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Samenvatting en conclusie

Dit is het derde van een reeks onderzoeken waarbij de recidive van een groep exterbeschikkinggestelden in kaart wordt gebracht. In dit onderzoek zijn tbs-gestelden
betrokken die in de jaren 1984 tot en met 1988 uit de tbs werden ontslagen. De twee
voorafgaande onderzoeken (Van Emmerik, 1985 en 1989) hadden eveneens betrekking op perioden van vijf jaar. Met inbegrip van deze onderzoeken is de recidive van
ex-tbs-gestelden dus in totaal gevolgd vanaf het jaar 1974.
Evenals bij de vorige onderzoeken wordt het basismateriaal voor dit onderzoek gevormd door gegevens uit de justitiële documentatie. Van 23 van de 395 bij dit onderzoek betrokken ex-tbs-gestelden waren geen gegevens uit de justitiële documentatie
beschikbaar. De geregistreerde recidive na ontslag is vastgesteld tot 1 januari 1992.
De minimumtermijn waarover gerecidiveerd kon worden, bedroeg dus drie jaar en
de maximumtermijn acht jaar. Naast de recidivegegevens werd ook de justitiële voorgeschiedenis van de tbs-gestelden in het onderzoek betrokken. Ten slotte werden
enkele gegevens omtrent het verloop van de tbs-behandeling ontleend aan de bij het
ministerie van Justitie berustende registratie.
Dit onderzoek beoogt allereerst inzicht te geven in de ontwikkeling van de recidivecijfers. Het grote belang daarvan ligt voor de hand. Waar het gaat om ernstige risico's
voor persoonlijke veiligheid, vormt de tbs-populatie een zeer problematische groep
delinquenten. De tbs-maatregel is primair bedoeld om de samenleving te beveiligen
tegen het gevaar van ernstige (seksuele) geweldpleging door psychisch gestoorde
delinquenten.
Recidive en vooral recidive met (seksuele) gewelddelicten is het uiteindelijke criterium waaraan het succes van de tbs-maatregel kan worden afgemeten. Om deze
reden heeft inzicht in de aard, de mate en de ontwikkeling van recidive een evident
zelfstandig belang. Voortgaande recidivestudies vervullen op dit essentiële punt een
onmisbare monitoring-functie voor het justitiële apparaat.
Tot op zekere hoogte kan hetzelfde worden gezegd van (de ontwikkeling van) enkele
formele behandelingsaspecten. De aard van de tbs-populatie, de duur van de intramurale en extramurale behandeling, de continuïteit van de behandeling en de wijze
waarop de tbs ten einde komt, zijn allemaal belangrijke gegevens die enig inzicht
geven in het functioneren van deze strafrechtelijke maatregel. In het onderzoek
hebben deze gegevens echter niet uitsluitend een zelfstandige betekenis. Ze kunnen
ook worden gehanteerd als kenmerken die mogelijk relevant zijn voor de statistische
verklaring van recidive van tbs-gestelden. Inhoudelijke kenmerken van de tbs-behandeling vallen buiten het kader van dit onderzoek.
Zicht krijgen op achtergronden en samenhangen van de recidive van ex-tbs-gestelden is de meest specifieke (en ambitieuze) doelstelling van het onderzoek. We zullen
nagaan in hoeverre het justitiële verleden van tbs-gestelden en de kenmerken van de
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behandeling samenhangen met de aard en mate van recidive na behandeling.
Uiteindelijk gaat het om de vraag naar de mogelijkheid om binnen de tbs-populatie
te kunnen onderscheiden tussen subgroepen met verschillende recidivekansen.
Kennis van antecedenten van recidive biedt in principe uitzicht op een betere
inschatting van recidiverisico's. Op grond hiervan kunnen mogelijke beleidsmaatregelen ter beheersing van recidiverisico's worden overwogen. Deze zouden
eventueel specifiek kunnen zijn gericht op deelgroepen binnen de tbs-populatie.
Kenmerken van de tbs-populatie
In de jaren 1984 tot en met 1988 is vergeleken met de twee voorgaande onderzoeksperioden opnieuw een kleiner aantal personen uit tbs ontslagen. In deze laatste
periode betrof het 395 personen, versus respectievelijk 422 en 589 in de perioden
daarvoor. Er blijkt een gestage toename van het aantal allochtonen, alhoewel die in
deze onderzoeksperiode nog steeds een beperkte minderheid vormde (16%).
De maatregel werd in overgrote meerderheid opgelegd voor een delict waarbij een
(seksueel) geweldelement een rol speelde. Slechts in 6% van de gevallen betrof het
een delict waarbij een dergelijk element ontbrak. Bij het vorige onderzoek was dit
nog bij 17% van de tbs-gestelden het geval. Ernstige, niet-seksuele geweldcriminaliteit vormde het meest voorkomende delict waarvoor de maatregel werd opgelegd
(48%). In 71% van deze gevallen was er sprake van een levensdelict, al of niet met
dodelijke afloop. Daarnaast werd ongeveer een kwart van alle tbs-gestelden tot de
maatregel veroordeeld vanwege een seksueel (geweld) delict.
Verreweg de meeste tbs-gestelden hadden voorafgaand aan de tbs al een tamelijk
uitgebreide justitiële carrière achter de rug. De `modale' tbs-gestelde wordt op 25jarige leeftijd tot de maatregel veroordeeld. Hij heeft dan al een justitiële carrière
van ruim zes jaar achter de rug en is daarbij al twee keer eerder door de rechter
veroordeeld. De keurige, conformistische (maar psychisch gestoorde) burgerman,
die incidenteel explodeert met een ernstig gewelddelict, vormt in deze populatie een
duidelijke uitzondering. Slechts 10% had niet eerder een delict gepleegd. Ruim drie
kwart van de onderzoeksgroep was voor de tbs-oplegging reeds eerder door de
rechter veroordeeld. Wel kwamen er bij dit onderzoek minder zeer frequente delictplegers voor dan in de voorgaande onderzoekperioden.
Alleen bij degenen die voor een seksueel delict ter beschikking zijn gesteld, vinden
we relatief veel gelijksoortige criminaliteit in het justitiële verleden. Dit laat onverlet
dat onafhankelijk van het tbs-delict vermogenscriminaliteit het meest voorkomende
eerder gepleegde delict is. In deze zin kan de tbs-populatie dus worden gezien als
een specifieke (meer tot geweld geneigde) deelpopulatie binnen een grotere groep
van plegers van veel voorkomende criminaliteit. Het is opvallend dat er veel meer
geweldcriminaliteit in het verleden van de tbs-gestelden voorkomt, dan bij het vorige onderzoek (80% versus 56%). Ook dit is een aanwijzing van het door de tijd toenemende problematische (i.c. gewelddadige) karakter van de tbs-populatie.
Uit een vergelijking met een steekproef van alle delictplegers uit het jaar 1977 blijkt
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dat de tbs-populatie qua aantal gepleegde delicten in de voorgeschiedenis en qua
totale zwaarte van de straf die voor delicten is opgelegd, meer lijkt op een harde kern
van 'actieve en gevaarlijke' delinquenten dan op de 'modale' plegers van misdrijven.
Uiteraard laat dit onverlet dat de 'psychische stoornis' een specifiek kenmerk is van
de tbs-populatie.
De tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel
De mediaan van de tbs-behandeling (intra- plus extramuraal) bedraagt 59 maanden.
Daarmee is de duur van de maatregel sinds de vorige onderzoeksperiode (opnieuw)
tamelijk sterk toegenomen. De totale detentieduur, inclusief de tijd die voorafgaande aan de tbs in een gewone gevangenis is doorgebracht, is ook toegenomen van 56
maanden in het vorige onderzoek tot 62 maanden bij dit onderzoek. Een en ander
wordt mede veroorzaakt door het feit dat er in de laatste onderzoeksperiode veel
minder 'kortdurende' behandelingen voorkwamen. Bovendien zijn er verschuivingen opgetreden in de fasering, waarbij de gemiddelde intramurale behandelingsduur sterk is toegenomen, terwijl de gemiddelde extramurale behandelingsduur
(proefverlof) iets is afgenomen.
Seksuele delinquenten springen er wat betreft de behandelingsduur duidelijk uit. Zij
verblijven gemiddeld (ongeveer een jaar) langer in tbs dan andere typen van delictplegers.
Ongeveer een kwart van de onderzochte groep is in meer dan een tbs-instelling opgenomen geweest. Meer dan de helft van de tbs-gestelden was op zijn minst eenmaal
ongeoorloofd afwezig tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel. Veelvuldige ongeoorloofde afwezigheid kwam in deze onderzoek periode echter duidelijk minder
vaak voor dan in de vorige onderzoeksperiode.
Bij dit onderzoek is zowel de recidive die gepleegd is tijdens de tenuitvoerlegging
van de tbs, in kaart gebracht als de recidive na de beëindiging van de tbs. Recidive
tijdens de tbs is primair opgevat als een kenmerk van de behandelingsperiode. Het
vóórkomen daarvan zal in principe sterk afhankelijk zijn van het (beveiligings) beleid
en de behandelingsstrategie van de inrichting. Om deze reden is recidive tijdens de
behandeling afzonderlijk van recidive na ontslag uit de tbs behandeld. Recidive na
tbs kan worden beschouwd als (een zeer grof) criterium voor het 'effect' van het tbssysteem. Binnen het kader van dit onderzoek wordt dit criterium nader toegespitst
op de bij uitstek relevante vraag naar de typische tbs-recidive; dat wil dus zeggen
recidive met (seksuele) gewelddelinquentie.
Recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs is, vergeleken met de vorige onderzoeksperiode, betrekkelijk sterk afgenomen: respectievelijk 32% en 42%. Uit een
nadere analyse blijkt dat vermindering van recidive tijdens de tbs wellicht vooral
samenhangt met de vermindering van (het aantal perioden van) ongeoorloofde
afwezigheid. Alhoewel de totale recidive tijdens tbs dus is afgenomen, is er geen
sprake van een afname van (seksuele) geweldrecidive tijdens, de tbs.
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Beëindiging van de tbs
In de periode van 1974 tot en met 1988 is afsluiting van de tbs-maatregel zonder een
proefverloffase sterk toegenomen. In het onderzoek over de jaren 1974 tot en met
1979 werd nog van 62% van de tbs-gestelden de maatregel vanuit proefverlof beëindigd. Dit percentage is in de twee daaropvolgende perioden van vijf jaar afgenomen
tot respectievelijk 55 en 47.
De toename van beëindiging zonder proefverlof hangt nauw samen met een andere
ontwikkeling, namelijk de grote toename van de contraire beëindiging van de tbs.
In deze gevallen wordt de tbs op oordeel van de rechter beëindigd, tegen het verlengingsadvies van de behandelaars in. Dit verschijnsel is toegenomen van 34% in de
voorlaatste onderzoeksperiode tot 46% nu. Verreweg de meeste (73%) contraire
beëindigingen vinden plaats vanuit de intramurale fase van de behandeling.
De toename van (contrair) ontslag vanuit de inrichting reflecteert wellicht een trend
die wordt gekenmerkt door enerzijds een toenemende juridisering van de tbs (i.c. de
versterkte rechtspositie van de tbs-gestelde na de in 1988 doorgevoerde herziening
van de tbr-regeling) en anderzijds door het toenemend problematische (gewelddadige) karakter van de tbs-populatie. Wellicht heeft dit ertoe geleid dat de tbsinstellingen minder snel op eigen initiatief beëindiging van de maatregel zullen
adviseren. Het is denkbaar dat de tbs-instellingen minder geneigd zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor eventuele geweldrecidive na ontslag uit de tbs. De
verantwoordelijkheid voor de beëindiging van de tbs-behandeling wordt kennelijk
meer in de handen van de rechter gelegd.
Bij het vorige onderzoek waren er nog rond 60% conforme beëindigingen van de tbs
uit deze inrichtingen; bij dit onderzoek was dit slechts bij rond 30%.
Het al of niet contrair beëindigen van de tbs bleek niet samen te hangen met het
aantal gepleegde delicten tijdens de behandeling. Er bleek wel een samenhang met
ongeoorloofde afwezigheid tijdens de tbs. Mogelijk kennen rechters minder belang
toe aan dit normschendende gedrag van de tbs-gestelden dan behandelaars.
Recidive
In tabel 1 zijn de percentages recidive van ex-tbs-gestelden in de drie opeenvolgende onderzoeksperioden vanaf 1974 samengevat. Over het hele scala van recidivecriteria blijkt het al of niet recidiveren van ex-tbs-gestelden opvallend stabiel te zijn
gebleven. Deze ontwikkeling kan om verschillende redenen als niet-ongunstig worden aangemerkt. Dit geldt zeker voor het zwaarste recidivecriterium. Het percentage
veroordeelden tot een vrijheidsstraf van langer dan zes maanden en/of tbs fluctueert
rond de 20 binnen een periode waarin de `gemiddelde' zwaarte van de delicten waarvoor tbs is opgelegd, duidelijk is toegenomen en waarin bovendien `gemiddeld' meer
langere vrijheidsstraffen werden opgelegd.
Niet alleen het al of niet recidiveren is stabiel gebleven. Hetzelfde geldt voor de
frequentie en de aard van recidive (tabel 2). Het al of niet recidiveren met een van de
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Recidive van ex-tbs-gestelden sinds 1974, in %

recidivecriterium

1974-1978

1979-1983

1984-1988

(n=589)

