van het criminaliteitspatroon. Enig inzicht in deze kenmerken kan op
basis van de gegevens uit de justitiële documentatie (JD) worden gegeven.
Waar mogelijk wordt een vergelijking getroffen met de justitiële voorge-
schiedenis van de totale tbs-populatie.

Allereerst worden de aan de JD-formulieren ontleende kenmerken van de
tbsa-populatie vergeleken met de tbs-gestelden van wie de maatregel in de
jaren 1979 tot 1983 werd beëindigd (Van Emmerik, 1989). In tabel 2 zijn
de medianen (middelsten uit een reeks waarden) vermeld.

Gemeten naar deze zeer globale criteria onderscheidt de tbsa-populatie
zich qua justitieel verleden slechts weinig van de tbs-populatie met gedwon-
gen opname. De tbsa-populatie is gemiddeld kennelijk ouder (langere car-
rière bij hogere aanvangsleeftijd) en heeft (daarom) meer gevangenisstraf
uitgezeten. Dat het justitieel verleden in de tbsa-groep sterk wordt bepaald
door een betrekkelijk grote groep met veel recidivisme, blijkt uit tabel 3.

Van 30% zijn 11 of meer delicten bekend. Zoals later zal blijken, kun-
nen we dit gegeven opvatten als een eerste indicatie dat een belangrijk deel
van de tbsa-populatie bestaat uit delinquenten die door hun psychische ge-
steldheid gedurende een relatief lange periode voortdurend recidiveren. Het
justitiële systeem krijgt met de `normale' middelen kennelijk geen vat op de-
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Tabel 2: Kenmerken van de justitiële voorgeschiedenis van de tbsa- en de tbs-populatie, in
mediane waarden

kenmerk

leeftijd bij eerste veroordeling
duur delictscarrière in maanden
aantal delicten
aantal veroordelingen
aantal onvoorwaardelijke gevangenisstraffen
totaal aantal maanden detentie
aantal soorten delict voor tbs

* Bron: Van Emmerik, 1989.

Tabel 3: Recidivisme in de tbsa-populatie (n =66)

aantal delicten

één delict
2 t/m 3 delicten
4 t/m 5 delicten
6 t/m 10 delicten
11 t/m 20 delicten
meer dan 20 delicten

tbsa tbs*

22 19
126 50

4 6
2 2
3 1

12 4
2 3

n %

10 15
18 27

8 12
10 15

8 12
12 18

ze categorie delinquenten. Blijkens de eerder genoemde criteria voor toe-
passing van de tbs(a)-maatregel is overlast door veelvuldig recidivisme van
minder belang dan de gevaardreiging ten gevolge van de aard van de delin-
quentie. In de praktijk draait het hierbij om het gevaar voor (seksuele) ge-
weldplegingen en om brandstichting. In de tabellen 4 en 5 wordt, in termen
van de aard van de delictgeschiedenis, de mate van deze gevaardreiging in
de tbsa-populatie beschreven. Per individu is nagegaan of de genoemde de-
lictsoort in de justitiële documentatie voorkomt.

Uit tabel 4 blijkt dat de criminaliteit van tbsa-populatie in haar totaliteit
vooral wordt getypeerd door drie elementen: strafbare seksualiteit, geweld
en brandstichting. Voor zover deze `typerende' delicten van tbsa-gestelden
werden geregistreerd, was slechts sprake van geringe recidive. Alleen bij
zeer kleine percentages (1,5% tot 3% van de totale tbsa-groep) kwamen vijf
of meer van dit soort van delicten in de justitiële documentatie voor. Alleen
bij het voor de tbs(a)-groep niet-typische `vermogensdelict zonder geweld'
was er wel sprake van een substantiële subgroep met zeer frequent recidi-
visme (15% met 11 of meer delicten).

We mogen ervan uitgaan dat de criminaliteit van zowel de tbs- als de
tbsa-populatie zich sterk onderscheidt van het gangbare patroon. Helaas kan
dit op basis van gelijksoortige gegevens niet worden geverifieerd, omdat zij
eenvoudig niet beschikbaar zijn. Wel kan een indicatie worden gevonden
door vergelijking met een jaarlijks criminaliteitspatroon van voor de rechter
gebrachte zaken. Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) over 1990 blijkt dat geweldpleging (mishandeling en delicten tegen
het leven) in 11 % van de zaken, seksuele (geweld)delicten in 4% en vermo-



Kenmerken van de tbsa-populatie

Tabel 4: Vóórkomen van delictsoorten in de justitiële voorgeschiedenis (n =66), in %

delictsoort

vermogenscriminal iteit
vermogenscriminaliteit met geweld
seksuele gewelddelicten
seksuele delicten
overige gewelddelicten
brandstichting

Tabel 5: Gewelddelicten in het justitiële verleden (n =66), in %

17

%

55
20
26
24
50
30

gewelddelict %

geen gewelddelicten 27
alleen seksuele gewelddelicten 17
niet-seksuele gewelddelicten 47
alle typen gewelddelicten 9

gensdelicten in 71 % van alle `wetboek-van-strafrechtzaken' voorkomt. Ge-
zien het veel voorkomen van (seksuele) gewelddelicten, vormt de tbsa-po-
pulatie dus duidelijk een deel van de totale tbs-populatie. Anderzijds blijkt
het eigen karakter van de tbsa-populatie uit de relatief hoge percentages
niet-gewelddadige seksuele delicten en brandstichting. Vooral dit laatste de-
lict onderscheidt de tbsa-populatie van zowel de totale tbs-populatie als de
algemene populatie van overtreders van het Wetboek van Strafrecht.

Om meer inzicht te krijgen in de voor de tbs-maatregel bij uitstek rele-
vante geweldfactor in het criminaliteitspatroon is nagegaan in hoeverre de
tbsa-gestelden in hun justitiële verleden gewelddelicten hebben gepleegd (ta-
bel 5). De dossiergegevens over het delict naar aanleiding waarvan de tbsa
werd opgelegd, maken een meer directe vergelijking mogelijk met de totale
tbs-populatie. Anders dan bij de JD-formulieren is hierbij meer gedetailleer-
de informatie over aard, toedracht en gevolgen van het delict beschikbaar.
We vergelijken delictkenmerken in 1988 zoals vermeld in de Referentienota,
met die van de tbsa-populatie (tabel 6). De tbs-gegevens zijn deels ontleend
aan de bij het ministerie van Justitie berustende dossiers en deels aan een
enquête onder tbs-inrichtingen in 1990 (Ministerie van Justitie, 1990, pp.
82-83).

Deze gegevens bevestigen het patroon dat reeds op basis van de JD-for-
mulieren naar voren kwam. De tbsa-populatie is duidelijk minder geweldda-
dig dan de doorsnee tbs-populatie. In een aantal opzichten is brandstichting
een typisch tbsa-delict te noemen. In alle gevallen werd `brandstichting met
levensgevaar' ten laste gelegd. Blijkens de dossiers was vaak sprake van een
moeilijk voorspelbaar, compulsief en gestoord gedrag, met een gevaardrei-
ging die meestal niet rechtstreeks tegen bepaalde personen is gericht. In een
aantal gevallen wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk in de eigen woning brand-
gesticht.
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Tabel 6: Kenmerken van het delict naar aanleiding waarvan tbs(a) werd opgelegd, in %

delictkenmerk tbsa tbs
(n =66)

(mede) geweldsmisdrijf
(mede) zedendelict
(mede) vermogensdelict
(mede) brandstichting
lichamelijk letsel
dodelijke afloop
slachtoffer < 16 jaar

* Enquête tbs-inrichtingen (n =477).

65 91
34 30
19 26
21 9*
29 33*

3 30*
12 14*

Geweldpleging (met lichamelijk letsel of dodelijke afloop) komt in de tbs-
populatie in 63% van de gevallen voor, tegenover 33% in de tbsa-populatie.
Bovendien blijkt dat agressieve delicten in de tbsa-populatie in veel gevallen
zijn gericht op de eigen directe omgeving, zoals partner, familie- of gezins-
leden, enz. Dit was het geval in 32% van de gevallen met een persoon als
slachtoffer. Dit gegeven doet uiteraard niets af aan de `ernst'component van
het begrip `delictgevaar'. Wel betekent het een zekere beperking van het
recidivegevaar.

Aan de begeleiders/behandelaars van de tbsa-gestelden werd gevraagd een
uitspraak te doen over de waarschijnlijkheid van speciale recidive bij hun
cliënten en over de mate van gevaar bij een dergelijke recidive ten tijde van
de oplegging van de tbsa-maatregel. Bij rond 70% van de cases werd zowel
de recidivekans als het risico als (zeer) groot beoordeeld.

Ondanks deze betrekkelijk sterke gevaarsoordelen door de begeleiders-/
behandelaars lijkt het duidelijk dat vergeleken met de totale tbs-populatie bij
de tbsa-populatie meer nadruk ligt op niet-gewelddadige delicten. Er komt
vooral een veel grotere proportie brandstichters voor in de tbsa-populatie.
Het criterium van geringere `delictgevaarlijkheid' voor de oplegging van de
tbsa-maatregel is in het strafrechtelijk selectieproces kennelijk geoperationa-
liseerd als een geringere, rechtstreeks op personen gerichte, ernstige ge-
weldpleging.

Op het niveau van groepen (dus onafhankelijk van de persoon van de
verdachte) blijkt het tbs-delict van de tbsa-groep een duidelijk beperkter
veiligheidsrisico te impliceren. We kunnen dus concluderen dat de tbsa-
maatregel is opgelegd aan de relatief `minder delictgevaarlijke' groep, waar-
voor hij ook was bedoeld.

4.2 Persoonskenmerken van de tbsa-populatie

Zoals reeds is aangeduid, heeft het begrip `delictgevaarlijkheid' zowel be-
trekking op het gepleegde delict, en meer in het algemeen op het bij de per-
soon behorende delinquentiepatroon, als op een aantal persoonskenmerken.
De voor de tbs-maatregel relevante vraag in hoeverre de delinquent een be-
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dreiging is voor de veiligheid van derden, wordt dus mede bepaald door
psychosociale kenmerken, zoals bijvoorbeeld de aard van de `ziekelijke
stoornis' waarvan sprake moet zijn, de motivatie om zijn gedrag te verande-
ren en de `aanspreekbaarheid' van de delinquent.

Uit de discussie rond de tbsa-maatregel blijkt een grote consensus over
het belang van intrinsieke bereidheid bij de tbsa-gestelde om mee te werken
aan de vermindering van zijn delictgevaarlijkheid (i.c. de motivatie voor
behandeling) (Hofstee, 1987; Daniëls en Van Vliet, 1991; Smit, 1991; Hub-
ben, 1989). Daarnaast is ook van belang in hoeverre de tbsa-gestelde (bv.
qua capaciteiten en sociale omstandigheden) geschikt is voor begeleiding en
supervisie in het kader van de tbsa. Dit laatste speelt vooral een rol bij de
vraag of ambulante begeleiding/behandeling mogelijk is. Door een verstan-
delijke handicap, psychose of sterk sociaal isolement kan (onafhankelijk van
motivatie en delinquentiepatroon) het realiseren van ambulante begeleiding
sterk worden bemoeilijkt.

4.2.1 Psychosociale kenmerken en omstandigheden

Van de 68 bestudeerde dossiers hadden er 4 (6%) betrekking op een vrou-
welijke tbsa-gestelde. In 17% van de gevallen behoorde de tbsa-gestelde tot
een etnische minderheid.

Het niet-onverwachte sociaal-problematische karakter van deze groep jus-
titiabelen blijkt allereerst uit de gegevens omtrent de arbeidsstatus ten tijde
van het tbsa-delict en de arbeidsgeschiedenis van de tbsa-gestelde. Beide ge-
gevens kunnen worden beschouwd als belangrijke indicatoren voor sociale
positie en sociale integratie. Een meerderheid (60%) van de tbsa-populatie
was ten tijde van het tbsa-delict werkloos of zat in de WAO. Bij niet meer
dan 31 % was sprake van een stabiel en regelmatig arbeidsverleden. Ook bij
de totale tbs-populatie was blijkens de nota tbs 60% werkloos voorafgaand
aan de veroordeling. Hun arbeidsverleden bleek nog iets ongunstiger (20%
had een `min of meer evenwichtig arbeidsverleden') dan dat van de tbsa-
populatie.