(n=422)

(n=372)

enig misdrijf bekend

63

64

62

opnieuw veroordeeld

51

50

51

- tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en/of tbs

33

- tot onvoorw. vrijheidsstraf >6 maanden en/of tbs

16

32
22

31
20

Tabel 2:

De aard van de recidive door ex-tbs-gestelden, in %

aard recidive

1974-1978

1979-1983

1984-1988

(n=589)

(n=422)

(n=372)

vermogensmisdrijf

43

42

45

licht gewelddelict

27

29

32

zwaar gewelddelict*
seksueel (gewelddelict)

10

9
10

11
10

overig

30

28

22

In de eerste onderzoeksperiode is geen onderscheid in ernst van de geweldrecidive gemaakt; de categorie 'licht
geweld' omvat hier dus ook 'ernstig geweld'.

genoemde delicten is hier het uitgangspunt geweest. De som van alle soorten van
delicten is in deze tabel dus groter dan 100%.
Gerekend over het totale aantal van 1.638 na de tbs gepleegde misdrijven, was in
30% sprake van meer of minder ernstige (seksuele) gewelddelicten. Bij in totaal 90
delicten (ruim 5% van de gevallen) ging het daarbij om ernstige geweldrecidive waarbij het slachtoffer de dood vond, ernstig letsel werd toegebracht of een gewelddadige
aanranding/verkrachting werd gepleegd.
Het aandeel van (seksuele) gewelddelicten in de recidive van ex-tbs-gestelden is
vergeleken met de eerste onderzoeksperiode toegenomen. Vergeleken met de voorafgaande periode is dit niet het geval: in de vorige onderzoeksperiode 18% en in de
periode 1984 tot en met 1988 19%. Deze meest ernstig recidiverende deelgroep van
populatie van ex-tbs-gestelden bestaat voor het grootste deel uit personen die na
beëindiging van de tbs wordt veroordeeld voor een gelijksoortig delict als het tbsdelict. Iets meer dan de helft van deze groep (qua delicttype) 'ernstige' recidivisten
krijgt een gevangenisstraf van langer dan een jaar opgelegd.
We kunnen uit al deze gegevens afleiden dat 10% à 20% van de tbs-gestelden achteraf als 'slechte risico's' moeten worden aangemerkt. Zij recidiveren na de tbs met min
of meer ernstige (seksuele) en veelal relatief zwaar bestrafte geweldcriminaliteit.
Recidive van ex-tbs-gestelden is vergeleken met recidive van de in 1977 geïdentificeerde harde kern van 'actieve en gevaarlijke' delictplegers (Block en Van der Werff,
1991). Ex-tbs-gestelden blijken minder frequent te recidiveren en minder gevangenisstraffen opgelegd te krijgen dan deze 'actieve en gevaarlijke' delinquenten.
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De 'voorspelling' van recidive van ex-tbs-gestelden
Er zijn een. aantal typen van 'voorspellers' die blijkens de resultaten van dit onderzoek een systematische samenhang vertonen met het al of niet (ernstig) recidiveren
na beëindiging van de tbs. Het gaat om de justitiële antecedenten, de wijze van
beëindiging van tbs, de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs en 'ongeoorloofde afwezigheid' tijdens deze tenuitvoerlegging.
Tbs-gestelden die bij oplegging van de maatregel jonger zijn en die veel eerdere veroordelingen hebben, recidiveren relatief vaak na de tbs. Een dergelijke samenhang
bestaat ook met regelovertreding (ongeoorloofde afwezigheid en delinquentie)
tijdens de tbs. Deze samenhangen werden in vrijwel dezelfde mate ook bij de beide
vorige onderzoeken gevonden.
Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat er een relatie bestaat tussen recidive na behandeling en het complex van al of niet proefverlof en al of niet contraire/ conforme
beëindiging. Van de 'proefverlofgangers' wordt 17% na de tbs tot een vrijheidsstraf
veroordeeld, tegenover 40% van degenen die rechtstreeks uit de inrichting werden
ontslagen. Van de tbs-gestelden bij wie de maatregel conform het advies werd
beëindigd, werd 24% opnieuw veroordeeld tot een vrijheidsstraf; bij de contraire
beëindigingen 38%.
Globaal dezelfde samenhangen werden gevonden voor recidive met uitsluitend
(seksuele) gewelddelinquentie. Over het algemeen zijn deze samenhangen echter
wat zwakker: (seksuele) geweldrecidive is kennelijk moeilijker te 'voorspellen' dan
recidive in het algemeen. Dat juist de meest risicovolle vormen van recidive het
moeilijkst voorspelbaar zijn, is uiteraard een probleem met het oog op eventueel te
overwegen beleidsbeslissingen ter beperking van ernstige recidiverisico's na de tbs.
Met andere woorden, we 'weten' dat ongeveer 10% à 20% van de ex-tbs-gestelden na
beëindiging van de maatregel op relatief ernstige wijze zal recidiveren, zonder dat er
duidelijke (statistische) aanwijzingen zijn waar in de tbs-populatie de grootste
risico's liggen.
Niet alleen de afzonderlijke relaties tussen recidive en de verschillende in dit onderzoek opgenomen kenmerken zijn van belang. Er is ook getracht om op basis van
gecombineerde kenmerken te komen tot een verbetering van de toevalskans voor de
voorspelling van recidive. We gaan uit van twee typen van recidivecriteria: veroordeling voor enig delict en het gepleegd hebben van enig (seksueel) gewelddelict. In het
eerste geval gaat het dus om alle door de rechter tot enige straf veroordeelden, in het
tweede geval om het geregistreerd zijn van een (seksueel) gewelddelict. We beschouwen de groepsgemiddelden voor beide recidivecriteria als de 'toevalskans'1 voor
recidive na tbs. Deze is 50% voor veroordeling voor recidive met enig delict, en 33%

1

De toevalskans wordt hier begrepen als het percentage recidivisten volgens de genoemde criteria dat in
de onderzoekgroep is aangetroffen. Bij een willekeurige uit de groep 'getrokken' tbs-gestelden bestaat dus
een kans van 50% op veroordeling voor enig delict en van 33% voor het bekend zijn van een delict met een
(seksueel) geweldelement. Deze percentages worden ook wel aangeduid met het begrip base rate.
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voor het plegen van (i.c. het volgens de justitiële documentatie bekend zijn van) enig
delict met een (seksueel) geweldelement. Bij deze laatste categorie zijn dus ook de
kennelijk minder ernstige gevallen opgenomen, namelijk die waarin een serieuze
justitiële reactie achterwege is gebleven.
Net zoals bij de voorspelling op basis van de afzonderlijke kenmerken, blijkt ook hier
dat 'enige criminaliteit' op basis van gecombineerde kenmerken beter kan worden
voorspeld dan (seksuele) geweldcriminaliteit. In het eerste geval wordt een statistische verbetering van de voorspelling bereikt van ongeveer 40%, in het laatste geval
blijft deze verbetering beperkt tot 12,5%.
Wanneer alle gegevens in hun onderlinge samenhang worden bestudeerd, dan blijkt
dat zelfs bij deze in veel opzichten homogene tbs-populatie, eerder gepleegde
criminaliteit consistent samen te hangen met latere recidive. Hierbij blijkt vooral de)
tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs gepleegde criminaliteit van veel belang te
zijn. Dat normschendingen tijdens de tbs een belangrijke indicatie vormen voor
recidive na de tbs, blijkt ook uit de consistente samenhang van recidive na de tbs
met het vóórkomen van ongeoorloofde afwezigheid.
Op basis van deze beide gegevens lijkt het gewettigd om `weglopen' en tijdens de tbs
gepleegde criminaliteit sterk te laten meewegen voor een beslissing omtrent het al of
niet beëindigen van de tbs.
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Dit is het derde onderzoek naar de recidive van personen van wie de maatregel
terbeschikkingstelling (tbs) is beëindigd. Het eerste onderzoek had betrekking op
terbeschikkinggestelden van wie de tbs in de jaren 1974 tot en met 1978 eindigde.
Het tweede en het onderhavige recidive-onderzoek hebben betrekking op de volgende twee perioden van vijf jaar. Het onderzoek en de rapportage zijn zo opgezet dat
de resultaten kunnen worden vergeleken met die van de vorige onderzoeken. Er is
steeds uitgegaan van uit de tbs ontslagenen in een periode van vijf jaar, terwijl in alle
gevallen de periode waarin recidive na ontslag heeft kunnen plaatsvinden, varieert
van minimaal drie jaar tot maximaal acht jaar. Door het hele rapport heen worden,
waar het gaat om de meest belangrijke uitkomsten, vergelijkingen getroffen met
resultaten van het vorige onderzoek, en soms met de resultaten van beide vorige
onderzoeken. In de rapportage wordt, afhankelijk van het perspectief, soms gerefereerd aan de onderzoeksgroep met het begrip 'tbs-gestelden' en soms met het begrip
'ex-tbs-gestelden'. Beide termen slaan dus op een en dezelfde onderzoeksgroep,
personen die in de jaren 1984 tot en met 1988 uit de tbs zijn ontslagen.
Het onderzoeksmateriaal voor dit en de vorige onderzoeken werd gevormd door
gegevens van de justitiële documentatie. Op dit zogenaamde JD-formulier staat het
volledige bij een persoon behorende justitiële verleden vermeld. Dit betreft alle
misdrijven voor zover deze hebben geleid tot een proces-verbaal. Daarnaast staan
op het 1D-formulier ook de justitiële reacties op deze bekende feiten vermeld:
beslissing omtrent al of niet vervolging door het openbaar ministerie, uitspraak van
de rechtbank. Uit het 1D-formulier kan dus zowel het justitiële verleden tot aan het
tbs-delict als de recidive na ontslag uit de tbs-behandeling gereconstrueerd worden.
Van 23 personen waren geen JD-formulieren beschikbaar. Veel analyses gingen
daarom uit van het maximumaantal van 372 ex-tbs-gestelden.
Naast de geregistreerde criminaliteit werden ook de bij het ministerie van justitie
berustende gegevens over het verloop van de behandeling van de tbs-gestelden bij
dit onderzoek betrokken. Het gaat hierbij uitsluitend om formele gegevens omtrent
de duur van de behandeling, de fasering en de beëindiging van de behandeling en de
door de tbs-inrichtingen aan het ministerie gemelde ongeoorloofde afwezigheid.
Inhoudelijke gegevens over het verloop van de behandeling vielen buiten het bestek
van dit onderzoek.
De tbs wordt door de rechter opgelegd aan personen die een ernstig misdrijf hebben
gepleegd en die niet (volledig) toerekeningsvatbaar zijn. Een voorwaarde voor oplegging van de tbs is het bestaan van' een 'psychische stoornis', die in verband staat met
het gepleegde delict. In het jaar 1988 is een wetwijziging tot stand gekomen, waarbij
de vroegere 'tbr' werd vervangen door de huidige 'tbs'. Een van de belangrijke veranderingen was dat voor oplegging van de maatregel de bedreiging van de veiligheid
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- i.c. de dreiging van een (seksueel)' gewelddelict - aannemelijk moet zijn. Voordien
kon de gedwongen opname ter behandeling ook worden gerechtvaardigd door de
bedreiging van de openbare orde.
De 'tbs met dwangverpleging', in de vorige regeling de 'onvoorwaardelijke tbr' geheten, wordt ten uitvoer gelegd in een van de daartoe aangewezen justitiële of nietjustitiële inrichtingen.2 Dit zijn intramurale forensisch-psychiatrische instellingen
waar zowel opsluiting als psychomedische behandeling wordt nagestreefd. Beëindiging van de tbs, geschiedt op gezag van de rechterlijke macht of (in enkele uitzonderingsgevallen) als gevolg van een ministeriële beslissing. De maatregel voorziet in
proefverlof, een overgangsfase tussen instelling en de maatschappij. Behoudens
uitzonderingsgevallen geschiedt de beëindiging door de rechter, ofwel conform het
advies van de behandelaars, ofwel contrair het advies van de behandelaars om nog
tot verlenging van de maatregel over te gaan.
Het onderzoek heeft allereerst een monitoring-functie met betrekking tot de primaire doelstelling van het tbs-systeem, de beheersing van de risico's dat tbs-gestelden
opnieuw ernstige (seksuele) gewelddelicten plegen. De opeenvolgende recidiveonderzoeken bieden een beeld van de mate en de ernst van de recidive van ex-tbsgestelden. Op basis van deze onderzoeken kan worden beoordeeld in hoeverre er
in dit opzicht sprake is van een al of niet wenselijke trend. Het ligt voor de hand dat
de beleidsontwikkeling met betrekking tot de tbs mede zal zijn gebaseerd op dit primaire 'succescriterium'.
Een effectieve preventie van gevaarlijke recidive van ex-tbs-gestelden is afhankelijk
van een zo goed mogelijk onderscheid tussen deelgroepen met een verschillende
mate van risico. Dit onderzoek beoogt ook hierover enige informatie te geven. Hiertoe zal recidive na de tbs-behandeling worden bezien in het licht van (justitieel-)
biografische gegevens en van de kenmerken van de behandelingsperiode.
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste persoons- en criminaliteitskenmerken van
de onderzoeksgroep beschreven. Het gaat om een beperkt aantal demografische
gegevens, de justitiële voorgeschiedenis en het tbs-delict (d.w.z. het delict naar aanleiding waarvan de maatregel werd opgelegd). De relatie van het justitiële verleden
tot het tbs-delict komt aan de orde. Ook wordt bezien in hoeverre er verschillen
bestaan tussen de bevolking van de verschillende tbs-inrichtingen. Ten slotte wordt
de tbs-populatie vergeleken met een groep 'gevaarlijke en actieve' delinquenten uit
een algemene populatie van plegers van misdrijven.
In hoofdstuk 3 staat een beschrijving van de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel
centraal. Hierbij gaat het allereerst om de duur, de fasering en de continuïteit van de

2

Het tbs-systeern omvat verschillende soorten van inrichtingen. Er zijn justitiële rijksinrichtingen: Veldzicht en de Dr. S. van Mesdagkliniek. Het Dr. F.S. Meijers Instituut is een justitiële rijksinrichting voor de
selectie van tbs-gestelden. Voorts bestaan er justitiële particuliere tbs-inrichtingen: Oldenkotte, de Prof.
Mr. W.P.J. Pompekliniek en de Dr. Henri van der Hoevenkliniek. Ten slotte zijn er niet-justitiële tbsinrichtingen: Hoeve Boschoord en De Grote Beek.
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maatregel. Hierna wordt een inzicht gegeven in de mate van regelovertredingen
zoals die tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel bij het ministerie van justitie
bekend zijn geworden. De ontwikkeling met betrekking tot ongeoorloofde afwezigheid en recidive tijdens de tenuitvoerlegging komt in paragraaf 3.1.2 aan de orde. In
paragraaf 3.2 besteden we aandacht aan de juridische en behandelingsmodaliteiten
die een rol spelen bij de beëindiging van de tbs. Centraal staan de vragen naar contraire of conforme beëindiging van de tbs en het al of niet gerealiseerd zijn van ontslag vanuit de proefverloffase. In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk wordt de
onderlinge samenhang van de verschillende kenmerken van de behandelingsperiode
nader geanalyseerd.
Hoofdstuk 4 bevat informatie met betrekking tot het meest relevante punt: recidive
na beëindiging van de tbs-maatregel. Allereerst wordt een overzicht van recidivetrends gegeven, uitgesplitst naar verschillende recidivecriteria en naar nieuwe criminaliteit in het algemeen en nieuwe (seksuele) geweldcriminaliteit. Anders dan bij de
vorige onderzoeken was in dit geval helaas geen adequate informatie beschikbaar
over het tijdstip van de recidive. Vanaf 1987 vermeldt het JD-formulier het jaar van
inschrijvingsvan het gepleegde delict ter parkette en niet langer de volledige datum.
In paragraaf 4.1.2 treffen we een vergelijking aan met de uitkomsten van een recidivestudie onder een steekproef Duitse delinquenten na behandeling in een forensisch-psychiatrische instelling en met de recidive van de eerder genoemde groep
'actieve en gevaarlijke' delinquenten. Ten slotte gaan we in op de relatie van recidive
na beëindiging van de tbs enerzijds en de 'voorspellende' variabelen anderzijds. We
bezien in hoeverre het mogelijk is om op basis van kennis van de justitiële voorgeschiedenis, het tbs-delict en de kenmerken van de behandelingsperiode te onderscheiden tussen ex-tbs-gestelden die al of niet (meer of minder) nieuwe (geweld-)
delicten plegen.
Dit onderzoeksverslag wordt afgesloten met een beschouwend hoofdstuk. In hoofdstuk 5 worden, mede op basis van de eerdere bevindingen, enige opmerkingen
gemaakt over de waarde en de betrekkelijkheid van (statistische) 'voorspellingen'
van gevaarlijke recidive van ex-tbs-gestelden. We besluiten met de suggestie om
mogelijke verbetering van recidivepreventie vooral te zoeken in de gang van zaken
rond de beëindiging van de tbs.

2
De onderzoekspopulatie

Het is een vaststaand gegeven dat de totale populatie van (geregistreerde) plegers
van strafbare feiten bepaald geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking
van volwassenen te zien geeft. Sekse, leeftijd, sociaal-economische positie en
etniciteit zijn demografische variabelen die in sterke mate samenhangen met de
kans om als 'delinquent' binnen het justitiële systeem bekend te zijn.
De totale populatie van bekende delictplegers kan aan de hand van de justitiële
afdoening zinvol nader worden gespecificeerd. Zo zal het gedetineerde deel van de
justitiële populatie naar verhouding ernstiger criminaliteit hebben gepleegd en zal
het in sterkere mate bestaan uit recidiverende delinquenten. De principes van ons
strafrecht schrijven min of meer het belang voor van enkele kenmerken van delict en
delinquent voor de justitiële afdoening. De aard en de mate van de justitiële reactie
zal vooral sterk afhankelijk zijn van de 'ernst' van het delict, de 'verwijtbaarheid' en
de kans op herhaling. Bij de eerste twee aspecten is vooral het juridische principe
van de proportionaliteit van straf en strafbaar feit in het geding. Bij het laatste aspect
speelt de 'schuld' van de dader een ondergeschikte rol en gaat het bij uitstek om
beveiliging van de samenleving tegen recidive met gevaarlijke criminaliteit.
De tbs-populatie neemt binnen de justitiële populatie een bijzondere plaats in. Dit
is een vanzelfsprekend gevolg van de specifieke doelstellingen van deze strafrechtelijke maatregel: 'Zij voorziet in een sanctiemogelijkheid in het grijze gebied tussen
volledige toerekeningsvatbaarheid en volledige ontoerekeningsvatbaarheid. In de
meeste andere landen wordt een delinquent hetzij in een gevangenis geplaatst, hetzij, in het geval van krankzinnigheid (volledige ontoerekeningsvatbaarheid) in een
psychiatrische inrichting opgenomen. Sancties die inspelen op tussenvarianten,
zoals de tbs, kent men niet' (Verhagen en Philipse, nog te verschijnen).
De tbs-populatie is dus per definitie een gedetineerdenpopulatie, die volgens de wettelijke criteria voor oplegging van de tbs een 'ernstig' delict moet hebben gepleegd.
Daarnaast bestaan uiteraard de voor deze categorie justitiabelen meest typerende
persoonsgebonden kenmerken: (sterk) verminderde toerekeningsvatbaarheid en
een op grond van de stoornis groot risico dat in de toekomst opnieuw een ernstig
(geweld)delict zal worden gepleegd. Anders dan bij de 'gewone' plegers van relatief
ernstige delicten kan bij de tbs-populatie verwijtbaarheid slechts een beperkte rol
spelen bij de opgelegde detentie. De vrijheidsbeneming in het kader van de tbsmaatregel wordt eerst en vooral gerechtvaardigd door het risico van (speciale)
recidive.
Beide omstandigheden bepalen het principiële karakter van de tbs, dat wil zeggen,
een justitiële maatregel die primair is gericht op beveiliging van de samenleving en
secundair als een sanctie waarmee detentie wordt gerealiseerd. De vaak intensieve
en langdurige behandeling in het kader van deze maatregel geldt bovenal als een
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middel om ook op langere termijn (d.w.z. ook na de terugkeer van de delinquent in
de maatschappij) deze beveiliging te realiseren (Niemantsverdriet, 1993).
2.1

Kenmerken van de tbs-populatie

Uit onderzoek is herhaaldelijk naar voren gekomen dat het toekomstige recidiverisico van een delinquent sterk samenhangt met zijn of haar justitiële voorgeschiedenis (Blumstein, 1986; Tracy e.a., 1990). Mede om deze redenen is het van belang
inzicht te hebben in de demografische en de justitiële kenmerken van de tbspopulatie. We zullen deze populatie-kenmerken relateren aan de totale `commune'
detentiepopulatie en de ontwikkeling gedurende de laatste 15 jaar van de tbspopulatie beschrijven.
2.1.1

Persoonskenmerken en `tbs-delict'