Indicaties met betrekking tot het al of niet bestaan van een sociaal net-
werk bevestigen het beeld van tamelijk sterke marginaliteit van de tbsa-po-
pulatie. In 75% van de dossiers bleek de tbsa-gestelde sociaal sterk geïso-
leerd te zijn of te functioneren in een zeer beperkte sociale context. In deze
gevallen werd bijvoorbeeld vermeld dat de tbsa-gestelde buiten zijn partner
of naaste familie geen contacten had. In ongeveer 60% van de dossiers
waarin informatie werd gegeven over gezinnen/relaties in het leven van de
tbsa-gestelde, was sprake van ernstige problemen of verbroken relaties.

Ten slotte werd in bijna 40% van de dossiers al of niet acute alcohol-
problemen vermeld. Bij 23% waren die zodanig dat van alcoholverslaving
werd gesproken. Het (problematische) gebruik van harddrugs werd vermeld
bij 20% van de tbsa-populatie.

Vrijwel alle dossiers bevatten een min of meer uitgebreide forensisch-
psychiatrische rapportage met informatie omtrent de psychiatrische diagno-
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Tabel 7: Psychiatrische diagnose van de tbsa- en de totale tbs-populatie, in %

psychiatrische diagnose

neurosen
psychosen
algemene persoonlijkheidsstoornis
anti-sociale persoonlijkheidsstoornis
seksuele afwijking of stoornis
anders/onbekend

* Bron: Ministerie van Justitie, 1991, pp. 87-88.

Hoofdstuk 4

tbsa tbs*

(n=68)

7 2
31 27
43 27

7 30
6 6
6 8

se, de mate van toerekeningsvatbaarheid ten tijde van het delict en een in-
schatting van de mate van gevaar in het geval een soortgelijk delict zou
worden gepleegd. Bij 11 % van de dossiers werd expliciet gesproken van
`ernstig gevaar' bij mogelijke recidive.

Ook met betrekking tot de psychiatrische diagnose blijken enige opval-
lende verschillen tussen de totale tbs-groep en deze tbsa-populatie. Dit ver-
schil is vooral duidelijk bij de diagnose `anti-sociale persoonlijkheidsstoor-
nis', die in de populatie van verpleegde tbs-gestelden veel vaker voorkomt.
In dit opzicht kunnen beide groepen enigszins worden getypeerd in de ter-
men van het in 1989 gehouden congres over het raakvlak van psychiatrie
en strafrecht. De tbsa-populatie kan vergeleken met de totale tbs-populatie
meer als `leip' (ziek) en minder als `link' (gevaarlijk) worden aangeduid. In
de tbsa-groep ligt veel minder nadruk op `psychopathie' en meer op `gekte'.
Uit de kwalitatieve dossieranalyse komt naar voren dat de tbsa-groep deels
bestaat uit lastige, nauwelijks beïnvloedbare of aanspreekbare delinquenten.
Vaak zijn deze personen sterk gestoord en staan ze zeer geïsoleerd en ver-
vreemd in de maatschappij, zonder dat ze daarbij tot ernstig agressief ge-
drag neigen. Met andere woorden: de tbsa-populatie staat vergeleken met
de totale tbs-populatie wellicht dichter bij de doorsneepopulatie van de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In dit geval is het niet onwaarschijnlijk
dat een deel van de tbsa-populatie veel gemeen heeft (of deels samenvalt)
met de groep die met civiele dwang (krachtens de Krankzinnigenwet/BOPZ)
in de GGZ wordt opgenomen.

Naast de aard van de psychiatrische stoornis en de mogelijk daarmee
samenhangende gevaardreiging is de mate van ontoerekeningsvatbaarheid
van cruciaal belang voor het opleggen van een tbs-maatregel. In tabel 8
worden de gegevens van de tbsa-dossiers en de enquêtes met betrekking tot
de (on)toerekeningsvatbaarheid vermeld. Vergeleken bij de totale tbc-popu-
latie is de tbsa-populatie sterker bipolair verdeeld op het kenmerk toereke-
ningsvatbaarheid. Er zijn in de laatste groep relatief meer geheel ontoereke-
ningsvatbaren en `verminderd ontoerekeningsvatbaren'. Dit zou tezamen
met bovenstaande gegevens kunnen betekenen dat binnen de tbsa-populatie
een groep voor `normale' (intramurale) psychiatrische behandeling en een
groep voor ambulante (psychotherapeutische) begeleiding kan worden on-
derscheiden.
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Tabel 8: Mate van toerekeningsvatbaarheid, in %

dossiers enquête tbs-
(n=68) (n=45) populatie*

verminderd 52 58 43
ernstig verminderd 13 18 30
ontoerekeningsvatbaar 35 25 23

* Bron: Ministerie van Justitie, 1991.

4.2.2 De motivatie voor behandeling

Zoals eerder gezegd, wordt in de discussie over de tbsa-maatregel vrijwel
algemeen het grote belang vooropgesteld van de bereidheid van de tbsa-ge-
stelde een behandeling te ondergaan en de aanwijzingen van behandelaars
en begeleiders op te volgen (Hofstee, 1987; Daniëls en Van Vliet, 1991;
Smit, 1991; Hubben, 1989). Hierbij wordt het begrip motivatie nader om-
schreven als een intrinsieke motivatie, die voortkomt uit een behoefte tot
verandering, in tegenstelling tot een extern bepaalde motivatie, die bijvoor-
beeld voortkomt uit de behoefte om zo veel mogelijk de strafrechtelijke
consequenties van het delict te ontgaan. Intrinsieke motivatie wordt onder
meer verondersteld wanneer de tbsa-gestelde blijk geeft van een sterke 'lij-
densdruk' naar aanleiding van het delict.

Deze nadruk op noodzakelijke motivatie, bereidheid en inzet vanuit de
tbsa-gestelde vloeit logisch voort uit het (onbedoelde, maar wel in de prak-
tijk bestaande) `vrijwillige' karakter van de tbsa-maatregel. Naarmate de ex-
terne dwang van een detentiesituatie of een reële dreiging van een justitiële
sanctie meer ontbreekt, moet sterker worden vertrouwd op vrijwillige mede-
werking van de justitiabele. We komen op dit voor de tbsa-maatregel essen-
tiële thema in de volgende hoofdstukken nog terug. Hier beperken we ons
tot de vraag in hoeverre de tbsa-gestelde, blijkens de dossiergegevens en de
inschatting van begeleiders/behandelaars, gemotiveerd en cooperatief is.

In de forensisch-psychiatrische en in de reclasseringsrapportage wordt
veelal een meer of minder expliciete inschatting gegeven van de mate van
bereidheid van de justitiabele om aan de maatregel mee te werken. Daar-
naast is in de enquête onder begeleiders/behandelaars de vraag gesteld naar
de motivatie en de uiteindelijke medewerking van de cliënt. De resultaten
van beide bronnen zijn in tabel 9 samengevat. De gegevens hebben betrek-
king op de stand van zaken bij het opleggen van de maatregel. Blijkens de
informatie uit beide bronnen is 30% tot 40% niet of weinig gemotiveerd tot
medewerking aan begeleiding/behandeling.

Op dezelfde wijze werd de feitelijke medewerking van de tbsa-gestelde
tot aan het moment van onderzoek ingeschat. Uit beide bronnen blijkt on-
geveer de helft van de tbsa-populatie behoorlijk te hebben meegewerkt aan
de uitvoering van de maatregel. Ongeveer een derde van de groep geeft
daarentegen blijk van een geringe inzet, onttrekt zich aan of verzet zich te-
gen de maatregel.
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Tabel 9: Inschatting van de motivatie van de tbsa-gestelde tot medewerking, in %

mate van motivatie dossiers enquête
(n=68) (n=54)

niet gemotiveerd 10 16
zwak gemotiveerd 19 26
tamelijk gemotiveerd 46 35
sterk gemotiveerd 12 22
niet in te schatten 12 2



5 De tenuitvoerlegging van de tbsa

In de enquêtes gericht aan de begeleiders/behandelaars van de tbsa-gestel-
den, kwamen vooral de totstandkoming en het verloop van de maatregel aan
de orde. Enige aanvullende informatie kon worden gevonden in de dossiers
van de tbsa-cases. Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, is een grote meerder-
heid van de enquêtes gezonden aan en dus beantwoord door reclasserings-/
SPW-functionarissen. We maken om deze reden geen onderscheid tussen
groepen functionarissen. De resultaten geven dus voornamelijk de visie van
de reclasseringsbegeleiders (casemanagers) van de tbsa-maatregel weer.

5.1 De totstandkoming van de tbsa-maatregel

Van de 54 tbsa-opleggingen waarover enquêtes beschikbaar zijn, blijken in
51 gevallen de contacten van de casemanagers met de tbsa-gestelde van re-
cente datum te zijn en tot stand gekomen in de context van de maatregel. In
63% van de gevallen waren er bij de advisering omtrent de maatregel twee
of meer functionarissen betrokken. In tabel 10 is vermeld welke functiona-
rissen bij de advisering een rol speelden. Per tbsa-gestelde kunnen dit er
meer dan een zijn.

Ondanks het feit dat het voor de oplegging van de tbsa niet noodzakelijk
is, blijkt dat in een ruime meerderheid van de gevallen een (forensisch)
psychiater bij de advisering is betrokken.

Over in totaal 34 cases is door de respondenten een inhoudelijk advies
uitgebracht. Opvallend is dat in 12 gevallen (35%) werd geadviseerd tot een
(forensisch-)psychiatrische opname. Kennelijk is bij deze veelal als 'ambu-
lant' getypeerde tbs-modaliteit toch in veel gevallen een klinische opname
geïndiceerd. In alle overige gevallen werd geadviseerd tot een of andere
vorm van ambulante therapie en psychosociale begeleiding.

Tabel 10: Bij de advisering betrokken functionarissen (n= 100), in %

functionaris %

SPW/reclassering 29
Pieter Baan Centrum 15
DPD 23
zelfstandig psychiater 30
anders 3
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Concrete behandelplannen werden v66r en na de oplegging van de maatre-
gel in ongeveer gelijke mate gemaakt. Van 41 plannen4 is er informatie be-
schikbaar over de concrete invulling. Bij 10 (24%) wordt een vorm van in-
tramurale opname vermeld. Bij de grootste groep (25; 60%) bestaat het be-
handelplan uit ambulante begeleiding en behandeling. Er blijkt met betrek-
king tot intramurale opname dus een zekere discrepantie tussen de primaire
advisering en het concrete behandelplan. Er wordt bij de groep tbsa-gestel-
den kennelijk vaker opname noodzakelijk geacht dan er in het behandelplan
wordt voorzien. In paragraaf 5.2.2 zal blijken dat er tijdens het verloop van
de maatregel bij een nog groter aantal uiteindelijk een intramurale opname
zal plaatsvinden. Van de 41 plannen zijn er 25 (60%) `volledig in overleg
met betrokkene' opgesteld.

Naast de tbsa-gestelde zelf kan ook diens sociale omgeving een rol spelen
bij de planning en uitvoering van de maatregel. Van de 54 cases waarover
informatie bestaat, wordt in 20 gevallen (37%) vermeld dat dit het geval
was. Hierbij gaat het meestal om ouders (ouderfiguren) van de tbsa-gestel-
de. Deze bijdragen worden even vaak positief als negatief beoordeeld.

5.2 Het verloop van de maatregel

Tijdens de uitvoering van de maatregel werd bij 26 (45%) van de 54 cases
het oorspronkelijke behandelplan bijgesteld. Bij iets meer dan een kwart
van de cases deden zich volgens de respondenten geen bijzondere knelpun-
ten voor bij de uitvoering van de tbsa. Het gebrek aan motivatie en de
onbenaderbaarheid en onbehandelbaarheid van de tbsa-gestelde zijn veruit
de meest genoemde knelpunten.

Slechts in zeven (13%) respectievelijk vier (7%) gevallen werd het ge-
brek aan dwangmiddelen en het gebrek aan medewerking van de GGZ als
belangrijkste knelpunt genoemd. In het licht van de in hoofdstuk 6 vermel-
de knelpunten voor een ruimere toepassing van de tbsa zijn dit kleine aan-
tallen. Anderzijds dient te worden opgemerkt dat de behoefte aan dwang-
middelen in zekere zin is geïmpliceerd in het gebrek aan motivatie van be-
trokkene.

De begeleiders/behandelaars vermelden in ongeveer een derde van de
gevallen dat er geen contact meer bestaat met de tbsa-gestelde. In ruim een
derde van deze cases komt dat doordat betrokkene `uit het gezicht is ver-
dwenen' of zich uitdrukkelijk aan het contact heeft onttrokken.