In de jaren 1984-1988 zijn opnieuw minder personen uit de tbs ontslagen dan in de
twee voorgaande perioden van vijf jaar. Dit onderzoek heeft betrekking op 395 uit
tbs ontslagenen, tegenover 589 in de eerste periode van 1974 tot en met 1978 en 422
in de daarop volgende periode van vijf jaar. Deze ontwikkeling reflecteert waarschijnlijk vooral de afname van het aantal tbs-opleggingen vanaf het einde van de
jaren zeventig (Nota tbs, 1991, p. 97). Het percentage vrouwen in deze populatie is
lichtelijk toegenomen van 4 in het vorige onderzoek tot 5 in dit onderzoek. Het percentage vrouwen ontslagen uit de tbs, is hiermee praktisch gelijk aan het percentage
door de rechtbank veroordeelde vrouwen (CBS, 1989).
Van de onderzochte groep is 16% niet in Nederland geboren. Ongeveer de helft van
deze `allochtone' groep is afkomstig uit Suriname en de Nederlandse Antillen. Dit is
het begin van een trend tot een sterker allochtoon element in de tbs-populatie. Rond
het jaar 1990 was het percentage allochtonen in tbs-inrichtingen opgelopen tot 24.
Sindsdien heeft zich nog een verdere stijging voorgedaan.
De gemiddelde leeftijd van de tbs-gestelden is in vergelijking met de voorgaande
perioden lichtelijk afgenomen. De mediane3 leeftijd bij de veroordeling tot het tbsdelict daalde van 26 jaar in de eerste twee perioden tot 25 jaar in de huidige periode.
Hiermee is de tbs-populatie gemiddeld duidelijk jonger dan de gehele populatie van
personen die terzake van een delict werden veroordeeld. In 1987 lag de gemiddelde
(en de mediane) leeftijd van deze laatste populatie rond de 29 jaar. Bij ruim drie
kwart werd tevens een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Er is sprake van
een lichte stijging van de gemiddelde duur van deze straf in vergelijking tot de vorige
periode, van een mediaan van 5 maanden naar een van 6 maanden.
Verschillende auteurs hebben er reeds op gewezen dat er in de laatste decennia,
gelet op de aard van het tbs-delict, een sterke verschuiving in de samenstelling van
de tbs-populatie is opgetreden. In het begin van de jaren zestig werden veruit de
3

De mediaan is de middelste in een reeks van waarden.
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Tabel 3:

Type delict naar aanleiding waarvan tbs werd opgelegd

delict

1974-1978

1979-1983

1984-1988

(n=589)

(n=422)
%

(n=395)

%

aantal

vermogensdelict
- zonder geweld

17

6

6

22

- niet geweld

28

23

11

42

5

8

9

35

- niet zwaar lichamelijk letsel / dodelijke afloop

4
25

2
41

4
48

15
190

seksueel

21

20

23

89

1

0

1

2

agressief delict
- met materiële schade
- met licht lichamelijk letsel

overig

meeste tbr-maatregelen opgelegd aan vermogensdelinquenten, waarbij lang niet
altijd sprake was van een agressieve component (Hofstee, 1989). Nog in 1971 was
43% van de tbr-gestelden opgenomen wegens een vermogensdelict zonder geweldpleging. In het begin van dit decennium was hiervan nog slechts in hooguit 5% van
de tbs-gevallen sprake (Van Emmerik, 1993). Deze ontwikkeling om in de praktijk de
tbs-maatregel te reserveren voor ernstigere (seksuele) gewelddelicten is bij de wetsherziening van 1988 geformaliseerd doordat het juridische 'openbare-ordecriterium'
voor oplegging van de maatregel werd aangescherpt tot het 'veiligheidscriterium'.
Dat deze ontwikkeling in de loop van de jaren tachtig zijn beslag heeft gekregen,
blijkt ook uit de aard van het tbs-delict bij dit onderzoek. De desbetreffende gegevens over de drie onderzoeksperioden zijn vermeld in tabel 3.
Net als in de vorige periode komen er nog maar weinig vermogensdelicten zonder
geweld voor als tbs-delict. In de eerste onderzoeksperiode was dit nog 17%, tegenover 6% in deze en in de vorige periode. De nog steeds toenemende nadruk op zeer
ernstige gewelddelinquentie van tbs-gestelden blijkt uit de ontwikkeling door de tijd
van dit tbs-delict. Het aandeel van 'zware' geweldcriminaliteit was in de twee voorgaande perioden respectievelijk 25% en 41%, tegenover 48% in het huidige onderzoek. Bij verreweg het grootste deel (71%) van de naar aanleiding van een ernstig
gewelddelict tbs-gestelden ging het om een levensdelict, moord en doodslag, of een
poging daartoe. In 80% van de gevallen werd de maatregel opgelegd naar aanleiding
van één enkel delict.
Net als in de voorgaande periode blijken ook bij dit onderzoek 'ernstige' gewelddelinquenten (plegers van delicten met dodelijke afloop of ernstig lichamelijk letsel)
duidelijk ouder te zijn (29 jaar) dan gemiddeld bij de tbs-oplegging, terwijl de vermogensdelinquenten gemiddeld jonger zijn (25 jaar).
De specifieke aard van de tbs-populatie blijkt uit een vergelijking met de totale populatie van delinquenten. Van de groep in het jaar 1985 tot een gevangenisstraf veroordeelden werd ruim 50% veroordeeld voor een vermogensdelict en nog geen 10% voor
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een tegen personen gericht gewelddelict (CBS, 1987). Tbs-gestelden vormen, gelet op
de aard van de delicten waarvoor de tbs werd opgelegd, een specifieke categorie
delinquenten. Uit de volgende paragraaf zal echter blijken dat ze naast.de `typische'
tbs-achtige criminaliteit veelal ook betrekkelijk frequent de meest gangbare soorten
van delicten hebben gepleegd.
2.1.2

Justitieel verleden van de tbs-gestelden

Van minder dan 10% van de tbs-gestelden was bij oplegging van de maatregel geen
voorafgaand delict bekend. Net al$ in de vorige periode werd ruim drie kwart eerder
veroordeeld voor enig misdrijf. Het gemiddelde aantal voorafgaande veroordelingen
is echter vergeleken met de vorige onderzoeksperioden verder gedaald. Ruim 30%
werd voor ten minste de vijfde keer veroordeeld, tegenover respectievelijk circa 50%
in de periode van 1974 tot en met 1978 en 40% in de periode van 1979 tot en met
1984. Kennelijk is dit een aspect van de reeds genoemde geleidelijke verandering van
de tbs-populatie in de laatste twee decennia. Er komen meer plegers van incidentele
maar zeer gevaarlijke delicten in de tbs, terwijl er minder ',verstokte' recidivisten van
relatief minder gevaarlijke criminaliteit tot deze maatregel worden veroordeeld.
Rond 60% werd voorafgaand aan de tbs veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf. Ongeveer een kwart had minimaal een jaar gevangenisstraf achter
de rug. Een kleine 20% van deze groep tbs-gestelden was reeds een of meer malen
eerder tot een (voorwaardelijke) tbs-maatregel veroordeeld. (Zie voor gedetailleerde
gegevens bijlage 1, tabel 1.)
Vergeleken met het tbs-onderzoek over de vorige periode zijn er slechts geringe
verschillen in de justitiële voorgeschiedenis van de tbs-gestelden. Het algemene
beeld blijft bestaan dat de tbs-populatie, los van het tbs-delict, crimineel zeer actief
is. De `modale' tbs-gestelde heeft op zijn 25ste jaar al een stuk of zeven (bekend
geworden) delicten gepleegd en hij is al twee keer eerder veroordeeld, terwijl hij een
delictcarrière (vanaf het eerst bekende delict tot de veroordeling tot tbs) van ruim
zes jaar achter de rug heeft.
2.1.3

Aard van de eerder gepleegde criminaliteit vergeleken met het tbs-delict

Op twee personen na zijn alle tbs-gestelden tot deze maatregel veroordeeld op basis
van een van de volgende drie hoofdtypen `tbs-delict': vermogens-, agressief of seksueel delict, waarbij de vermogens- en seksuele delicten zijn uitgesplitst naar ernst
(figuur D. Circa 94% van de onderzoeksgroep is tot tbs veroordeeld vanwege een (al
of niet seksueel) gewelddelict, of een ander delict met een geweldcomponent.
In de voorgeschiedenis van de tbs-gestelden komt uiteraard een breder scala van delicttypen voor. Om deze reden is voor de typering van het justitiële verleden genoemde indeling uitgebreid met een categorie waarin twee relatief vaak voorkomende
misdrijven (overtreding van de Opiumwet en van de Vuurwapenwet) zijn opgenomen. Tabel 4 geeft antwoord op de vraag welke typen voorafgaande criminaleit zijn
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Delict op grond waarvan tbs is opgelegd (n=395)
met geweld

vermo g ensdelict

11%

16%
zonder geweld

gewelddelict

61%

seksueel delict

23%

6%

aanranding/verkrachtina

19%

ontucht

Tabel 4:

4%

Type voorafgaande criminaliteit naar type tbs-delict, in % (n=338)

delictsoort vóór tbs-delict

totaal

delictsoort tbs-delict
vermogens
geweld

seksueel

(n=61)

(n=199)

(n=78)

(n=338)

vermogensdelict

97

74

74

78

gewelddelict

85

85

65

80

ontucht

10

4

24

10

aanranding/verkrachting

10

8

60

20

Opiumwet/Vuurwapenwet

26

18

11

18

gemiddeld aantal delicttypen

2,28

1,89

2,34

2,06

gepleegd door vanwege een bepaald type delict tbs-gestelden. In totaal 338 (86%)
delinquenten konden worden geplaatst in de gebruikte indeling. Veelal zijn er meer
delicten gepleegd vóór het tbs-delict. Dat wil dus zeggen dat we onder elk tbs-delict
meer typen van `voorafgaande' delicten terugvinden. Dit blijkt uit het gemiddelde
aantal delicttypen per tbs-delict in de voorgeschiedenis van de tbs-gestelde. Uit
de tabel kan bijvoorbeeld worden gelezen dat 85% van de groep die voor een vermogensdelict tot tbs is veroordeeld, in de justitiële voorgeschiedenis één of meer
gewelddelicten heeft gepleegd. Hetzelfde geldt voor 65% van de voor een seksueel
delict tot tbs veroordeelden.
Er zijn twee conclusies mogelijk. Ten eerste zijn de vermogensdelinquenten in de
tbs-populatie gezien hun verleden kennelijk ook geneigd tot het plegen van geweldcriminaliteit, en andersom is vermogenscriminaliteit zeer gangbaar in de voorgeschiedenis van alle `typen' tbs-gestelden. Binnen alle `delicttypen' heeft meer dan
drie kwart in de voorgeschiedenis (ook) een vermogensdelict gepleegd. Vermogenscriminaliteit blijkt dus de grootste gemene deler in de justitiële voorgeschiedenis
van de tbs-populatie te zijn. Tbs-gestelden hebben zich dus over het algemeen niet
beperkt tot sterk gewelddadige criminaliteit, maar blijken voor hun tbs-delict tamelijk frequent de meest gangbare strafbare feiten te hebben gepleegd. Dit gegeven
biedt een belangrijke indicatie omtrent de aard van de tbs-populatie.
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Ten tweede zou men simplificerend de groep tbs-gestelden kunnen bezien vanuit
twee tegengestelde perspectieven, vanuit de psychische gestoordheid en vanuit
delinquentie. In het laatste geval vatten we de tbs-populatie op als een specifieke
(i.c. gewelddadige) selectie uit een populatie van personen die (sterk) zijn geneigd
tot het plegen van velerlei delicten. In het eerste geval zien we tbs-gestelden eerder
als een selectie uit een populatie van psychisch gestoorden die niet speciaal vanwege veelvuldige criminaliteit opvallen. Bij dit laatste type zal dus geen sprake zijn
van een patroon van'huis-, tuin- en keukencriminaliteit'.
Het gaat dus om het accent dat wordt gelegd bij het typeren van de tbs-populatie: als
een (gewelddadige) subgroep van 'criminelen' of als een ('criminele') subgroep van
psychisch gestoorden. In het laatste geval zal dus uiteindelijk gekte het overwegende
kenmerk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij personen met een overigens conventionele levensstijl bij wie zich incidentele geweldexplosies voordoen. In een studie
komt naar voren dat vooral de ter beschikking gestelde partnermoordenaars in deze
laatste categorie vallen (De Boer, 1990). Alleen al op grond van de doorgaans uitvoerige justitiële voorgeschiedenis die we hebben aangetroffen, lijkt voor de typering
van de tbs-populatie, een sterke nadruk op gekte, bij een relatieve afwezigheid van
een delinquente levensstijl weinig van toepassing.
Wanneer de nadruk zou liggen op het psychisch gestoorde karakter van de tbspopulatie, dan zou er weinig reden zijn om de populatie van (frequente en ernstige)
delinquenten als referentiegroep voor de tbs-populatie te beschouwen. Juist in de
Nederlandse situatie, waar tbs-gestelden relatief weinig als psychotisch en relatief
veel als persoonlijkheidsgestoord zijn gediagnostiseerd, kan een dergelijke vergelijking echter wel worden gemaakt (Nota tbs, 1991). Het grootste deel van de groep
tbs-gestelden blijkt vooral te typeren aan de hand van een patroon van veelvuldige
criminaliteit met daarin sterk gewelddadige uitschieters; Een vergelijking van de tbspopulatie met een 'harde kern' van criminaliteitsplegers lijkt hierom relevant. In
paragraaf 2.1.4 zullen we hierop nader ingaan.
Uit tabel 4 blijkt overigens wel een zekere specialisatie te bestaan bij de voor een
seksueel delict tbs-gestelden. Dit is een bevestiging van eerdere onderzoeksresultaten binnen de Nederlandse tbs-populatie (Van Emmerik en Brouwers, 1989).
Onder de niet ter zake van een seksueel delict tot tbs veroordeelden komt weinig
seksuele delinquentie in het justitiële verleden voor. Bij vermogens- en gewelddelinquenten zien we maximaal 10% seksuele delinquentie in de justitiële voorgeschiedenis, terwijl niet minder dan 60% van de voor een seksueel delict veroordeelde tbs-gestelden eerder één of meer aanrandingen/verkrachtingen heeft
gepleegd. Andersom zijn, gezien hun justitiële voorgeschiedenis, seksuele gewelddelinquenten wel geneigd tot andersoortige delinquentie. Een ruime meerderheid
van de voor een seksueel delict tbs-gestelden heeft in het verleden ook vermogensdelicten en niet-seksuele gewelddelicten gepleegd.
In vergelijking tot de vorige onderzoeksperiode is er sprake van een belangrijke verschuiving in de aard van de aan het tbs-delict voorafgaande criminaliteit. Het meest
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opvallend is de sterke toename van gewelddelinquentie in de justitiële voorgeschiedenis van deze laatste lichting tbs-gestelden. Dit geldt voor alle onderscheiden typen
van tbs-delicten. Van de totale groep had in de voorafgaande periode 56% eerder
gewelddelicten gepleegd, tegenover 80% bij dit onderzoek. Ook hier hebben we dus
een duidelijke aanwijzing van de trend van toegenomen gewelddadigheid van de
tbs-populatie. Dit wordt nog versterkt door het feit dat ook de meer gewelddadige
seksuele delicten sterker zijn vertegenwoordigd in de justitiële voorgeschiedenis van
deze meest recente groep tbs-gestelden, namelijk 20% versus 14% in de vorige
onderzoeksperiode.
2.1.4