Naast de instelling waartoe de respondent van de casus-enquête behoort
(overwegend reclassering/SPW), werden in ongeveer 80% van de gevallen
ook een of meer andere bij de uitvoering van de tbsa-maatregel betrokken
instanties genoemd. De nadruk lag hierbij op tbs-instellingen en op de intra-

4 Het aantal behandelplannen is groter dan het aantal door de respondenten uitgebrachte ad-
viezen, doordat ook andere functionarissen dan de respondent behandelplannen kunnen
hebben gemaakt.
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Tabel 11: Globaal oordeel over het verloop van de tbsa-maatregel (n=48), in %

(zeer) positief geen oordeel (zeer) negatief

formele afwikkeling 54 17 29
voortgang behandeling 50 21 29
verbetering functioneren 57 17 27

Tabel 12: Verschuivingen bij de inschatting van toerekeningsvatbaarheid, kans op recidive en
gevaar, in %

verbeterd gelijk verslechterd

toerekeningsvatbaarheid (n=30) 50 47 3
kans speciale recidive (n=36) 53 47 0
gevaar bij recidive (n=34) 59 35 6

murale GGZ. De mate van medewerking van deze instellingen wordt door
een meerderheid (56%) van de begeleiders/behandelaars positief beoordeeld.

In ongeveer de helft van de cases konden een of meer onderdelen van
het behandelplan niet worden uitgevoerd. Bij 11 % komt de uitvoering van
de maatregel geheel niet van de grond, tegenover 17% waarin alle onderde-
len konden worden uitgevoerd.

Het globale oordeel over het verloop van de uitvoering is samengevat in
tabel 11, waarin de resultaten van vier geschaalde items zijn opgenomen.
Hierbij worden verschillende elementen van het tbsa-proces onderscheiden:
de formele afwikkeling van de tbsa-maatregel, de voortgang van het (voor-
genomen) behandelingsproces in de praktijk en eventuele constatering van
verbeteringen in het psychosociale functioneren van de tbsa-gestelde. In
ruim de helft van de gevallen beoordelen de begeleiders/behandelaars het
verloop van de tbsa-casus positief en ongeveer 30% negatief.

Het lichtelijk positieve oordeel over de uitgevoerde maatregel komt ook
naar voren bij de inschatting van belangrijke forensisch-psychiatrische suc-
cescriteria. Aan het begin van de enquête werden deze criteria beoordeeld
voor het tijdstip rond de advisering. Aan het eind van de enquête werd nog-
maals dit oordeel gevraagd voor de `situatie nu'. In tabel 12 zijn de waar-
genomen veranderingen met betrekking tot de drie criteria samengevat.

De uiteindelijk meer positieve dan negatieve beoordeling van het tbsa-
proces in de onderhavige casus strekt zich maar zeer ten dele uit over de
vraag of de tbsa-maatregel achteraf gezien wel de juiste maatregel is ge-
weest. Op de `gewetensvraag' welke justitiële reactie achteraf de juiste zou
zijn geweest, bevestigde niet meer dan 26% van de respondenten de keuze
voor de tbsa-maatregel. De grootste categorie (43 %) spreekt zich achteraf
uit voor enige modaliteit van (forensisch-)psychiatrische opname.
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5.2.1 Het functioneren van de maatregel nader bezien

Hoofdstuk 5

In tabel 11 zijn de oordelen van de casemanagers over het al of niet voor-
spoedig verlopen van de tbsa-maatregel samengevat. We zullen nu bezien
in hoeverre deze meningen samenhangen met andere in dit onderzoek be-
trokken kenmerken. Allereerst blijkt dat de drie in tabel 11 genoemde as-
pecten van een voorspoedig verloop onderling sterk samenhangen. Alle cor-
relatiecoëfficiënten liggen rond de 0,70. Dit betekent dus dat het al of niet
goed verlopen van de maatregel (c.q. het oordeel daarover) zich consistent
op alle genoemde punten manifesteert. Op zich is dit niet verwonderlijk,
omdat de genoemde aspecten veelal kunnen worden begrepen als een rele-
vante conditie voor een ander aspect. Bijvoorbeeld als de formele afwikke-
ling stagneert, dan wordt het onwaarschijnlijker dat er van voortgang in de
behandeling sprake zal zijn.

De vraag is nu of het mogelijk is om de volgens de casemanagers goed
verlopende tbsa-maatregelen te onderscheiden van de minder goed verlopen-
de gevallen.

Met name arbeidsverleden/status en de motivatie voor behandeling lijken
belangrijke condities te zijn voor een succesvol verloop van de maatregel.
Wellicht is dit het beste te interpreteren als `aanspreekbaarheid', een vorm
van gesocialiseerdheid waardoor betrokkene bereid en tot op zekere hoogte
ook in staat is zich aan regels en afspraken te houden. De tbsa-maatregel
heeft meer kans van slagen indien betrokkene ook in het dagelijks leven ge-
wend is aan verplichtingen. Opvallend is verder dat tbsa-maatregelen min-
der positief verlopen wanneer er sprake is van seksuele delicten zonder ge-
weld. Hierbij gaat het vooral om pedofiele, incestueuze delicten in het jus-
titiële verleden van betrokkene. Mogelijk is de `afweer' bij dit type delict
zo groot dat een relatief weinig dwingende interventie als de tbsa-maatregel
hier minder kans van slagen heeft.

5.2.2 Intramurale opname in het kader van een `ambulante' maatregel

De grootste praktische paradox van de tbsa-maatregel doet zich voor wan-
neer opname ter behandeling in een tbs-instelling als aanwijzing wordt ge-
geven. Uit de aard van de maatregel vloeit voort dat dit geen aanwijzing
aan het ministerie dan wel aan een bepaalde kliniek is, maar uitsluitend aan
de tot de maatregel veroordeelde, die alleen op basis van zijn vrijwillige
medewerking en de bereidheid van de tbs-instelling kan worden uitgevoerd.

Aangezien een tbs-kliniek is bestemd voor opname van personen die zijn
veroordeeld tot tbs met verpleging, is er voor elke andere opnametitel ex-
pliciete toestemming van het ministerie van Justitie nodig. Het ministerie is
niet gehouden tot medewerking en zal, zeker bij een gebrek aan opnameca-
paciteit, als regel besluiten om geen toestemming tot opname in een tbc-kli-
niek te verlenen. Als deze toestemming wel wordt verleend, heeft dit con-
sequenties voor tbs-gestelden die in een huis van bewaring of strafgevange-
nis plaatsing in een kliniek moeten afwachten. Ten slotte kunnen er in de
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praktijk bij een dergelijke opname de gebruikelijke selectie- en plaatsings-
procedures moeilijk worden gerealiseerd.

Al deze moeilijkheden en bezwaren hebben betrekking op de tenuitvoer-
legging van een aanwijzing tot opname in een forensisch-psychiatrische
voorziening. Dit betekent niet dat er tijdens de uitvoering van de tbsa-maat-
regel geen intramurale opnamen worden gerealiseerd. Uit de dossiers blijkt
dat 56% van de tbsa-gestelden tijdens de uitvoering van de maatregel (tijde-
lijk) intramuraal is opgenomen.

Het grootste deel (62%) van de intramurale opnames vindt plaats in een
algemeen psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een
algemeen ziekenhuis en 19% in een forensisch-psychiatrische voorziening.

Precies een derde van de respondenten van de casus-enquête vermeldt
dat zich tijdens de uitvoering van de maatregel de `wenselijkheid tot een in-
tramurale opname' heeft voorgedaan. In ruim de helft van die gevallen kon
een dergelijke opname ook worden gerealiseerd. Toenemend recidivegevaar
en achteruitgang van het psychosociaal functioneren waren veruit de meest
genoemde redenen voor de wenselijk geachte opname. Het gebrek aan be-
reidheid om aan de opname mee te werken en het ontbreken van dwangmid-
delen waren de meest genoemde redenen voor het niet kunnen doorgaan van
de opname.

Het lijkt duidelijk dat de `ambulante' tbs-maatregel in de praktijk in veel
gevallen sterke intramurale aspecten heeft. Dit hoeft onder enkele voor de
hand liggende voorwaarden geen speciaal probleem met zich mee te bren-
gen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de tbsa-gestelde bereid (gemoti-
veerd) is om te worden opgenomen en er een geschikte instelling beschik-
baar is. Ook als er geen aanmerkelijk veiligheidsrisico in het geding is,
hoeven er uit het justitiële (beveilings)perspectief niet veel problemen te
zijn wanneer de tbsa-gestelde niet wenst mee te werken aan een medisch-
psychiatrisch noodzakelijk geachte opname.

Problemen ontstaan wanneer in de context van de tbsa-maatregel opname
wel (mede) is geïndiceerd vanwege het beveiligingsoogmerk, maar een der-
gelijke opname niet kan worden gerealiseerd. Dit is vooral het geval wan-
neer de tbsa-gestelde zich verzet tegen en zich onttrekt aan een dergelijke
opname.

De paradox van deze situatie is duidelijk: de tbsa-maatregel staat uit-
drukkelijk geen gedwongen opname toe, terwijl opname tegelijkertijd wel
urgent wordt geacht. We citeren uit een vonnis waarin deze contradictie
duidelijk naar voren komt. `Uit het psychiatrisch rapport blijkt dat de ver-
dachte ten tijde van het tenlastegelegde delict lijdende was aan een ziekelijk
stoornis van zijn geestvermogens. Er is sprake van een sterk recidivege-
vaar. Behandeling in een dwangkader acht de psychiater niet nodig, echter
een behandeling in een vrijwillig kader is volgens de psychiater te weinig
verplichtend. Hij acht intramurale behandeling wel nodig en de enige aan-
gewezen instellingen daarvoor zijn behandelcentra binnen de "tbs-wereld".
Het advies van de psychiater is verdachte te veroordelen tot een tbs met de
aanwijzing dat verdachte zich zal laten opnemen in een tbs-kliniek als de
Pompe-kliniek of de Van der Hoevenkliniek.'
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Vervolgens blijkt dat verdachte enkele maanden later inderdaad in een tbs-
kliniek wordt opgenomen. In een brief van het ministerie van Justitie wordt
ervan gewag gemaakt dat de opname weliswaar uit het vonnis voortvloeit,
maar in wezen, zowel voor verdachte als voor de tbs-instelling, niet ver-
plichtend is. `(...) betrokkene heeft ook na opname op elk gewenst moment
de mogelijkheid die opname eenzijdig te beëindigen (...)'. Ten slotte komt
een half jaar later een bericht van de tbs-instelling dat betrokkene zich met-
terdaad heeft `onttrokken aan de groep met wie hij buiten was om bood-
schappen te doen'. Hierna besluit betrokkene in een gesprek met de instel-
ling, maar kennelijk tegen het advies van de instelling, definitief zijn behan-
deling te beëindigen.

De paradox dat een tbsa-gestelde de aanwijzing krijgt opgelegd dat hij
zich `vrijwillig in een door de rechter te bepalen inrichting moet laten opne-
men' (Derks, 1993), brengt als het erop aankomt, niet alleen evidente be-
veiligingsproblemen met zich mee, maar kan ook de desbetreffende tbs-in-
stelling voor moeilijk hanteerbare problemen stellen. De auteur schetst en-
kele gevallen waaruit blijkt dat de `vrijwillig' opgenomen tbsa-gestelde zich
onttrekt als de behandeling (onvermijdelijkerwijze) belastend wordt en als
tegelijkertijd de normale gang van zaken binnen de inrichting dreigt te wor-
den verstoord.

`Wanneer vervolgens in november en december een aantal verzoeken
(zoals verlofaanvragen) wordt afgewezen en zich bovendien conflicten op
de werkplaats voordoen, dreigt hij enkele keren dat hij de afkoelingsperiode
wil laten ingaan. Dit roept irritaties op bij medepatiënten en groepsleiding,
die telkens het gevoel hebben voor het blok te worden gezet. De medepa-
tiënten worden met hun neus op het feit gedrukt dat zij niet kunnen dreigen
met weggaan, en de groepsleiding heeft voortdurend het gevoel ter verant-
woording te worden geroepen doordat hij de legitimiteit van hun handelen
ter discussie stelt.'

De auteur concludeert dat de `"intramurale-ambulante" tbs' geen hanteer-
bare mogelijkheid is en pleit voor een door de tbs-instellingen uit te voeren
dagbehandeling voor deze tbsa-gestelden.