De tbs-populatie in perspectief

Op grond van de in paragraaf 2.1.3 gepresenteerde gegevens kunnen we aannemen
dat de tbs-populatie een specifiek segment vormt van de totale populatie van criminaliteitsplegers. Deze deel-populatie wordt gekenmerkt door:
- frequente criminaliteit;
- (incidentele) 'gevaarlijke' criminaliteit, i.c. (seksuele) geweldcriminaliteit;
- een als 'gestoord' gedefinieerde persoonlijkheid.
In een 'loopbaananalyse' van een steekproef misdrijfplegers uit 1977 bleek het
tweede kenmerk cruciaal te zijn voor de identificatie van een harde kern binnen
de populatie van criminaliteitsplegers (Block en Van der Werff, 1991). Plegers van
'gevaarlijke' criminaliteit hadden doorgaans ook veel (maar niet noodzakelijkerwijze
altijd 'gevaarlijke') criminaliteit in hun voorgeschiedenis. Bij deze analyse kwamen
diefstal met geweld en seksueel geweld naar voren als onderscheidende delicten
voor de deelpopulatie van 'actieve en gevaarlijke' delinquenten. Delinquenten met
deze beide delicttypen in hun loopbaan hadden gemiddeld meer delicten gepleegd
dan delinquenten met een van beide delicttypen in hun loopbaan en deze hadden
weer meer delicten gepleegd dan degenen die in hun loopbaan geen 'gevaarlijke'
delicten hadden gepleegd. Omgekeerd bleek zo'n samenhang echter niet te bestaan.
Frequente criminaliteit in de voorgeschiedenis impliceerde dus niet het vóórkomen
van (seksuele) geweldcriminaliteit.
De harde kern van een jaargang delinquenten heeft dus met de populatie van tbsgestelden het plegen van 'gevaarlijke' criminaliteit gemeen. De vraag is nu hoe beide
groepen wetsovertreders zich op het punt van de justitiële voorgeschiedenis tot
elkaar verhouden. Met andere woorden, hoe specifiek (in termen van justitiële carrière) is de populatie van tbs-gestelden? Deze vraag is vooral relevant met betrekking
tot de recidive na de tbs. De bij dit onderzoek betrokken delinquenten hebben allen
een tbs-behandeling achter de rug. Dit is (in elk geval in meerderheid) niet zo bij de
genoemde steekproef 'actieve en gevaarlijke' delinquenten uit het jaar 1977. Wanneer we aannemen dat tbs-gestelden (qua justitiële carrière) behoren tot de hier
bedoelde groep 'actieve en gevaarlijke' delinquenten, dan kunnen we nagaan hoe
hun recidivepatronen zich verhouden tot die van een harde kern delinquenten bij
wie (in meerderheid) geen tbs-interventie heeft plaatsgevonden.
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Voorafgaande criminaliteit van de onderzoeksgroep en van de actieve en gevaarlijke delinquenten uit 1977

gemiddelde aantal delicten vóór
gemiddelde aantal gevangenisstraffen
percentage eerdere tbs

Block en Van der Werff

tbs

(n=192)

(n=395)

15
3,2
14

11
2,3
18,5

Aan het eind van dit rapport komt deze vraag aan de orde. Hier bezien we eerst in
hoeverre de justitiële voorgeschiedenis van de tbs-gestelden overeenkomt met het
criminaliteitspatroon van genoemde groep 'actieve en gevaarlijke' delinquenten.
Deze groep bestaat uit 181 delinquenten, uit een totaal van 3.876. De gemiddelde
leeftijd ligt, net als van de totale steekproef,-rond de 25 jaar. De gemiddelde leeftijd
(bij veroordeling tot tbs) van de groep tbs-gestelden ligt eveneens op 25 jaar. Dit
betekent dus dat bij beide groepen in principe een even lange justitiële carrière
kunnen hebben. We dienen wel aan te tekenen dat de delicten van de onderzoeksgroep van Block en Van der Werff globaal circavijf jaar eerder werden gepleegd dan
de voorafgaande delicten van de tbs-gestelden.
In de tabel 5 worden de 'voorafgaande' 'criminele carrières' van beide groepen
vergeleken. Voor de gegevens van de tbs-groep zijn hier niet de mediane waarden,
maar net als in het onderzoek van Block en Van der Werff het rekenkundig gemiddelde gehanteerd. We kunnen op basis van deze gegevens constateren dat qua justitiële
voorgeschiedenis de groep ex-tbs-gestelden veel lijkt op de harde kern van 'actieve
en gevaarlijke' delinquenten binnen de totale populatie van delictplegers. Dit lijkt
temeer het geval wanneer we ook de (recidiverende) 'overige misdrijf'-plegers uit het
onderzoek van Block en Van der Werff in de vergelijking betrekken. Deze groep
(n=1948) heeft gemiddeld zes misdrijven gepleegd voor 1977 en is gemiddeld eenmaal tot een gevangenisstraf veroordeeld. Met andere woorden ook wat betreft de
ernst/frequentie van voorafgaande criminaliteit staan de tbs-gestelden dichter bij de
'actieve en gevaarlijke' delinquenten (de plegers van (seksuele) gewelddelicten) dan
bij de doorsneeplegers van delicten.
2.2

Verschillen in samenstelling van de inrichtingspopulaties

Net zoals in het gewone gevangeniswezen bestaat er een gedifferentieerd stelsel voor
de executie van de tbs-maatregel. Deze differentiatie is bedoeld om te kunnen voorzien in voor verschillende deelgroepen van de tbs-populatie noodzakelijk geachte
behandelingsmethoden en niveaus van beveiliging. Differentiatie hangt samen met
enkele kenmerken van de tbs-populatie, zoals leeftijd, type criminaliteit, aard van
de stoornis en mate van gevaar. Doorgaans worden tbs-gestelden na een periode
van klinische observatie in het selectie-instituut voor tbs-gestelden, het Meijers
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Instituut, geselecteerd voor behandeling in een van de tbs-inrichtingen.
Een verschillend aanbod van behandelingsmethoden en beveiligingsniveau wordt
ten dele binnen de tbs-inrichtingen gerealiseerd en ten dele door een zekere mate
van specialisatie van de inrichtingen ten opzichte van elkaar. Er wordt hierbij gesproken van respectievelijk interne en externe differentiatie. Uitsluitend over de laatste
kan in het kader van dit onderzoek iets gezegd worden. Waar de plaatsingscriteria
veelal samenhangen met risico's van recidive met gewelddadigheid, ligt de relevantie
van externe differentiatie voor de recidivecijfers voor de hand. Met andere woorden,
het valt niet op voorhand aan te nemen dat er geen verschillen zullen zijn in de mate
van recidive (zowel vóór als na de tbs) tussen de verschillende inrichtingspopulaties.
De voor een tbs-instelling karakteristieke behandelingsmethoden en tbs-bevolking
zijn ten,dele historisch bepaald. Zo is de Van Mesdagkliniek'van huis uit' psychoanalytisch georiënteerd4, terwijl de Van der Hoevenkliniek een meer leertheoretische
en 'pedagogische' benadering heeft. De Van Mesdagkliniek is (daarom) gespecialiseerd in 'zware' tbs-gevallen met een prognose van langdurige behandeling, terwijl
de Van der Hoevenkliniek eerder de jongere tbs-gestelden met meer ontwikkelingsmogelijkheden in behandeling heeft. Parallel hieraan bestaat een verschil in beveiligingsniveau. De Van Mesdagkliniek is sterker op beveiliging ingericht. Zo zullen de
behandelingsmethoden en de doelstellingen van de Van der Hoevenkliniek wellicht
eerder leiden tot al of niet begeleide perioden van verblijf buiten de muren van de
inrichting. Andere instellingen zoals De Grote Beek en Hoeve Boschoord staan als
niet-justitiële tbs-instellingen dichter bij de (intramurale) geestelijke gezondheidszorg. Deze tbs-instellingen hebben respectievelijk de sterk psychotisch gestoorde en
de zwakbegaafde delinquenten in verpleging en behandeling (Blankstein, 1990; Nota
tbs, 1991; Derks e.a., 1993).
Er kan een beknopt signalement van ex-tbs-gestelden uit de verschillende tbsinstellingen worden opgesteld (tabellen 6 en 7). We gaan uit van de eerste plaatsing
in een tbs-instelling. Op basis van deze summiere gegevens kunnen de verschillende
tbs-instellingen als volgt worden getypeerd. De gehanteerde kwalificaties zijn bedoeld als relatief, in vergelijking tot de overige instellingen.
- Veldzicht: zwaar gestraften voor en bij de tbs-oplegging;
- Van Mesdagkliniek: zwaar gestraften voor en bij de tbs-oplegging;
- Van der Hoevenkliniek: jong, licht gestraften voor en bij de tbs, veel seksuele
delinquenten;
- Pompekliniek: doorsnee-tbs-populatie;
- Hoeve Boschoord: oud, licht gestraften voor en bij de tbs-oplegging, veel gewelddelinquenten;
- Oldenkotte: veel gewelddelinquenten, weinig seksuele gewelddelinquenten, licht
gestraft voor en bij oplegging tbs;
4

Deze typering was nog geldig voor de door dit onderzoek bestreken periode. Meer recent is sprake van
een meer diverse behandelingtheoretische oriëntatie van deze instelling.

1
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Tabel 6: Enkele achtergrondkenmerken van de tbs-inrichtingspopulaties, medianen (n=368)
achtergrondkenmerk

Veldz.

Mesd.

Hoeven

Pompe

Oldenk.

Bosch.

Gr.Beek

(n=)

(60)

(33)

(71)

(78)

(39)

(36)

(51)

6

5

4

5

6

4

4

aantal veroordelingen vóór tbs
totale aantal maanden onvoorw.
gevangenisstraf vóór tbs

16

15

6

10

6

6

7

leeftijd tbs

28

25

22

27

29

28

32

aantal maanden ov bij tbs

16

29

10

15

9

10

2

Tabel 7:

Soort tbs-delict per inrichting, in % (n=368)

tbs-delict

Veldz.

Mesd.

Hoeven

Pompe

Oldenk.

Bosch.

Gr.Beek

(n=)

(60)

(33)

(71)

(78)

(39)

(36)

(51)
6

3

0

10

6

8

6

vermogens met geweld

12

24

10

13

5

14

4

geweldmisdrijf

58

49

44

59

68

69

80

zedenmisdrijf

27

27

37

22

21

11

10

vermogens zonder geweld

- De Grote Beek: oud, veel gewelddelinquenten, licht gestraften voor en bij de tbsoplegging.
Vergeleken met het onderzoek over de vorige periode zijn er met betrekking tot de
karakteristieken van de inrichtingspopulaties geen duidelijke verschuivingen opgetreden. In elk geval wat betreft de hier genoemde kenmerken behouden de instellingen dus hun eigen karakter en de deelpopulatie. De eerder geconstateerde sterke
toename van gewelddelinquentie in de totale tbs-populatie komt voor alle genoemde instellingen in vergelijkbare mate tot uiting. Ook uit deze gegevens blijkt dus dat
de verschillende tbs-instellingen tot op zekere hoogte hun eigen profiel hebben.
Aangenomen mag worden dat enkele aspecten hiervan relevant zijn voor recidive.
De als psychotisch gediagnostiseerde tbs-gestelden gelden vaak als minder recidivegevaarlijk dan tbs-gestelden die als persoonlijkheidsgestoorden zijn gediagnostiseerd. Datzelfde geldt voor seksuele gewelddelinquenten in relatie tot niet-seksuele
gewelddelinquenten. Daarnaast zullen meer factoren een rol spelen, zoals de leeftijd
bij ontslag. Hoe de mogelijk voor recidive relevante factoren over de verschillende
inrichtingen zijn verdeeld, valt binnen het kader van dit onderzoek niet op voorhand
te zeggen. In de hoofdstukken 3 en 4 zullen we nagaan in hoeverre er verschillen in
de mate van recidive tijdens en na de tbs zijn opgetreden tussen de ex-tbs-gestelden
uit de bovengenoemde inrichtingen.

3

De tenuitvoerlegging van de
tbs-maatregel

Om een aantal redenen is het van belang om iets te kunnen zeggen over de kenmerken en ontwikkelingen van de tbs-maatregel. Duur, continuïteit en wijze van afloop
van de tbs-behandeling zijn in zichzelf belangrijke kerngegevens over het functioneren van het tbs-systeem en daarmee dus over de vraag hoe dit systeem zich in de
tijd ontwikkelt. Dit geldt temeer bij een justitiële maatregel die, zoals de tbs, een
`open einde' heeft. Alhoewel sinds de overgang van tbr naar tbs meer toetsingsmomenten zijn ingebouwd, wordt in de praktijk de tbs niet opgelegd voor een van
tevoren vastliggende tijdsduur. Het einde van de tbs-maatregel wordt in belangrijke
mate bepaald door het verloop van de behandeling. Hierdoor hebben bijvoorbeeld
eventuele veranderingen in doorlooptijden dus ook een intrinsieke betekenis. Juist
omdat ze niet volledig worden bepaald door het gerechtelijke vonnis, kunnen ze iets
zeggen over de ontwikkeling van (aard en zwaarte) van de tbs-populatie.
Daarnaast is het uiteraard ook van belang om genoemde kenmerken van de tenuitvoerlegging van de maatregel te relateren aan de recidivegegevens. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat `problemen' bij de uitvoering van de tbs verband houden
met recidive na de tbs. Deze vraag zal in hoofdstuk 4 aan de orde komen. Hier
beperken we ons tot enkele belangrijke aspecten van de tenuitvoerlegging van de
tbs-maatregel, in combinatie met enkele kenmerken van de tbs-gestelden. Hierbij
wordt ook de recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs aan de orde stellen. Dit
gegeven wordt dus beschouwd als een behandelingskenmerk en niet als een criterium voor de effectiviteit van de tbs. Het element van effectevaluatie komt uitvoerig
aan de orde in hoofdstuk 4, bij de behandeling van de recidive na de tbs.
3.1

Kenmerken van de behandelingsperiode

3.1.1

Duur en continuïteit van de tbs-maatregel

In de vorige onderzoeksperiode bedroeg de mediane duur van de maatregel (intraplus extramurale periode) 48 maanden. De mediane duur van de tbs-behandeling is
in deze periode sterk gestegen tot 59 maanden. De verdeling van de totale behandelingsduur is vermeld in tabel 8. In bijlage 1, tabel 3 staat ook de totale detentieduur
(d.w.z. met inbegrip van de in een gevangenis of huis van bewaring doorgebrachte
tijd) van de tbs-gestelden vermeld. Deze is toegenomen van gemiddeld 69 maanden
in de vorige onderzoeksperiode tot 75 maanden bij dit onderzoek. In de praktijk zal
de periode van verwijdering uit de maatschappij van tbs-gestelden nog langer zijn,
omdat bij al deze gegevens het voorarrest niet is meegeteld.

Hoofdstuk 3

Tabel 8:

24

Totale duur van de tbs-behandeling, in % (n=392)

duur
tot 24 maanden

%

25 tot 47 maanden

11
19

48 tot 71 maanden
72 tot 95 maanden

37
17

96 maanden of meer

16

totaal

100

Naast een verlenging van de totale duur van de tbs-maatregel heeft er ook een zekere
verschuiving plaatsgevonden in de relatieve duur van de behandelingsfases. De
intramurale fase duurt (relatief) langer, terwijl de proefverloffase relatief korter is
geworden. Bij het vorige onderzoek was de mediane duur van het proefverlof al sterk
afgenomen, van 17 maanden tot 11 maanden. In deze laatste onderzoeksperiode
bedraagt deze 10 maanden, uitsluitend berekend over degenen die daadwerkelijk
proefverlof hebben gehad.
Een kwart van de tbs-gestelden verblijft korter dan 39 maanden binnen de muren
van een tbs-inrichting, terwijl de 25% die het langst intramuraal werd verpleegd,
minimaal ruim 6 jaar in de inrichting verblijft. Voor de totale groep is de mediaan
van de in de inrichting doorgebrachte tijd vanaf de datum van de veroordeling, 56
maanden. Dit betekent, sinds de vorige onderzoeksperiode, een verdere stijging van
de klinische behandelingsduur met 7 maanden. Bij het vorige onderzoek was deze
reeds met 6 maanden toegenomen. Net als bij de vorige onderzoeken geldt het begin
van het proefverlof of van de contraire beëindiging als einde van de intramurale
behandeling, ongeacht de eventuele schorsingen/verloven vóór dat tijdstip. De toename van de gemiddelde behandelingsduur is vooral het gevolg van een sterke vermindering van relatief kortdurende behandelingen. In de vorige onderzoeksperiode
werd een kwart van de tbs-populatie gedurende minder dan 29 maanden behandeld;
in dit onderzoek is dat 20%.
De totale detentieperiode van de tbs-gestelden zal veelal langer zijn dan de bovengenoemde periode van intramurale tbs. Dit is het gevolg van het feit dat tbs-gestelden vaak niet direct in een tbs-instelling (kunnen) worden geplaatst. Vergeleken met
de vorige onderzoeksperiode is ook de totale mediane detentieduur toegenomen van
56 tot 62 maanden. In de praktijk is de totale gemiddelde detentieduur echter langer,
omdat ook de periode van preventieve hechtenis er nog bij moet worden opgeteld.
Op basis van het beschikbare materiaal is een berekening van de duur van de preventieve periode niet mogelijk. Bij het vorige onderzoek werd een schatting gemaakt
van een gemiddelde preventieve periode van circa een jaar. Aangenomen mag dus
worden dat de totale, mediane termijn van vrijheidsbeneming van de groep tbsgestelden die in de jaren 1984 tot 1988 zijn ontslagen, ruim zes jaar bedraagt.
Naast de duur van de behandeling is ook de continuïteit een belangrijk aspect van
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het formele verloop van de tbs. Het gaat om de vraag of (na de intramurale selectieperiode) de tbs-gestelden in één of in meer tbs-instellingen zijn opgenomen.
Vergeleken met de vorige onderzoeksperiode is er duidelijk minder sprake geweest
van heropname in een andere instelling na de aanvankelijke plaatsing. In de periode
van het vorige onderzoek verbleef 55% van de tbs-populatie, afgezien van de selectieperiode in het Meijers Instituut, in een en dezelfde tbs-inrichting. In dit onderzoek
geldt hetzelfde voor 77% van de onderzoekspopulatie. Voor zover blijkend uit herplaatsingen, heeft zich in de laatste onderzoeksperiode dus minder discontinuïteit
voorgedaan. Dit lijkt op zichzelf een positief resultaat.
3.1.2