In hoofdstuk 6 gaan we onder meer in op de vraag in hoeverre er door
de professioneel betrokkenen naast deze uitvoeringsparadox van de tbsa-
maatregel ook een principiële paradox met betrekking tot deze maatregel
wordt waargenomen.



6 Oordelen en opvattingen over de tbsa-
maatregel

Uit zowel de tbs-nota's van het ministerie van Justitie als de commentaren
op de maatregel uit het juridische, het tbs- en het reclasseringsveld spreekt
veel twijfel over de grondslagen en over de praktische uitvoerbaarheid van
de tbsa. Deze maatregel is bij de wetswijziging van 1986 in de plaats geko-
men van de voorwaardelijke tbr. Tot op dit moment is gebleken dat de tbsa-
maatregel slechts in weinig gevallen (gemiddeld in minder dan de helft van
de jaarlijkse voorwaardelijke tbr-opleggingen) wordt opgelegd.

Er wordt op principiële gronden getwijfeld aan de noodzaak van de
maatregel gezien de beschikbaarheid van andere juridische instrumenten om
dezelfde doelstelling te bereiken (Van Veen, 1992). Daarnaast worden vele
praktische bezwaren en moeilijkheden genoemd met betrekking tot de uit-
voering van de tbsa-maatregel. Het gebrek aan praktisch toepasbare sanctie-
en dwangmiddelen, indien de tbsa-gestelde zich niet houdt aan de voorwaar-
den, staat hierbij voorop. Maar ook de realiseerbaarheid van de noodzake-
lijke begeleiding en psychomedische behandeling staan ter discussie. Hierbij
wordt onder meer genoemd dat de reclassering onvoldoende in staat wordt
gesteld een dergelijke arbeidsintensieve taak uit te voeren. Ten slotte wordt
er vrij algemeen op gewezen dat klinische en ambulante GGZ-voorzieningen
vaak slecht toegankelijk (geschikt) zijn voor deze populatie plegers van
misdrijven. Bovendien bestaat bij de GGZ veel reserve met betrekking tot
het beveiligingselement van de tbsa-regeling (De Turck, 1989).

Alhoewel twijfels en bedenkingen lijken te overheersen, wordt er soms
ook op gewezen dat er wel degelijk sprake is van een zinvolle juridische
variant, die in een behoefte kan voorzien (Hofstee, 1989). In dit opzicht
wordt onder meer gesteld dat de tbsa de stigmatisering die gepaard gaat
met dwangopname, helpt verminderen en dat de doelstelling van resociali-
satie bij deze tbs-modaliteit beter is te verwezenlijken (Smit, 1991; Daniëls
en Van Vliet, 1991).

De tendens in de wetenschappelijke/maatschappelijke discussie lijkt ech-
ter overwegend kritisch en afwijzend te zijn ten aanzien van de tbsa-maat-
regel. Daar staat tegenover dat tot op dit moment slechts enkele personen
aan deze discussie hebben deelgenomen. Er bestaat tot dusver geen inzicht
omtrent de vraag hoe er in de brede kring van voor de tbs-regeling relevan-
te functionarissen tegen de tbsa wordt aangekeken. De enquête `Oordeel
over de maatregel tbs met aanwijzingen' beoogt hieraan tegemoet te komen.
Een brede kring van `opleggers' en `uitvoerders' wordt door middel van
deze enquête geconfronteerd met (onder meer) bovengenoemde argumenten
omtrent de tbsa-maatregel.

Wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven, zal worden vermeld in
hoeverre er met betrekking tot de oordelen over de tbsa-maatregel systema-
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tische verschillen of juist opvallende overeenkomsten tussen de beroeps-
groepen bestaan.

6.1 Criteria en indicaties voor oplegging van de tbsa-maatregel

Er is reeds gebleken dat in de uitvoeringspraktijk bepaalde typen van delin-
quenten wel of juist niet in aanmerking komen voor de tbsa-maatregel. Bo-
vendien gelden er enkele principiële indicaties die ten grondslag (moeten)
liggen aan de selectie voor de tbsa. Tot op zekere hoogte zijn de criteria en
indicaties door de wetgever geformuleerd. Het is de vraag in hoeverre deze
praktijk en de bedoelingen van de wetgever aansluiten bij de opvattingen
die hieromtrent bij de betrokken beroepsgroepen bestaan.

In de tabellen 13 en 14 zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten met
betrekking tot de totale onderzoeksgroep gepresenteerd. Er kon op de vra-
gen meer dan een antwoord worden gegeven. De antwoorden op de open
vragen zijn ondergebracht in categorieën.5 De tendens lijkt duidelijk. Het
element van geweldrisico weegt kennelijk veruit het zwaarst bij de vraag
welke typen delict het meest voor de tbsa-maatregel in aanmerking komen.
Dit zou dus betekenen dat als `typische tbsa-delicten' vooral de minder ern-
stige gewelddelicten en de niet-gewelddadige seksuele delicten worden aan-
gewezen.

In dit opzicht is het opvallend dat ongeveer 15% van de respondenten
juist de `agressieve, gewelddadige' delicten aanwijst als meest geschikte
voor de tbsa. Tot deze categorie behoort het volgende typerende antwoord:
`gewelddelicten, dat wil zeggen niet de zwaarste, waarbij sprake is van be-
handelbare stoornissen'. Er blijkt met betrekking tot dit punt dus een zekere
tegenstrijdigheid. Gewelddelinquentie is een belangrijke indicatie voor de
tbsa-maatregel, maar tegelijkertijd is het vanwege de delictgevaarlijkheid in
samenhang met het aan het aan de tbsa inherente beveiligingsprobleem ook
de belangrijkste contra-indicatie.

Gezien in samenhang met het in paragraaf 5.2.1 vermelde, komen twee
geheel verschillende typen, speciaal voor deze maatregel geschikt geachte
delinquenten, naar voren. Enerzijds zijn het de goed gemotiveerde, aan-
spreekbare en behandelbare delinquenten die een gunstige prognose voor
begeleiding/behandeling hebben. Anderzijds gaat het juist om een bepaalde
groep die moeilijk bereikbaar en slecht gemotiveerd is.

Voor de eerstgenoemde groep geldt dat er sprake zou moeten zijn van
gunstige sociale condities in het bestaan van de tbsa-gestelde. Vaste huisves-
ting, dagelijkse bezigheden en een enigszins stabiele sociale omgeving zijn
op zichzelf al risicoverminderende factoren, die bovendien de bereikbaar-

5 Ter verduidelijking geven we voor de niet-vanzelfsprekende categorieën een voorbeeld
van een typerend antwoord. `Gemotiveerden enz.': `cliënten met enig ziektebesef en moti-
vatie tot verandering'. `Aanspreekbaren enz.': `qua intelligentie boven gemiddeld, die zich
aardig kan voegen naar afspraken'. `Ongevaarlijke, gestoorde recidivisten': `persoon op

randje van de KZ-wet, die tamelijk geringe delicten pleegt'.



Oordelen en opvattingen over de tbsa-maatregel 31

Tabel 13: Delicttypen waarbij naar het oordeel van professioneel betrokkenen oplegging van
tbsa in aanmerking komt (n=99)

n %

seksuele delicten zonder geweld
agressieve, gewelddelicten
gering gevaar voor geweld voor derden
sterk recidivisme, overlast
eenvoudige, lichtere gewelddelicten
brandstichting
anders

39 39
27 27
18 18
18 18
16 16
12 12
17 17

Tabel 14: Typen van delinquenten die naar het oordeel van professioneel betrokkenen spe-
ciaal in aanmerking komen voor oplegging van tbsa (n=108)

n %

ongevaarlijke, gestoorde recidivisten
gemotiveerden en berouwvollen
aanspreekbaren, sociaal ffintegreerden
gedrags-/persoonlijkheidsgestoorden
verslaafden/compulsieve delinquenten
jongeren, first offenders
anders

45 42
26 24
25 23
18 17
17 16
9 8
9 8

heid van de tbsa-gestelde voor begeleiding sterk bevorderen. Tachtig pro-
cent van de respondenten is het eens met de stelling dat `Voor tbsa vaste
huisvesting en enig sociaal netwerk minimaal noodzakelijk zijn.'

Bij de moeilijk bereikbaren en slecht gemotiveerden blijkt vooral te wor-
den gedoeld op hardnekkige, lastig-gestoorde, moeilijk te beïnvloeden, maar
niet al te gevaarlijke recidivisten. In tabel 12 is deze groep aangeduid als de
`ongevaarlijke, gestoorde recidivisten'. Uit de dossieranalyse is al gebleken
dat dit type delinquent in de tbsa-populatie ook feitelijk veel voorkomt. Het
gaat dan vaak om personen die elke verankering in de maatschappij missen.
Vaak zijn ze zwakbegaafd of `border-line' psychotisch en bijna altijd sterk
zorgbehoeftig. Tot op zekere hoogte vallen ook de brandstichters in deze
categorie.

Samenvattend concluderen we dat er twee categorieën delinquenten zijn
voor wie de tbsa relatief het meest geïndiceerd wordt geacht:
- goed begeleidbare en goed gemotiveerde delinquenten met een matige

delictgevaarlijkheid;
- moeilijk aanspreekbare delinquenten met een geringe delictgevaarlijk-

heid.

In de enquête was een directe vraag opgenomen over `de belangrijkste indi-
caties voor het opleggen van tbs met aanwijzingen in plaats van een tbs met
verpleging'. De resultaten op deze vraag zijn samengevat in tabel 15. De
respondenten werd gevraagd om uit de zes genoemde indicaties er drie te
kiezen die zij het meest van belang achten. Blijkens deze resultaten wordt
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Tabel 15: Door professioneel betrokkenen genoemde indicaties voor oplegging van de tbsa-
maatregel (n= 190)

n %

mogelijkheden (ambulante) behandeling/begeleiding
motivatie voor behandeling
mate gevaar voor derden
medewerking directe sociale omgeving
kans op recidive
mate van toerekeningsvatbaarheid

152 80
125 66
79 42
77 41
48 25
21 11

behandelbaarheid in termen van motivatie en feitelijke behandelingsmoge-
lijkheden gezien als de belangrijkste indicatie voor de oplegging van de
tbsa-maatregel. Bovendien blijkt in dit opzicht tussen de verschillende be-
roepsgroepen een sterke overeenstemming te bestaan.

6.2 Knelpunten bij de tbsa-maatregel

Het is zinvol om twee typen van moeilijkheden met betrekking tot de tbs te
onderscheiden. De waargenomen problemen kunnen de maatregel ten prin-
cipale betreffen of ze kunnen eerder betrekking hebben op uitvoeringspro-
blemen met de maatregel. In het eerste geval is oplossing van de problemen
denkbaar door wetswijziging of schrappen van de maatregel. In het tweede
geval zou kunnen worden volstaan met het verbeteren van de uitvoerings-
praktijk van de tbsa. Overigens zal niet in alle gevallen duidelijk zijn of we
nu te maken hebben met principiële of met praktische knelpunten.

Eerst worden de resultaten met betrekking tot de open vraag naar de
waargenomen redenen voor het geringe gebruik van de tbsa-maatregel.
Daarna komt de keuze voor een aantal met name genoemde knelpunten aan
de orde.

Het is opvallend dat bij beide vragen vooral fundamentele problemen van
juridische aard worden genoemd. Het gebrek aan dwangmiddelen, sancties
en reële mogelijkheden tot omzetting in gedwongen verpleging is veruit het
meest vermelde bezwaar tegen de tbsa-maatregel. De volgende citaten zijn
in dit opzicht veelzeggend. `Maatregel is een "papieren tijger". Een aan-
wijzing niet opvolgen betekent geenszins overgaan tot een tbs met verple-
ging!' `Ontbreken van sanctiemogelijkheden voor justitie en de begelei-
dende reclassering doet deze maatregel een "doodgeboren kind" zijn.'