Regelschendend gedrag tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs

In deze paragraaf bespreken we het geregistreerde regelschendende gedrag van tbsgestelden tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel. Ook dit gegeven heeft een
zelfstandige betekenis, voor zover het een indicatie geeft van het verloop van de behandeling; maar tegelijkertijd kan het worden begrepen als een mogelijk antecedent
van recidive na de behandeling. In hoofdstuk 4 zullen we bezien in hoeverre het
illegale gedrag tijdens de behandeling kan dienen als indicator (voorspeller) voor
criminaliteit na de behandeling. In deze paragraaf stellen we achtereenvolgens de
ongeoorloofde afwezigheid uit de tbs-instelling en de recidive tijdens de behandeling aan de orde. Ten slotte zullen we kort ingaan op de samenhang van deze variabelen met andere kenmerken van de behandelingsperiode.
Ongeoorloofde afwezigheid
Veel meer dan bij de normale detentie speelt bij de tbs-behandeling het verschijnsel
van de ongeoorloofde afwezigheid een rol. Dit is wellicht te verklaren door een in
vergelijking met de normale detentie meer voorkomende combinatie van kansen en
motieven voor ongeoorloofde afwezigheid. Zoals gezegd, zijn (in relatie tot het
gekozen behandelingsklimaat) niet alle tbs-instellingen zwaar beveiligd. Verschillen
in niveau van beveiliging gelden, in veel sterkere mate, overigens ook voor `gewone'
detentie-inrichtingen. Nog veel belangrijker is echter het al of niet begeleide verlof
als gelegenheid voor tbs-gestelden om zich (tijdelijk) aan het verblijf in de inrichting
te onttrekken. Dergelijke verloven vormen doorgaans een normaal en noodzakelijk
onderdeel van het resocialisatieproces tijdens de tbs-behandeling. Tbs-gestelden
krijgen door het verlenen van (al of niet begeleid) verlof de gelegenheid om bijvoorbeeld cursussen te volgen, of belangrijke contacten te onderhouden of op te bouwen. Tegelijkertijd biedt het in duur beperkte en gesuperviseerde verlof de inrichting
de gelegenheid om enig zicht te krijgen op het sociale functioneren van de tbsgestelde buiten de muren van de inrichting.
Aan het verlenen van verloven is een voor de hand liggend risico verbonden. Door
niet (tijdig) terug te komen van een dergelijk verlof kan de tbs-gestelde op betrekkelijk eenvoudige wijze een ongeoorloofde afwezigheid realiseren. Juist in een forensisch-psychiatrische behandeling zullen, door het onvermijdelijk confronterende
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karakter ervan, van tijd tot tijd sterke prikkels tot weglopen ontstaan. In dit verband
is een verslag over het verloop van een tbs-behandeling zonder dwangverpleging van
belang. Derks beschrijft dat deze intramurale behandeling mislukte, omdat de tbsgestelde zich makkelijk (fysiek) aan de behandeling kon onttrekken als deze - zoals
soms onvermijdelijk gebeurde - te pijnlijk voor hem werd (Derks, 1993). Overigens
blijken 'voortvluchtige' tbs-gestelden in de praktijk vaak weer uit eigen beweging in
de tbs-instelling terug te keren.
Vergeleken met de vorige onderzoeksperiode is het percentage dat één of meer
dagen ongeoorloofd afwezig is geweest, iets afgenomen: van 58 tot 54. Veelvoudige
ongeoorloofde afwezigheid is sterker afgenomen. In de vorige onderzoeksperiode
was een kwart van de onderzochte groep gedurende de tenuitvoerlegging van de tbs
minimaal viermaal ongeoorloofd afwezig geweest; bij deze onderzoeksgroep is dit
afgenomen tot 11%. De mediaan bij ongeoorloofde afwezigheid is 21 dagen (alleen
gerekend over degenen die minimaal eenmaal ongeoorloofd afwezig waren). De geconstateerde afname reflecteert wellicht een, vergeleken met de vorige onderzoeksperiode, toegenomen voorzichtigheid van de tbs-instellingen met betrekking tot het
verruimen van de vrijheden van de tbs-gestelden. We zullen zien dat er wat betreft
het gunnen van proefverlof en het adviseren tot beëindiging van de maatregel ook
indicaties zijn die hierop wijzen.
Recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs
In hoofdstuk 4 gaan we in op het centrale thema van dit onderzoek, de recidive na
beëindiging van de tbs. Hier behandelen we de recidive tijdens de tenuitvoerlegging
van de maatregel, als een van de belangrijke kenmerken van de behandelingsperiode.
De over het algemeen positieve trend met betrekking tot ongeoorloofde afwezigheid
wordt bevestigd door de gegevens over recidive tijdens de periode van de tenuitvoerlegging. Er mag uiteraard worden aangenomen dat er een verband bestaat tussen
beide variabelen. Ongeoorloofde afwezigheid zal in de praktijk een belangrijke conditie zijn voor recidiveren tijdens de behandeling. Tijdens deze episodes bestaat er
per definitie veel meer gelegenheid voor het plegen van criminaliteit en veel minder
toezicht op het gedrag van de tbs-gestelde. In bijlage 1 (tabel 2) zijn onder meer gedetailleerde gegevens met betrekking tot recidive tijdens de verschillende fasen van
de tenuitvoerlegging van de tbs vermeld. In deze tabel is ook de samenhang tussen
de aard van het 'tbs-delict' (het delict waarvoor de tbs werd opgelegd) en de aard van
de tijdens de tbs gepleegde recidive vermeld. Zo blijkt dat gewelddelicten tijdens de
uitvoering van de tbs gemiddeld veel meer worden gepleegd door personen die voor
een seksueel (geweld) delict ter beschikking zijn gesteld.
We beperken ons verder tot de belangrijkste resultaten op het punt van recidive
tijdens de tbs. Hierbij zijn we uitgegaan van het lichtste recidivecriterium, het al of

5

Ook binnen de muren van de tbs-inrichting komen uiteraard strafbare feiten voor, zoals gewelddadig
gedrag ten opzichte van personeel of mede-tbs-gestelden. Hiervan zullen echter alleen de ernstigere
gevallen tot een aangifte leiden.
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niet geregistreerd zijn van enig delict. Gerekend over de totale periode van de tenuitvoerlegging, de intramurale plus de extramurale (de proefverlofperiode) fase, recidiveerde bij dit onderzoek 32%, tegenover 42% bij het vorige onderzoek. In de vorige
periode recidiveerde 37% van de tbs-gestelden met minimaal één delict dat werd
gepleegd tijdens de intramurale fase van tenuitvoerlegging. Bij deze onderzoeksgroep was dit veel minder, namelijk 27%.
Al met al is tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs-behandeling de recidive dus duidelijk afgenomen in vergelijking tot het vorige onderzoek. Dit geldt echter niet voor
recidive met delicten met een (seksueel) geweldelement. Deze 'tbs-achtige' criminaliteit tijdens de totale periode van de tbs-behandeling (intra- plus extramuraal) is in
beide onderzoeksperioden 16%.
Uiteraard zou het minder voorkomen van recidive tijdens deze onderzoeksperiode
heel goed het gevolg kunnen zijn van een, zoals in paragraaf 3.2.1 zal blijken, afname
van het verlenen van proefverlof. Voor een zuiverder beeld van recidiveren tijdens
het proefverlof, gaan we uit van uitsluitend de daadwerkelijke proefverlofgangers.
Vergeleken met het vorige onderzoek hebben minder tbs-gestelden gerecidiveerd
tijdens de extramurale fase. Van alle proefverlofgangers recidiveerde 24% bij het
vorige onderzoek, versus 17% bij het huidige onderzoek. Ook hier vinden we echter
geen duidelijke afname van de recidive met geweldpleging in de deelpopulatie van
proefverlofgangers: bij het vorige onderzoek 8% tegenover 7% bij dit onderzoek.
Aard van de tijdens de tbs gepleegde recidive
Voor een analyse van de aard van het recidivisme tijdens de tenuitvoerlegging van
de tbs stappen we af van de delictplegers en gaan we uit van het totale aantal tijdens
die fase gepleegde delicten. In tabel 9 zijn net als bij het vorige onderzoek bij vermogensmisdrijven ook die met een geweldelement meegerekend. Voor het onderscheid
tussen zwaar en licht geweld zijn de gelijkluidende kwalificaties van de tenlastelegging gehanteerd. Zo wordt 'mishandeling' als een 'zwaar' gewelddelict beschouwd
indien bij de artikelen 300 en 301 lid 2 en/of 3 bij de tenlastelegging zijn opgenomen.
In totaal werden door de 372 tbs-gestelden van wie JD-gegevens beschikbaar waren,
tijdens de tenuitvoerlegging 365 delicten gepleegd, een gemiddelde van 0,98 delict
per persoon. Dit betekent een vermindering vergeleken met het vorige onderzoek,
waarbij door 422 tbs-gestelden in totaal 626 delicten werden gepleegd, dat wil
zeggen een gemiddelde van 1,5 delict per persoon.
Vergeleken met het vorige onderzoek is er met betrekking tot de aard van de tijdens
de tenuitvoerlegging van de tbs gepleegde criminaliteit een verschuiving opgetreden. Door deze onderzoeksgroep wordt in de periode van tenuitvoerlegging relatief
meer geweldcriminaliteit en relatief minder vermogenscriminaliteit gepleegd. Bij het
vorige onderzoek was bij 22% van de delicten sprake van een geweldelement; bij dit
onderzoek is dit percentage toegenomen tot 32. Het komt er dus op neer dat er vergeleken met het vorige onderzoek tijdens de tbs minder wordt gerecidiveerd, maar
dat dit verschil voornamelijk wordt veroorzaakt door een vrij sterke afname van de
minder gevaarlijke delicten. In absolute zin is het gemiddelde aantal (seksuele)
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Tabel 9:

Aard van de tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel gepleegde delicten*

delictsoort

vermogensmisdrijven
gewelddelict 'licht'
gewelddelict 'zwaar'
seksueel gewelddelict
(poging tot) levensdelict

intramurale fase
aantal %
(%Po)

proefverlof
aantal %

(%)

totaal
aantal

149

55

(70)

53

56

(40)

202

55

(63)

44

16

(8)

16

17

(12)

60

16

(9)

9

3

(5)

1

1

(8)

10

3

(6)

28

10

(4)

6

6

(13)

34

9

(6)

%

(%)

9

3

(1)

2

2

(1)

11

3

(1)

overig

32

12

(12)

16

17

(26)

48

13

(15)

totaal

271

74

94

26

365

100

Tussen haakjes staan de resultaten van het vorige onderzoek vermeld.

gewelddelicten tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel echter praktisch gelijk
gebleven: 0,32 in de vorige onderzoeksperiode en 0,31 in de huidige.
Van de tijdens de tenuitvoerlegging gepleegde delicten wordt 60% door de officier
van justitie geseponeerd. Het is niet verwonderlijk dat niet-vervolging van het gepleegde delict relatief vaker voorkomt tijdens de intramurale fase dan tijdens het
proefverlof. In het eerste geval bestaat kennelijk meer geneigdheid van het openbaar
ministerie om de reactie op het delict over te laten aan de tbs-instelling.
De op het materiaal uitgevoerde regressie-analyses, met recidive tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs als afhankelijke (te'voorspellen') variabele, levert nauwelijks
nieuwe inzichten op. Recidive met enig delict tijdens de tbs blijkt vooral samen te
hangen met het aantal keren dat de tbs-gestelde ongeoorloofd afwezig is geweest.
(Zie bijlage 2 voor de gedetailleerde resultaten.)
Samenvattend kunnen we constateren dat recidive met criminaliteit zonder geweldelement vooral tijdens de intramurale periode vergeleken met de vorige onderzoeksperiode sterk is afgenomen. Met betrekking tot recidive met geweldpleging is hiervan echter geen sprake. Uiteraard is juist dit type recidive in het kader van de tbsmaatregel bij uitstek relevant. Deze ontwikkeling weerspiegelt wellicht het toenemend ernstig gewelddadige karakter van de tbs-populatie. Zoals eerder opgemerkt
is, dient ook de kennelijk sterker wordende terughoudendheid van de tbs-inrichtingen om tot beëindiging van de maatregel over te gaan in dit licht te worden bezien.
3.2

Afsluiting van de tbs

3.2.1

Het proefverlof

De intramurale fase van de tbs-maatregel kan op 'regelmatige' of op `onregelmatige'
wijze ten einde komen. Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de tbs-
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Tabel 10: Wijze van beëindiging van de intramurale fase van de tbs
wijze beëindiging

1974-1978

1979-1983

1984-1988

(n=589)

(n=422)
%

(n=395)

%

aantal

55

47

186

39

48

189

6

4

17

%

beëindiging met proefverlof
beëindiging zonder proefverlof
weggelopen/overleden

64
33
3

gestelde wegloopt uit de behandeling6 of doordat hij/zij overlijdt. Een (juridisch)
regelmatige beëindiging van de behandeling binnen de muren van de inrichting
heeft twee modaliteiten: de tbs-gestelde wordt op voordracht van zijn behandelaars
en op gezag van het ministerie van Justitie proefverlof verleend, of de (intramurale)
behandeling wordt zonder proefverlof beëindigd. In de praktijk zal deze laatste
modaliteit veelal samenvallen met de zogenaamde contraire beëindiging. We gaan
hier in paragraaf 3.2.2 nader op in.
Het proefverlof kan, zoals de term al impliceert, worden ingetrokken indien daarvoor volgens de inrichting gegronde redenen zijn. Zo kan het niet-naleven van de in
het kader van het proefverlof opgelegde verplichtingen, in combinatie met de verwachting dat de tbs-gestelde mogelijke risico's voor de veiligheid van anderen zal opleveren, aanleiding zijn om'het proefverlof in te trekken. (Ernstige) recidive tijdens
het proefverlof kan uiteraard ook een reden zijn voor intrekking van het verlof
(Hofstee, 1989).
In het onderzoek over 1974 tot en met 1978 werd nog van 64% van de tbs-gestelden
de maatregel vanuit proefverlof beëindigd. Zoals blijkt uit tabel 10, is dit percentage
in de twee daaropvolgende perioden gestaag afgenomen tot respectievelijk 55 en 47
en daarna nog verder afgenomen tot 29 in jaar 1990 (Van Emmerik, 1993).
Inhoudelijk is de vraag of de tbs al of niet vanuit proefverlof wordt beëindigd, van
groot belang. Het kunnen functioneren van de ex-tbs-gestelde in de maatschappij,
zonder dat hij /zij daarbij gevaar voor de maatschappij oplevert, kan worden beschouwd als de doorslaggevende (ultieme) doelstelling van een forensisch-psychiatrische behandeling. De uiteindelijke realisering en toetsing van deze doelstelling
kan in principe alleen plaatsvinden buiten de muren van de kliniek. Tegelijkertijd
betekent dit uiteraard dat daarbij risico's worden gelopen. Het proefverlof is een
overgangsfase in de tbs-behandeling, waarbij de bedoelde `resocialisering' kan worden ontwikkeld en getoetst, terwijl de onvermijdelijke risico's van deze fase zo goed
mogelijk kunnen worden beheerst. De tbs-gestelde krijgt een belangrijk deel van zijn
vrijheid en zelfverantwoordelijkheid terug, maar tegelijkertijd staat hij nog onder
supervisie van de tbs-instelling.
6

Sinds de wetswijziging van 1988 wordt de tbs zeven dagen na aanvang van de ongeoorloofde afwezigheid
opgeschort.

l.r.
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Figuur 2: De samenhang tussen recidive tijdens proefverlof en het ingetrokken zijn van het
proefverlof`
totale groep (n=392)
geen proefverlof: 163=42% (34%)
Lwel proefverlof: 229=58% (66%)
veroordeeld tijdens proefverlof:
L 1 of meer ingetrokken: 44=19% (37%)

L

28% (35%)

laatste niet ingetrokken: 32 =14%

28%

1 niet ingetrokken: 153=67%

5%
totaal.