Ook het hieraan verwante bezwaar dat de maatregel, vanwege de in de
tbs-wetgeving opgenomen rechtswaarborgen, een juridisch te zwaar en om-
slachtig middel is, wordt veel genoemd. Met name wordt de praktische
onuitvoerbaarheid van artikel 38c WvSr. als probleem aangewezen. In dit
artikel wordt de gedwongen opname geregeld voor het geval dat de tbsa-ge-
stelde zich niet houdt aan de aanwijzingen. Een aantal respondenten voert
aan dat een noodzakelijk geachte omzetting in de praktijk alleen bij het
vóórkomen van een nieuw feit (dus als het te laat is) kan geschieden.
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Tabel 16: Belangrijkste door professioneel betrokkenen genoemde redenen voor het geringe
gebruik van de tbsa (n=190)

tekort sancties, onveilig
juridisch onhandig, onpraktisch
bijzondere voorwaarde net zo goed / beter
onbekendheid maatregel
slecht controleerbare uitvoering
onduidelijke, vage maatregel
moeizame aansluiting bij GGZ
te veel afhankelijk van motivatie delinquent
ambulante tbs paradoxaal
anders

n %

122 64
33 17
30 16
31 16
25 13
25 13
22 12
12 6
12 6
6 3

Tabel 17: Door professioneel betrokkenen genoemde knelpunten bij de tbsa-maatregel
(n =190)

n %

gebrek aan dwangmiddelen
beschikbaarheid intramurale opvang
beschikbaarheid ambulante voorzieningen
tekort reclasseringscapaciteit
tekort ambulante GGZ
toegankelijkheid intramurale GGZ

145 76
79 42
66 35
59 31
45 24
44 23

Een van de respondenten drukte de problemen met de tbsa-maatregel indien
de uitvoering ervan dreigt mis te lopen, als volgt uit. `Als "stok-achter-de-
deur-maatregel" is het vanwege zijn zwaarte ongeschikt.' Dit zou dus bete-
kenen dat de maatregel weinig wordt opgelegd, omdat daarmee de geschik-
tere `stok achter de deur' van de gevangenisstraf niet meer kan worden ge-
hanteerd. Deze verklaring is zeker plausibel gezien het tamelijk grote aantal
respondenten dat uitdrukkelijk een voorkeur uitspreekt voor de voorwaarde-
lijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarde als alternatief voor de tbsa.

In bijlage 3 zijn de percentagescores op de geschaalde items vermeld. De
stellingen a en b, die betrekking hebben op het onderhavige thema, verster-
ken het genoemde beeld. Een minderheid van respectievelijk 26% en 18%
is het ermee oneens dat tbsa-gestelden die zich niet aan de aanwijzingen
houden in hechtenis dan wel in tbs-verpleging zouden moeten worden opge-
nomen. Twintig procent van de respondenten is het oneens met de stelling
dat de voorwaardelijke tbr een beter hanteerbare maatregel was dan de hui-
dige tbsa. Slechts 3% van de respondenten verwierp de stelling dat `onder
de huidige condities de toepassing van de tbsa niet kan worden uitgebreid.'

Tussen de beroepsgroepen bestaan weinig systematische verschillen met
betrekking tot de waargenomen knelpunten. Bovenstaande resultaten reflec-
teren de fundamentele paradox van de tbsa-maatregel. Tbs wordt opgelegd
wanneer er (naast toerekeningsvatbaarheid en `ziekelijke stoornis') een vei-
ligheidsrisico in het geding is. De tbsa-maatregel impliceert tegelijkertijd de
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aanwezigheid van een dergelijk risico als de beperktheid daarvan. In de
praktijk blijken de contradicties vooral door het ontbreken van adequate
mogelijkheden tot justitiële actie wanneer de in de maatregel vooronderstel-
de veiligheidsrisico's zich inderdaad voordoen. In een requisitoir werd dit
kardinale punt als volgt uitgedrukt. `De wetgever heeft niet goed doordacht
welke sanctie hij zou moeten stellen als de TBS gestelde met betrekking tot
wie nadien alsnog een bevel tot verpleging zou worden gevorderd, zou wei-
geren mee te werken aan de daartoe noodzakelijke rapportage.6 De onaan-
vaardbare consequentie zou zijn dat hij in dat kader van dat noodzakelijke
onderzoek niet in voorlopige hechtenis kan worden geplaatst en hij bij wei-
gering van zijn medewerking niet kan worden gegijzeld, danwel vervangen-
de gevangenisstraf zou kunnen krijgen; derhalve een op zichzelf genomen
zware maatregel, waarvan de maatschappij de nakoming niet kan afdwin-
gen.'

6.3 (0n)mogelijkheden voor verbetering van de tbsa

Zoals met elke vorm van (justitieel) beleid staat vrijwel altijd de optie open
om de praktische uitvoering ervan te verbeteren, knelpunten weg te nemen
en de voorwaarden voor een bevredigend functioneren van de maatregel te
optimaliseren. De vraag of verbetering van het functioneren van de tbsa-
maatregel in theorie mogelijk is, is dus minder van belang dan de volgende
vragen.
- In hoeverre wordt in het forum van beroepshalve betrokkenen aan een

dergelijk streven belang gehecht?
- Wat is de noodzaak van een dergelijk streven gezien mogelijke alterna-

tieven voor de maatregel?
- Wat zijn de aan een dergelijk streven verbonden kosten en baten?

In deze paragraaf gaat het voornamelijk om het eerste en het laatste punt.
De meningen over de wenselijkheid van ruimere (dan de huidige minima-

le) toepassing van de tbsa-maatregel blijken zeer te zijn verdeeld. Gelijke
groepen van ruim een derde verklaren zich voor of juist tegen een dergelijk
streven (bijlage 3, vraag 6). In dit geval bestaat een sterk en wellicht niet
onverwacht verschil tussen de beroepsgroepen. Ruim 63% van de DPD/re-
classering/tbs-groep spreekt een voorkeur uit voor het streven naar meer
toepassing van tbsa onder voorwaarde van een verbeterde uitvoeringsprak-
tijk. Bij de zittende en staande magistratuur geldt dit voor minder dan 30%.
Meer eenstemmigheid bestaat er over de vraag of onder de huidige condities
meer intramurale tbs-opleggingen zouden kunnen worden vervangen door
de tbsa (bijlage 3, vraag 7). Bij alle beroepsgroepen meent een meerderheid
dat dit niet het geval is.

6 Op dit moment wordt een wetsherziening uitgevoerd die ertoe zal leiden dat ook zonder

medewerking van de verdachte een rapport kan worden uitgebracht.
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Tabel 18: Volgens professioneel betrokkenen te vervullen condities voor meer toepassing van
de tb sa-maatregel (n= 190)

conditie n %

dwang bij niet opvolgen 112 60
verbetering faciliteiten/samenwerking 61 32
explicietere indicaties, doelen, plan 60 32
intensievere begeleiding/controle 29 15
minder restrictieve wetgeving 26 14
betere advisering aan openbaar ministerie en rechtbank 19 5
garanties bij risico 12 6
niet vatbaar voor verbetering 8 4
anders 26 14

We veronderstellen vooralsnog dat vooral de opleggers van de maatregel,
rechters en het openbaar ministerie, weinig vertrouwen hebben in de poten-
tiële mogelijkheden van de tbsa, terwijl de uitvoerders meer belang hechten
aan het verbeteren van de kwaliteit van de maatregel.

Tabel 18 geeft een overzicht van de condities die dienen te worden ver-
vuld om de tbsa-maatregel vaker te kunnen toepassen. Ook bij deze open
vraag komt allereerst naar voren dat de tbsa-maatregel ruimte zou moeten
bieden voor een slagvaardiger optreden wanneer de uitvoering spaak loopt
en er beveiligingsmaatregelen nodig zijn. In wezen hebben de drie eerste
categorieën alle betrekking op dit kennelijk doorslaggevende punt. Daar-
naast ligt enige nadruk op verschillende condities met betrekking tot een
betere inhoudelijke uitvoering van de maatregel: duidelijkere behandelplan-
nen, betere behandelfaciliteiten en intensievere begeleiding.

Bij 146 van alle in tabel 18 samengevatte antwoorden werd door de res-
pondenten aangegeven of ze deze al of niet een `op dit moment realiseer-
baar' achtte. In 61 % van de gevallen werd hierop bevestigend geantwoord.
Over het algemeen betonen rechters (42% bevestigend) zich hierbij scepti-
scher dan de respondenten van het openbaar ministerie (63 % bevestigend)
of DPD/reclassering/tbs (59% bevestigend). Ook tussen de verschillende
condities bestaat enig onderscheid in waargenomen realiseerbaarheid. Over
het algemeen twijfelt men meer aan de realiseerbaarheid van de juridische
dwangmiddelen dan aan de realiseerbaarheid van de inhoudelijke verbete-
ringen van de maatregel.

Ten slotte vatten we in tabel 19 de oordelen samen met betrekking tot
specifieke mogelijkheden of onmogelijkheden ter verbetering van de tbsa-
maatregel. De percentages instemmers met de respectievelijke stellingen
worden per beroepsgroep gespecificeerd.

Bij alle stellingen ging het in wezen om de vraag of de respondenten on-
der de voorwaarde van de genoemde verbetering van de uitvoering, een
grotere rol voor de tbsa-maatregel zien weggelegd. Ook hier komt naar vo-
ren dat de rechters relatief het minste vertrouwen hebben in een potentiële
verbetering van de maatregel. Het openbaar ministerie neemt wat dit betreft
een tussenpositie in, terwijl de beroepsgroep van begeleiders/behandelaars
zich het meest positief ten aanzien van deze mogelijkheden betoont. We
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Tabel 19: Percentages instemmers met enkele mogelijke verbeteringen van uitvoeringscondi-
ties, in %

stelling* rechters openbaar ministerie recl./DPD/tbs
(n=58) (n=71) (n=57)

(d)'verplichte' medewerking GGZ 54 74 74
(e) begeleiding door SPW 51 61 88
(f) te arbeidsintensief voor SPW 40 56 38
(g) SPW/DPD units 43 58 66
(h) samenwerking met FPK/FPA 59 63 97
(i) cotirdinatie met GGZ 38 47 64
(k) intensieve begeleiding 60 69 74

* Zie bijlage 3 voor de precieze formulering van de stellingen.

kunnen dus op basis van de gegeven antwoorden de volgende conclusies
trekken met betrekking tot een mogelijke verbetering van de uitvoering van
de tbsa-maatregel:
- de toegankelijkheid van intramurale en extramurale GGZ-voorzieningen

zou moeten worden vergroot;
- de positie van de SPW zou (mogelijk in samenwerking met de DPD)

moeten worden versterkt;
- er zou een intensief samenwerkingsverband moeten worden gerealiseerd

met (poli)klinische forensisch-psychiatrische instellingen.

6.4 Een panel van deskundigen over de tbsa-maatregel

In aanvulling op de enquêtes over het professionele oordeel omtrent de tbsa-
maatregel werden de mogelijkheden en knelpunten van de tbsa ter discussie
gesteld in een kleine groep van beroepshalve betrokkenen. De bedoeling van
deze groepsdiscussie was het verkrijgen van een aanvulling op het onvermij-
delijke eenrichtingverkeer van een schriftelijke enquête. Bovendien wilden
we nagaan of `gebruikers' van de maatregel na ruim vier jaar ervaring tot
een zekere slotsom over deze tbs-modaliteit kunnen komen. Getracht is de
discussiegroep zo heterogeen mogelijk samen te stellen. Alle relevante pro-
fessionele groeperingen waren bij de groepsdiscussie betrokken: rechters,
officieren van justitie, advocatuur, reclassering, departementale beleidsdi-
rectie, tbs-instelling en districtspsychiatrische dienst (zie bijlage 2). Gezien
het noodzakelijkerwijze beperkte aantal deelnemers kan echter geen enkele
aanspraak op representativiteit van deze discussiegroep worden gemaakt.

6.4.1 Het nut van de tbsa-maatregel als strafrechtelijk instrument

Een van de deelnemers aan de discussie drukte zijn eindoordeel over de
tbsa-maatregel als volgt uit. `Het is een mooie gedachte geweest, die helaas
niet werkt.' Hij werd daarbij door geen van de overige deelnemers weer-
sproken. Er bleek een vrijwel eenstemmig oordeel dat de tbsa zonder pijn



Oordelen en opvattingen over de tbsa-maatregel 37

zou kunnen worden gemist uit het repertoire van strafrechtelijke mogelijk-
heden. Er bestaat reeds een scala van middelen waar de tbsa in wezen wei-
nig aan toevoegt.

Het gaat er bij de tbsa om te bereiken dat er een serieuze `sanctie' op
delinquent gedrag wordt gesteld, waarbij wordt getracht om deze (ten dele)
te laten bestaan uit een vorm van psychosociale behandeling/begeleiding.
Er zit dus een element in van rechtsomlegging, zoals bijvoorbeeld bij alter-
natieve straffen. Daarnaast bestaat een element van beveiliging indien daar-
toe de noodzaak (uit het verloop van de maatregel) zou blijken. Beide doel-
stellingen kunnen ook-en volgens de meeste deelnemers beter-worden
bereikt door het opleggen van een bijzondere voorwaarde bij een (deels)
voorwaardelijke straf. Hierbij kwam naar voren dat een wettelijke uitbrei-
ding van de termijn waarover een bijzondere voorwaarde kan worden opge-
legd (tot bijvoorbeeld drie jaar), een afdoende alternatief voor de tbsa mo-
gelijk zou maken. Daarnaast zijn er nog andere alternatieven voor de tbsa,
zoals behandeling tijdens de strafexecutie en civielrechtelijke modaliteiten.
Te denken valt aan maatregelen in het kader van de BOPZ of bij de opleg-
ging van straat- en contactverboden enzovoort.

Ook vanuit het begeleidings- en behandelingsperspectief werd er geen
wezenlijke bestaansgrond voor deze maatregel gezien. Als het erop aan-
komt, is de vrijwilligheid en de eigen motivatie van de tbsa-gestelde door-
slaggevend. Als die aanwezig is, zou bijna elke willekeurige juridische con-
ditie ook goed zijn. `Voor wie echt bereid is, is helemaal geen maatregel
nodig.' De tbsa levert zo gezien niet veel meer op dan een betalingstitel
voor behandeling.

Als nieuwe en mogelijk nuttige functie van de tbsa werd genoemd dat
deze zou kunnen dienen als vervolg op een tbs met verpleging. In wezen
dus als een modaliteit van proefverlof.

6.4.2 De belangrijkste tekortkomingen van de tbsa-maatregel

Over de meest zwaarwegende tekortkomingen van de tbsa-maatregel bestond
grote eenstemmigheid bij alle aan de discussie deelnemende geledingen.
Zoals een van de rechters stelde: `Er is in juridische zin een gebrek aan ge-
loofwaardigheid van de tbsa.' Dit betekent allereerst dat de tbsa zowel voor
het openbaar ministerie als voor de rechter moeilijk te rechtvaardigen is in-
dien er beveiligingsproblemen worden voorzien. In formeel juridische zin
zijn er sterke belemmeringen om een tijdens het verloop van de maatregel
blijkende noodzaak voor `preventieve detentie' te kunnen realiseren. Hier-
bij werd een voorbeeld gegeven van een tbsa-gestelde die tijdens de maat-
regel doorging met het delictgedrag en bij wie opname noch detentie kon
worden gerealiseerd. Volgens een advies van het Pieter Baan Centrum was
er in dit geval onvoldoende relatie tussen stoornis en delict, terwijl juist
door de uitgevoerde maatregel inhechtenisneming minder voor de hand lag.

De voorwaarden voor omzetting zijn te zwaar en onwerkbaar, waardoor
een noodzakelijk geachte acute reactie niet mogelijk is. Als het erop aan-
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komt, is de voortgang en het welslagen van de behandeling geheel afhanke-
lijk van de vrijwillige medewerking c.q. de motivatie van de tbsa-gestelde.
Ook vanuit het behandelingsperspectief werd dit als een van de grootste
knelpunten van de tbsa-maatregel gezien. Het is gangbaar dat de tbsa-ge-
stelde bij de oplegging van de maatregel vol bereidheid tot medewerking is.
Als er echt sprake is van een psychotherapeutische behandeling, wordt de
maatregel onvermijdelijk als pijnlijk en belastend ervaren. Dan bestaat vrij-
wel altijd de neiging van de tbsa-gestelde om zich aan de behandeling te
onttrekken. In dat geval ontbreekt een kader (een wettelijke basis) om de
tbsa-gestelde te houden aan zijn `verplichtingen'. Een stok achter de deur,
zoals (dreigen met) een acute en kortdurende opname of detentie ontbreekt.

6.4.3 Wetswijzigingen als mogelijke oplossing van de problemen

Over het algemeen wordt weinig verwacht van wetswijzigingen binnen het
kader van de tbs-regeling. Procedurele belemmeringen voor een slagvaardi-
ger beleid bij een slecht verlopende maatregel zouden weliswaar betrekke-
lijk eenvoudig kunnen worden weggenomen. Dit is echter niet het geval
voor de cruciale vraag of tot vrijheidsbeneming (opname ter verpleging) in
het kader van de tbs kan worden overgegaan. Daarvoor blijven alle wettelij-
ke vereisten (acute gevaardreiging, ontoerekeningsvatbaarheid en de relatie
tussen stoornis en delict) immers onverkort bestaan.

Er werden weinig praktische en uitvoerbare mogelijkheden gezien om
het grootste bezwaar van de tbsa-maatregel, het gebrek aan enig machts-
middel in handen van de uitvoerders (zoals de SPW), te kunnen ondervan-
gen. De mogelijkheid werd geopperd om onverkort tbs op te leggen en deze
in het geval dat tbsa zou zijn geindiceerd, te `schorsen', bijvoorbeeld door
direct tot proefverlof over te gaan. In deze gevallen zou bij gevaardreiging
of bij een acute (intramurale) behandelingsnoodzaak direct tot opname kun-
nen worden overgegaan. Vooral de rechters in het gezelschap zagen echter
onoverkomelijk bezwaren voor een dergelijke constructie. In dat geval zou
de rechter als het ware een zeer ruime machtiging aan de behandelaars/be-
geleiders geven om al of niet te besluiten tot vrijheidsbeneming. Dit lijkt
onwenselijk en is mogelijk zelfs strijdig met de grondwet. Ook acute 'opna-
me ter observatie' zou een oplossing kunnen bieden. Voor een noodzakelijk
geachte snelle en effectieve justitiële reactie zou het instituut van de execu-
tierechter een oplossing kunnen zijn. Deze zou de tbsa-gestelde kunnen con-
fronteren met een keuze tussen detentie of meewerken aan een (gelimiteer-
de, intramurale) behandeling.

6.4.4 Enkele verbeteringen en nuttige functies voor de tbsa-regeling

- Motivatie kan worden gewekt en op peil gehouden door een goede on-
dersteuning van de tbsa-gestelde door de hulpverlening. Hiertoe zou in
elk geval de SPW beter moeten worden geëquipeerd. Dit vereist een be-
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leid dat tegengesteld is aan de huidige tendens van vermindering van de
categoriale reclasseringsfunctie voor de populatie van gestoorde en min-
der toerekeningsvatbare delinquenten.

- Voor een adequate implementatie van de tbsa-maatregel zouden toezicht-
en behandelingsfuncties moeten worden gescheiden. De SPW zou de
regie over de maatregel moeten voeren en in dat kader de begeleidings-,
toezichts- en rapporteringsfunctie aan het openbaar ministerie moeten
uitoefenen. Psychotherapeutische behandeling zou vooral in een catego-
riale (ambulante) behandelinstelling moeten zijn geconcentreerd. Een
dergelijke categoriale voorziening zou vooral van belang zijn voor 'lasti-
ge', maar niet extreem gevaarlijke delinquenten met persoonlijkheids-
stoornissen. Bij deze delinquenten manifesteren problemen zich vooral in
hun sociale contacten. Dit blijkt een sterke belemmering voor opname in
een intramurale of extramurale GGZ-voorziening.

- Een dergelijke voorziening zou mogelijk ook kunnen dienen voor chaoti-
sche, sterk sociaal dysfunctionerende, wel veel recidiverende, maar niet
sterk gevaarlijke `border-line' gevallen. Deze zijn sterk zorgbehoeftig en
kunnen maatschappelijk veel overlast veroorzaken. Door het beperkte
acute gevaar dat ze veroorzaken, biedt de BOPZ voor deze groep geen
mogelijkheid.



7 Conclusie

De tbsa-maatregel beoogt een wettelijk kader te bieden voor een specifieke
forensisch-psychiatrische reactie op een specifiek deel van de totale tbs-
populatie. Enerzijds dienen belangrijke voorwaarden (verminderde toereke-
ningsvatbaarheid, `ziekelijke stoornis' en `delictgevaar') voor oplegging van
tbs te zijn vervuld; anderzijds dient met name het `delictgevaar' zodanig
beperkt te zijn dat gedwongen opname ter verpleging niet noodzakelijk
wordt geacht.

De tbsa-maatregel is vooral gebaseerd op een vrijwillige medewerking
van de tbs-gestelde aan de uitvoering van de maatregel. Deze vrijwilligheid
en daarmee samenhangende de noodzakelijke gemotiveerdheid voor behan-
deling/begeleiding vloeit ook voort uit het primair ambulante karakter van
de maatregel.

De aard van de maatregel, in samenhang met de thans beschikbare faci-
liteiten, brengt met zich mee dat de vervulling vooral wordt gerealiseerd
door ambulante (forensische) psychotherapie en door psychosociale reclas-
seringsbegeleiding. Indien dat door rechtbank of begeleiders/behandelaars
noodzakelijk wordt geacht, kan echter ook de aanwijzing worden gegeven
van intramurale opname/behandeling in het kader van de tbsa-maatregel.
Een dergelijke opname kan in de praktijk echter alleen worden gerealiseerd
met `vrijwillige' medewerking van de tbsa-gestelde.

Uit de gegevens uit de justitiële documentatie en de bij het ministerie van
Justitie berustende zaakdossiers blijkt dat de tbsa-populatie inderdaad als
minder delictgevaarlijk kan worden getypeerd dan de totale tbs-populatie.
In deze deelpopulatie komen relatief minder en minder ernstige geweldcri-
minaliteit voor. De `ziekelijke stoornis' blijkt ook minder in termen van
psychopathie en anti-sociale persoonlijkheid te worden getypeerd. Enerzijds
lijkt de tbsa-populatie te bestaan uit delinquenten met relatief goede vooruit-
zichten voor behandeling en begeleiding (meest gemotiveerden, 'aanspreek-
baren' en sociaal geïntegreerden). Anderzijds treffen we binnen de tbsa-po-
pulatie ook een subgroep aan van lastige, onbehandelbare, sterk gestoorde,
maar tamelijk beperkt delictgevaarlijke delinquenten. (Vooral brandstichting
komt veel voor binnen de hier onderzochte groep.)

Afgaande op de dossiers en op de geënquêteerde begeleiders/behande-
laars kan ongeveer de helft van de tbsa-populatie worden aangemerkt als
goed gemotiveerd voor behandeling en begeleiding. Bij ongeveer een derde
lijkt deze belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de tbsa echter
niet te zijn vervuld.

Ondanks het bedoelde ambulante karakter van de tbsa blijkt er in veel
gevallen toch te worden geadviseerd tot intramurale opname of blijkt een
dergelijke opname tijdens de uitvoering van de tbsa tot stand te komen.
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Daarbij komt dat de intramurale opname tijdens de tbsa in bepaalde geval-
len veel problemen van verschillende aard met zich blijkt mee te brengen.
Dit is vooral het geval wanneer opname uit beveiligingsoogpunt noodzake-
lijk wordt geacht, maar de tbsa-gestelde onvoldoende gemotiveerd is om er-
aan mee te werken. In die gevallen kunnen er zowel ernstige beveiligings-
problemen als problemen met het normale functioneren van forensisch-psy-
chiatrische instellingen ontstaan.

Iets meer dan de helft van de begeleiders/behandelaars oordeelt echter
betrekkelijk positief over de voortgang en de resultaten van de individuele
tbsa-maatregel. Desondanks blijkt dat meer dan twee derde van het aantal
uitvoerders achteraf de voorkeur zou hebben gegeven aan een andere justi-
tiële reactie dan de tbsa-maatregel.

Het is betrekkelijk eenvoudig om in te zien dat de tbsa-maatregel in theorie
vele voordelen en nuttige functies kan hebben. Gezien de huidige, veel res-
trictievere toepassing van de terbeschikkingstelling mag worden aangeno-
men dat er een betrekkelijk grote populatie zal zijn van gestoorde en ver-
minderd toerekeningsvatbare delinquenten, die echter niet zo extreem ge-
vaarlijk zijn dat zij ter beveiliging van de maatschappij gedwongen moeten
worden opgenomen. In theorie zou dus een deel van de populatie die vroe-
ger in gedwongen verpleging werd opgenomen, nu in aanmerking komen
voor de tbsa-maatregel.

Daarnaast mag op grond van verschillende signalen worden aangenomen
dat het aanbod van `geestelijk gestoorde' justitiabelen de laatste jaren sterk
is toegenomen. In politiebureaus en huizen van bewaring worden steeds
meer `gekten' aangetroffen: delinquenten die in de normale detentie-instel-
lingen slecht op hun plaats zijn, persoonlijkheden waar het justitiële sys-
teem goed beschouwd geen raad mee weet. Voor een deel van deze groep
zou de tbsa dus de aangewezen mengvorm van een justitiële en psychoso-
ciale interventie kunnen zijn.

Er zijn echter meer voor de hand liggende mogelijke voordelen aan de
tbsa verbonden. Door de afwezigheid van gedwongen opname ontbreekt het
meest stigmatiserende element van de tbs. Resocialisatie, als belangrijke
doelstelling van de tbs, kan in theorie beter worden gerealiseerd in een ex-
tramurale situatie dan in een van de buitenwereld afgesloten `totaal-insti-
tuut' (Smit, 1991; Daniëls en Van Vliet, 1991). Ten slotte zal een ambulan-
te uitvoering van de tbs ongetwijfeld veel minder arbeidsintensief en (dus)
kostbaar behoeven te zijn. De tbsa zou daarmee wellicht kunnen dienen om
het capaciteitsprobleem van de forensisch-psychiatrische klinieken te helpen
verminderen.

Uit het onderzoek is gebleken dat deze voordelen en nuttige functies van
de tbsa afhankelijk zijn van het bestaan van een toereikende ambulante
voorziening. Gezien de alom geconstateerde moeilijke toegankelijkheid van
GGZ (RIAGG, psychiatrische ziekenhuizen enz.) voor gestoorde delinquen-
ten zouden dit vooral categoriale (forensisch-psychiatrische) voorzieningen
moeten zijn. Maar deze elementaire voorwaarden voor het realiseren van
de mogelijkheden van de tbsa zijn slecht vervuld. Het categoriale reclasse-
ringswerk voor `gestoorde' delinquenten (de SPW) is de laatste jaren sterk
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ingekrompen en aan dit proces lijkt nog geen einde te zijn gekomen. Poli-
klinische forensisch-psychiatrische voorzieningen bestaan nog nauwelijks.

We constateren dat een succesvolle tbsa-modaliteit alleen denkbaar is in-
dien er eerst in de uitvoering ervan wordt geïnvesteerd. Er bestaan echter
principiële grenzen aan de mogelijkheid om door verbetering van de facili-
teiten de functionaliteit van de tbsa te vergroten. Problemen die inherent
zijn aan een onvermijdelijk dubbelzinnige constructie, kunnen moeilijk door
een ruimere financiering worden opgelost.

De representanten van drie beroepsgroepen die tezamen als de opleggers en
uitvoerders van de tbsa-maatregel kunnen worden beschouwd, lijken het er-
over eens te zijn dat er bij de huidige regeling van de tbsa geen mogelijkhe-
den zijn voor een ruimere toepassing van deze maatregel. Alom blijkt ook
het oordeel te bestaan dat vooral het gebrek aan dwang- en sanctiemiddelen
bij een slecht verlopende uitvoering van de maatregel, i.c. bij een toene-
mend risico, een ernstig en onopgelost probleem vormt. Vooral de rechters
lijken van oordeel te zijn dat de huidige tbsa een juridisch weinig levens-
vatbare constructie is. De uitvoerders van de tbsa-maatregel zijn iets opti-
mistischer over de mogelijkheden om door het wegnemen van knelpunten
een ruimere en betere toepassing van deze tbs-modaliteit mogelijk te maken.

Enkele beleidsopties

De resultaten van dit onderzoek geven zeker aanleiding tot het stellen van
de principiële vraag of de tbsa-maatregel al of niet als wettelijke mogelijk-
heid moet blijven gehandhaafd. Twee algemene overwegingen lijken van
belang. Een maatregel waarvoor weinig praktisch realiseerbare toepassings-
mogelijkheden worden gezien en die (daarom) weinig wordt toegepast, lijkt
zonder bezwaar te kunnen worden gemist in het strafrechtelijk repertoire.
Uiteindelijk verdient het de voorkeur om niet-levensvatbare regelingen in
de (straf)wet te laten vervallen. Conserveren van dor hout dient geen be-
lang. Als tweede overweging geldt echter de vraag of daarvoor nu reeds
het moment is aangebroken. Er lijken geen klemmende argumenten te be-
staan om deze beslissing, minder dan vijf jaar na de invoering van deze
modaliteit, te nemen. Afschaffing van de tbsa bij het zich nu afspelende
proces van heroverweging van de tbs zou het nadeel hebben dat een moge-
lijk zinvolle discussie over de toekomstige noodzaak van forensisch-psychia-
trische voorzieningen die minder op beveiliging zijn gericht, te snel wordt
afgesloten.

Juist gezien de geconstateerde trend tot intensivering van het beveili-
gingsaspect van de tbs is het van belang dat de ruimte voor experimenteren
met minder sterk op beveiliging gerichte varianten in stand blijft. Hiermee
kan worden voorkomen dat een belangrijke groep `gestoorde' delinquenten
tussen de wal van de `normale' strafrechtspleging en het schip van de 'zwa-
re' tbs met verpleging valt. Dit klemt te meer waar er aanwijzingen zijn dat
het vóorkomen van psychiatrische problematiek bij strafrechtelijk veroor-
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deelden nog steeds toeneemt. De tbsa-regeling kan in theorie nog steeds een
geschikt kader bieden om hierop adequaat te reageren.

Waarschijnlijk komt definitieve afschaffing van deze wettelijke mogelijk-
heid meer in aanmerking nadat duidelijk is geworden of de in het onderzoek
genoemde alternatieven voor de tbsa-maatregel (bv. door oplegging van een
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijk vonnis) in dezelfde behoeften
kunnen voorzien. Dit betekent dat de juridische vorm waarin de forensisch-
psychiatrische zorg, behandeling en toezicht is gegoten, minder van belang
is dan de feitelijke uitvoeringsmogelijkheden. Uit het onderzoek blijkt in
elk geval duidelijk dat het hier op een aantal punten ernstig aan schort.

De groep die nu tot tbsa wordt veroordeeld, kan globaal worden onder-
scheiden in sterk `zorgbehoeftige' zwaksociale delinquenten enerzijds en
sterk `therapiebehoeftige' delinquenten anderzijds. De eerste groep is vooral
lastig, de tweede groep is eerder potentieel gevaarlijk. Geconstateerd moet
worden dat voor beide groepen te weinig adequate praktische mogelijkheden
bestaan om de tbsa te realiseren.

Allereerst zou er een oplossing moeten komen voor het genoemde gebrek
aan slagvaardigheid bij niet-navolging van de aanwijzing en vooral bij de
toename van delictgevaar. Dit speelt voornamelijk een rol bij het laatstge-
noemde `potentieel gevaarlijke' segment van de tbsa-populatie. De volgen-
de condities lijken in dit verband minimaal noodzakelijk.
- Een voldoende (frequente) rapportering (van de SPW) aan het openbaar

ministerie om een beslissing over noodzakelijke acute detentie op te kun-
nen baseren.

- Een juridische modaliteit om acuut tot detentie te kunnen overgaan indien
dat, gezien de gevaardreiging, noodzakelijk wordt geacht. Wellicht zou
de opgelegde `voorwaardelijke gevangenisstraf hiertoe kunnen dienen.

- Een beter uitvoerbare regeling voor omzetting in tbs met verpleging, als
dat na de eerste acute reactie op de gevaardreiging noodzakelijk wordt
geacht.

Uit het onderzoek is gebleken dat indien aan dergelijke condities niet wordt
voldaan, vooral de opleggers van de tbsa niet geneigd zullen zijn om deze
maatregel te hanteren. In dit geval zal deze tbs-modaliteit dus waarschijnlijk
'vanzelf' fsterven.

Naast de zuiver juridische knelpunten voor een adequate toepassing van
de tbsa is ongetwijfeld de capaciteit en toerusting van de SPW van door-
slaggevend belang. Voor de realisering van de behandelings-, supervisie-
en beveiligingsdoelstellingen van de tbsa neemt de SPW een duidelijke sleu-
telpositie in. Adequate uitvoering van deze maatregel is niet goed denkbaar
indien er geen intensief en gespecialiseerd reclasseringstoezicht kan worden
verricht. Zoals al eerder werd geconstateerd, lijkt aan deze voorwaarde be-
paald niet te zijn voldaan.

Ten slotte zal het ook noodzakelijk zijn dat de SPW zijn cliënten kan ver-
wijzen naar ofwel (intramurale) zorgvoorzieningen, ofwel naar zowel ambu-
lante als klinische behandelingsvoorzieningen. Een betere toegankelijkheid
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van (GGZ-)behandelfaciliteiten is een belangrijke voorwaarde voor succes-
volle uitvoering van de tbsa. Tegelijkertijd is echter algemeen bekend dat
in de geestelijke gezondheidszorg (RIAGG's, psychiatrische ziekenhuizen
e.d.) veel weerstand bestaat tegen-respectievelijk dat men geen weg weet
met - deze (vaak gedragsgestoorde) justitiële populatie.

Wellicht zou het daarom noodzakelijk kunnen zijn om op de tbsa gerich-
te forensisch-psychiatrische voorzieningen te creëren. De uitbouw van faci-
liteiten voor dagbehandeling verbonden aan tbs-instellingen zou hiervoor
een praktische mogelijkheid kunnen zijn. In een dergelijke poliklinische op-
zet zou forensisch-psychiatrische behandeling en reclasserings(/(SPW-)be-
geleiding kunnen worden gecoordineerd.

Ten slotte. Aan dit alles hangt, zoals dat heet, een prijskaartje. Uiteinde-
lijk dient te worden overwogen of de kosten van een succesvolle uitvoering
van de tbsa-maatregel aanvaardbaar zijn. Dit lijkt alleen mogelijk te zijn als
deze maatregel in veel meer gevallen zinvol kan worden opgelegd dan in
de laatste jaren.



Most offenders declared to be in a state of diminished responsibility under
the Dutch legislature are referred to a forensic psychiatric hospital for com-
pulsory treatment. Dutch penal law, however, also includes a modality for
community-based forensic psychiatric care and treatment. This penal law
measure focuses on mentally disturbed delinquents whose `dangerousness'
to society is deemed `not to be unacceptable'. This `tbsa measure' was in-
troduced as part of the revised tbs legislation of 1988. It replaced the `con-
ditional tbs', which simply suspended mandatory hospitalization. During
the last four years the courts have been very reluctant to apply this
measure. This fact bas cast some doubt on the usefulness of this measure.

This survey about the applicability and merits of the `tbsa measure' is
based on several empirical sources: files from the criminal law system
regarding persons convicted to tbsa, questionnaires to the case managers
and questionnaires to a sample of prosecutors, judges and staff members of
the tbs and probation system.

The population convicted under this measure roughly reflects the intend-
ed criteria. (Sexually) violent crimes and arson occur frequently in this
population. Those were also the most typical offenses for which the `tbsa
measure' was imposed. Compared to those convicted to tbs witli compulso-
ry treatment, the `tbsa population' was less seriously violent and less diag-
nosed in terms of `anti-social personality disorder'.

According to the case managers more than one third of the `tbsa popula-
tion' was poorly motivated to cooperate with the intended supervision and
treatment. On the other hand, no more than about ten percent of this popu-
lation actively backed out of its obligations. In more than half of the `tbsa
cases' the final result of the intervention is considered by the case managers
to be favourable. Success seems to be highly related to the level of motiva-
tion of those convicted to the measure.

As regards the professional opinions about the applicability of the `tbsa
measure' roughly two types of psychologically disturbed offenders are indi-
cated as most suitable for this measure. One type consists of offenders who
are relatively well-motivated and amenable to treatment, while the other
comprises very chaotic, unruly, mentally disturbed and socially dysfunc-
tioning persons, who are not extremely dangerous, but who require intense
supervision.

Some fundamental contradictions hamper the measure's credibility and fea-
sibility, most importantly the fact that realizing the intended program is
ultimately based on the voluntary cooperation of the convicted person. The
regulations do not provide for an appropriate reaction (i.e. incarceration) in
case the convicted person backs out of his obligations. A general (profes-
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sional) opinion prevails that because of this serious flaw the tbs modality
can presently not fulfil a very useful role in criminal justice.

Two different policy options seem to follow plausibly from the findings
of this survey. The `tbsa measure' might either simply be revoked, or the
conditions for its application should be substantially enhanced. The first
course would be conceivable because other legal instruments for providing
care and supervision to disturbed offenders exist within the Dutch criminal
justice system. The second alternative could be desirable in view of the fact
that disturbed and (moderately) dangerous offenders not only hamper the
common system of penal execution, but also because the common mental
health system is very reluctant to provide for this category of offenders. As
a first necessary condition to improve the feasibility of the `tbsa measure'
the position of a specialized forensic probation system should be strength-
ened.



Resumé

La mesure d'internement psychiatrique avec indication (tbsa) est une mesure
de mise sous protection judiciaire dans le cadre de laquelle l'internement
n'est pas ordonné. Au lieu d'être interné, le condamné doit suivre les indi-
cations d'une institution de surveillance et d'assistance. Contrairement à la
mesure `d'internement psychiatrique avec sursis', l'objectif de la tbsa est de
faire en sorte qu'un traitement et un suivi psychiatriques légaux aient effec-
tivement lieu.

Depuis son introduction en septembre 1988, la mesure a été prononcée
dans 70 cas environ. En comparaison avec l'ancienne mesure de tbs avec
sursis, ce nombre est extrêmement réduit.

Lors de l'étude sur le fonctionnement de la tbsa, les sources de données
empiriques suivantes ont été utilisées: des dossiers tbs, de la documentation
judiciaire, des enquêtes destinées aux case-managers des condamnés faisant
l'objet d'une tbsa, des enquêtes destinées à des professionnels concernés
par la mesure (Procureurs de la Reine, juges et `exécutants' tels que agents
de probation et de tbs, etc.) et enfin, une discussion de groupe avec
quelques `exécutants' et quelques procureurs et juges. Des données ont été
recueillies sur les points suivants: les caractéristiques des condamnés faisant
l'objet d'une tbsa, l'expérience des case-managers en ce qui concerne
l'exécution de la tbsa et les jugements et opinions des professionnels con-
cernés par cette mesure.

Le passé judiciaire des condamnés faisant 1'objet d'une tbsa montre un
nombre relativement important de délits de violences (sexuelles) et d'incen-
dies criminels. En comparaison avec le condamné faisant 1'objet d'une tbs,
ces condamnés sont en général moins violents et sont moins souvent diag-
nostiqués comme `personnalité anti-sociale'.

Selon les case-managers, plus d'un tiers d'entre eux se montrent peu
motivés en ce qui concerne leur participation active à l'exécution de la
mesure. Cependant seuls 10% des condamnés faisant l'objet d'une tbsa se
soustraient au contact obligatoire. Dans plus de la moitié des cas, le dérou-
lement et les résultats de la mesure sont jugés positifs. Celle-ci semble con-
naitre plus de succès chez les condamnés `plus motivés' et mieux intégrés
sur le plan social. Dans la pratique, il s'avère que dans nombre de cas, un
internement en vue d'un traitement a eu lieu.

Selon les personnes interrogées, la tbsa convient, en premier lieu, le
mieux aux condamnés motivés, réceptifs et traitables dont le diagnostic est
favorable et, en second lieu, à un groupe de délinquants récidivistes obsti-
nés, difficiles mais pas trop dangereux.

Le plus gros point noir en ce qui concerne l'application de la tbsa est
l'absence de possibilités de protection lors d'éventuelles menaces de danger.
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Au sens juridique, la mesure manque de crédibilité. Il n'y a aucune possibi-
lité de détention viable dans la pratique lorsque celle-ci apparait nécessaire
pendant le déroulement de la mesure. La majorité des personnes interrogées
pensent que dans les conditions (légales) actuelles, la tbsa ne peut être
appliquée plus largement. Les `exécutants' de la mesure pensent plus sérieu-
sement que les procureurs et juges que la viabilité de la mesure peut être
accrue gráce à l'introduction d'améliorations pratiques.

La suppression de cette modalité de la tbs difficilement maniable est
Tune des conclusions évidentes de cette étude. Une alternative à cette sup-
pression consisterait en un investissement dans des améliorations juridiques
et pratiques. Pour cela, une intensification du travail de reclassement spé-
cialisé semble être une condition sine qua non.

Le fait que le système judiciaire se voit de plus en plus souvent confron-
té à des délinquants souffrant de troubles mentaux plaide en faveur d'un
maintien (temporaire) de la mesure. De par la nature de leur comporte-
ment, ces délinquants se voient souvent refoulés par les institutions d'hy-
giène mentale. La tbsa pourrait être une solution justement pour ces délin-
quants.
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Bijlage 3: Scores op de geschaalde items van de
vragenlijst `Oordeel over de tbs met
aanwijzing'

6. In hoeverre acht u het wenselijk om te streven naar meer toepassing van de tbs
met aanwijzingen? (n= 186)

zeer wenselijk 8%
wenselijk 30%
weet niet/geen antwoord 25%
onwenselijk 24%
zeer onwenselijk 13%

7. In hoeverre acht u het mogelijk dat tbs met aanwijzingen tbs met verpleging
kan vervangen? (n=185)

zeer wel mogelijk 4%
mogelijk 25%
weet niet/geen antwoord 17%
onmogelijk 38%
geheel onmogelijk 16%

10. Hieronder volgen enkele stellingen over tbs met aanwijzingen. Wilt u aangeven
in hoeverre u het met deze stellingen eens bent?

a. In principe zou bij niet-nakomen van de aanwijzingen de tbs-gestelde in
hechtenis moeten worden genomen. (n=186)

zeer mee eens 26%
mee eens 38%
weet niet/geen antwoord 10%
mee oneens 10%
zeer mee oneens 3%

b. In principe zou bij niet-nakomen van de aanwijzingen de tbs-gestelde om-
zetting in tbs met verpleging moeten volgen. (n= 186)

zeer mee eens 26%
mee eens 47%
weet niet/geen antwoord 9%
mee oneens 17%
zeer mee oneens 1 %

c. De vroegere voorwaardelijke tbs was een beter hanteerbare maatregel dan
de tbs met aanwijzingen. (n=188)

zeer mee eens 17%
mee eens 41%
weet niet/geen antwoord 23%
mee oneens 18%
zeer mee oneens 2%
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d. Op een of andere manier dienen GGZ-instellingen te worden verplicht tot
meewerken aan de behandeling van delinquenten met een tbs met aanwijzin-
gen. (n=185)

zeer mee eens 19%
mee eens 49%
weet niet/geen antwoord 17%
mee oneens 13%
zeer mee oneens 2%

e. Begeleiding van tbs-gestelden met aanwijzingen kan het beste door gespe-
cialiseerde SPW-units van de reclassering geschieden. (n=186)

zeer mee eens 21%
mee eens 45%
weet niet/geen antwoord 25%
mee oneens 7%
zeer mee oneens 1 %

f. Begeleiding van tbs-gestelden met aanwijzingen is voor de thans bestaande
reclassering (SPW) een te arbeidsintensieve opgave. (n=185)

zeer mee eens 10%
mee eens 36%
weet niet/geen antwoord 40%
mee oneens 13%
zeer mee oneens 1 %

g. Tbs met aanwijzingen zou levensvatbaarder zijn als er sterke SPW-/DPD-
units voor ambulante forensische begeleiding en behandeling werden gefor-
meerd. (n=185)

zeer mee eens 15%
mee eens 41%
weet niet/geen antwoord 31%
mee oneens 9%
zeer mee oneens 4%

h. Deeltijd en poliklinische behandeling vanuit de bestaande tbs-inrichtingen,
forensisch-psychiatrische klinieken (FPK's) en forensisch-psychiatrische af-
delingen (FPA's) kunnen een belangrijke rol spelen bij de ambulante behan-
deling in het kader van de tbs met aanwijzingen. (n= 184)

zeer mee eens 18%
mee eens 54%
weet niet/geen antwoord 27%
mee oneens 1 %
zeer mee oneens -

i. Van tbs met aanwijzingen valt weinig te verwachten zo lang er geen betere
coordinatie met de GGZ-voorzieningen bestaat. (n=184)

zeer mee eens 13%
mee eens 36%
weet niet/geen antwoord 41%
mee oneens 9%
zeer mee oneens 1 %
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J. Voor tbs met aanwijzingen zijn vaste huisvesting en enig sociaal netwerk
van de tbs-gestelde minimaal noodzakelijk. (n=184)

zeer mee eens 25%
mee eens 55%
weet niet/geen antwoord 14%
mee oneens 6%
zeer mee oneens -

k. Tbs met aanwijzingen zou tbs met verpleging kunnen terugdringen indien
meer intensieve begeleiding werd gegeven en indien er meer mogelijkheden
waren tot intramurale opname bij niet-voldoen aan de aanwijzingen.
(n= 186)

zeer mee eens 16%
mee eens 52%
weet niet/geen antwoord 14%
mee oneens 15%
zeer mee oneens 3%

1. Onder de huidige condities zal de toepassing van tbs met aanwijzingen niet
kunnen worden uitgebreid. (n= 186)

zeer mee eens 34%
mee eens 43 %
weet niet/geen antwoord 20%
mee oneens 3%
zeer mee oneens -

m. Tbs met aanwijzingen zou zoveel mogelijk moeten worden opgelegd in alle
gevallen waarin sprake is van een beperkt risico voor derden. (n=186)

zeer mee eens 5%
mee eens 39%
weet niet/geen antwoord 21%
mee oneens 29%
zeer mee oneens 6%

n. Tbs met aanwijzingen zou een betere maatregel zijn als het ook in combina-
tie met een gevangenisstraf van langer dan één jaar zou kunnen worden
opgelegd. (n=185)

zeer mee eens 9%
mee eens 44%
weet niet/geen antwoord 21%
mee oneens 22%
zeer mee oneens 4%

o. De DPD zou een grotere rol moeten spelen bij de ambulante begeleiding en
behandeling van tbs-gestelden met aanwijzingen. (n= 187)

zeer mee eens 7%
mee eens 33%
weet niet/geen antwoord 42%
mee oneens 17%
zeer mee oneens 2%
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11. In welke discipline/dienst bent u werkzaam? (n=190)

rechterlijke macht 32%
openbaar ministerie 38%
districtpsychiatrische dienst 7%
reclassering 20%
tbs-instelling (ook PBC) 3%

Bijlage 3
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onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven
drs. M.I. Zeilstra; drs. H. G. van Andel

102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman

103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P.C. van Duyne; drs. R.F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn

104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M. M. Kommer

1991

105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werf

106. Politie en milieuwethandhaving
drs. E.A.I.M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minder-
heden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder

108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van
voorlichting
mr. drs. R.F.A. van den Bedem; m.m. v. E. C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold
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109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
drs. G.J. Terlouw; m.m. v. drs. G. Susanne

110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werff; dr. M. W. Bol; m. m. v. B.J. W. Docter-Schamhardt

111. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement
mr. drs. C. Cozijn

112. Evaluatie-onderzoekjeugdreclassering: de effectmeting
drs. E. C. Spaans; drs. L. Doornhein

113. Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een onderzoek bij politie en justitie
drs. M. Kruissink; m.m. v. drs. R.F. Kouwenberg

114. Prejop. Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam
drs. L. Boendermaker; drs. S.M. Schneider

115. De economie van het drugsbestaan. Criminaliteit als expressie van levensstijl
en loopbaan
drs. M. Grapendaal; drs. Ed. Leuw; mr. drs. J.M. Nelen

1992

116. Schadebeiniddelingsproject Middelburg
mr. T. van Hecke; drs. J. Wemmers

117. Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteits-
preventieprojecten
drs. W. Polder; drs. F.J. C. van Vlaardingen

118. Moeilijk plaatsbare jongeren. Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot
plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar
P.H. van der Laan; C. Verwers; A.A.M. Essers

119. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming:
periode 1980-1990
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink; dr. P. H. van der Laan

120. Politie, partners en milieu. Woorden en daden
drs. E.A.1.M. van den Berg; drs. A. Hahn; m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg,
drs. W. Waelen

121. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen
Ed. Leuw; M. Brouwers

1993

122. Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen
J.M. Nelen; J.J.A. Essers

123. Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie. Over de naleving van
richtlijnen
dr. M. W. Bol; B.J. W. Docter-Schamhardt

124. Prestige, professie en wanhoop. Een onderzoek onder gedetineerde overvallers
G.J. Kroese; R.H.J.M. Staring

125. Motieven voor naturalisatie. Waarom vreemdelingen uit diverse minderheids-
groepen wel of niet kiezen voor naturalisatie
mr. drs. R.F.A. van den Bedem
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126. Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten
drs. W. Polder; G. Paulides

127. De tbs met aanwijzing. De toepassing van en professionele oordelen over een
strafrechtelijke maatregel
Ed. Leuw
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