12% (18%)

De tussen haakjes staande percentages zijn de resultaten van het vorige onderzoek.
In het vorige onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen 'eenmalig proefverlof en 'laatste proefverlof; deze
percentages hebben dus betrekking op alle proefverloven.

De tbs-behandeling wordt dus afgesloten met een resocialisatiefase, die kan worden
gekenmerkt als `voorwaardelijke vrijheid onder toezicht'. De tbs-gestelde kan worden geholpen om (weer) een plaats in de samenleving te vinden. Het voorwaardelijke karakter van het proefverlof biedt de mogelijkheid om de risico's te beheersen
die inherent zijn aan het exploreren van vrijheid en zelfverantwoordelijkheid. Wanneer daarvoor redenen zijn, kan het proefverlof worden ingetrokken en zal de tbsgestelde opnieuw worden opgenomen in de inrichting.
Om al deze redenen kan het dus in principe problematisch worden genoemd indien
de tbs-maatregel wordt beëindigd zonder dat er sprake is geweest van proefverlof.
Zoals gezegd, is de realiteit echter dat in de laatste tien à vijftien jaar afsluiting van
de tbs-maatregel zonder een proefverloffase betrekkelijk sterk is toegenomen.
In figuur 2 is de gang van zaken rond (de verlening van) proefverlof samengevat.
Vergelijkbare percentages van het vorige onderzoek zijn tussen haakjes vermeld. De
cijfers uit deze figuur zijn niet geheel vergelijkbaar met die van tabel 10, waar het
uitsluitend ging om percentages tbs-gestelden die vanuit proefverlof uit de tbs zijn
ontslagen. Bij figuur 2 zijn ook de 44 personen opgenomen van wie de tbs niet vanuit
proefverlof werd beëindigd, omdat dat werd ingetrokken.
Bij twee derde van alle verleende proefverloven was sprake van een `normaal' verloop, waarbij niet meer dan één proefverlof werd gegeven en waarbij dat proefverlof
uitmondde in beëindiging van de tbs. Vergeleken met de vorige onderzoeksperiode
werden relatief veel minder verleende proefverloven weer ingetrokken. Ook het
percentage veroordelingen tijdens hèt proefverlof is verminderd.
Samenvattend kunnen we constateren dat er in deze laatste onderzoeksperiode minder proefverloven werden verleend en dat er relatief minder tbs-gestelden met proef-
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verlof ter zake van een misdrijf werden veroordeeld. Het is uiteraard aannemelijk dat
er tussen deze gegevens een verband bestaat. In de laatste onderzoeksperiode zijn
de instellingen en/of het ministerie van Justitie kennelijk kritischer geweest met
betrekking tot het verlenen van proefverlof. De strengere selectie van proefverlofgangers heeft wellicht zowel geleid tot minder intrekkingen van het proefverlof als
tot minder recidivisme tijdens het proefverlof.
3.2.2

Conforme en contraire beëindiging

Het al of niet afsluiten van de tbs met een proefverlof zal in de praktijk sterk samenhangen met de juridische modaliteit van beëindiging. Deze beëindiging, met instemming van de tbs-inrichting, kan worden beschouwd als de 'koninklijke weg'. In de
praktijk wordt echter van deze, gezien vanuit het behandelingsperspectief, 'ideale'
gang van zaken vaak afgeweken.
Anders dan een 'normale' gevangenisstraf heeft de tbs-maatregel in verreweg de
meeste gevallen geen vastliggend tijdstip van beëindiging. De gang van zaken bij de
beëindiging van de tbs is tijdens de 'looptijd' van dit onderzoek enigszins gewijzigd.
Sinds de herziening van de wetgeving in 1988 waarbij de tbr werd vervangen door de
tbs, geldt de volgende regeling. De uitvoering van de tbs is formeel gebonden aan termijnen. Een gemaximeerde tbs met een maximumtermijn van vier jaar kan worden
opgelegd voor delicten waarbij geen sprake is van een geweldelement.? Zoals we
hebben gezien, zal dit slechts voor een kleine minderheid van de tbs-gevallen
gelden. De tbs met verpleging wordt ook blijkens deze onderzoeksgegevens overwegend opgelegd voor delicten waarbij geweld wel een rol heeft gespeeld. Voor de
grote meerderheid van de tbs-gestelden geldt daarom dat de maatregel in theorie
een onbepaalde tijdsduur heeft; tbs kan dus nog steeds 'levenslang' zijn. In de wet is
echter verplichte externe toetsing opgenomen voor voortzetting van de tbs na een
periode van zes jaar of een veelvoud daarvan. Bovendien dient na een eerste termijn
van twee jaar, elk jaar of elke twee jaar een verlengingsbeslissing op advies van de
behandelende instelling te worden genomen. Verlenging geschiedt na een contradictoire procedure door de rechter, op vordering van het openbaar ministerie.
De meeste in dit onderzoek betrokken gevallen vallen echter onder de oude tbrregeling van voor 1 september 1988. Hierbij was geen sprake van een verplichte toetsing op inhoudelijke psychiatrische criteria. Onder de tbr-regeling bestond geen
duidelijke rechtspositie voor de tbs-gestelde met betrekking tot verlenging: 'De
rechterlijke beschikking kwam tot stand in een klein procesje, waarin de tbr-gestelde
echter geen rechten toebedeeld waren' (Hofstee, 1989).
In de praktijk week de gang van zaken gedurende de overgangstijd van tbr naar tbs
waarschijnlijk niet sterk af van de voorgeschreven praktijk onder de tbs-regeling.
Deze is inhoudelijk als volgt te omschrijven. Aan het eind van een termijn dient te
7

Ook bij de tbs met aanwijzing (zonder gedwongen opname ter verpleging) geldt een maximale termijn
van vier jaar.
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worden beslist of de tbs ten einde moet komen, of moet worden verlengd met een
volgende termijn. Een hiertoe strekkend advies wordt opgesteld door de behandelaars van de tbs-gestelde. Het door `de tbs-instelling' ingeschatte gevaar van recidive
met ernstige (geweld) criminaliteit vormt de veruit belangrijkste overweging voor het
advies omtrent het al of niet beëindigen van de maatregel. Daarnaast laat de inrichting soms ook meewegen dat een voortgezette (intramurale) behandeling vooral in
het belang van de tbs-gestelde is (Drost, 1991).
De formele beslissing over beëindiging van de tbs ligt in handen van de rechterlijke
macht: de officier van justitie en/of de rechter. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van een ambtshalve ('ministeriële') opheffing van de tbs.
Afgezien van deze laatste, slechts zeer incidenteel voorkomende gevallen van departementale beëindiging van de tbs, zijn er normalerwijze vier partijen betrokken bij
de beslissing omtrent verlenging of opheffing van de maatregel: de tbs-instelling, de
tbs-gestelde, het openbaar ministerie (OM) en de rechter (RM). Deze partijen kunnen dus elk afzonderlijk tot een oordeel beëindigen of verlengen komen. Ten slotte is
van belang dat het rechterlijk oordeel altijd na het oordeel van het openbaar ministerie volgt.
Uitgaande van het advies om te beëindigen, spelen in de praktijk de volgende casusposities.
1

Het OM volgt het advies, vordert geen verlenging, de tbs eindigt conform `op gezag
van het OM': OM conform.

Het OM verwerpt het advies, vordert verlenging, de rechter oordeelt tot verlenging.
Het OM verwerpt het advies, vordert verlenging, de rechter oordeelt tot beëindiging: RM conform.
Uitgaande van het advies om te verlengen, spelen in de praktijk de volgende casusposities.
4 Het OM volgt het advies, vordert verlenging, de tbs-gestelde vraagt opheffing, de
rechter wijst dit toe: RM contrair.
5 Het OM volgt het advies, vordert verlenging, de tbs-gestelde vraagt opheffing, de
rechter wijst dit af.
2
3

6

Het OM verwerpt het advies, vordert geen verlenging, de tbs eindigt op gezag van
het OM: OM contrair.

Van deze zes gangbare beslissingssituaties leiden er dus vier tot een beëindiging van
de tbs. Alleen bij het `OM-conformmodel' bestaat er overeenstemming tussen alle
partijen over de beëindiging. Uiteraard kan ook de advies-conforme verlengingsbeslissing de instemming van alle partijen (inclusief de tbs-gestelde) hebben. Omdat
het bij dit onderzoek per definitie gaat om beëindigde terbeschikkingstellingen, is
dit laatste echter niet ter zake.
De laatste tien à vijftien jaar wordt een kenmerkende ontwikkeling geconstateerd
met betrekking tot de besluitvorming omtrent beëindiging van de tbs-maatregel.
Deze bestaat vooral uit een substantiële toename van ontslag uit tbs dat tot stand
komt op uitspraak van de rechter en dat ingaat tegen het advies van de tbs-inrichting. Volgens Drost (1991) kan deze ontwikkeling voor een deel worden verklaard uit
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het feit dat de tbs-instellingen vanaf medio jaren tachtig steeds minder tot beëindigen van de maatregel adviseren: van 16% in 1985 tot 7% in 1989.
Mogelijk in verband met het toenemend problematische (gewelddadige) karakter
van de tbs-populatie blijken de tbs-instellingen minder geneigd om op eigen initiatief de maatregel te beëindigen en daarmee sterk de verantwoordelijkheid te dragen
voor eventuele geweldrecidive. De verantwoordelijkheid voor de beëindiging van de
tbs-behandeling wordt meer in de handen van de rechter gelegd. Wanneer de verlenging van de tbs door de tbs-gestelde wordt aangevochten, weegt de rechter de (klinische) argumenten voor voortzetting van de behandeling af tegen rechtspositionele
en proportionaliteitsargumenten voor opheffing van de dwangopname.
Het resultaat van deze ontwikkeling is dat over de genoemde periode van ongeveer
vijftien jaar het aandeel van beëindiging door de rechter tegen het advies van de
inrichting duidelijk toeneemt. Van de in de jaren 1974 tot en met 1978 ontslagen
tbs-gestelden werd in 18% van de gevallen de tbs opgeheven tegen het advies van de
instelling. Over de periode 1979 tot en met 1983 is dit opgelopen tot 34%. Zoals blijkt
uit tabel 11, heeft deze trend zich over de huidige onderzoeksperiode onverminderd
voortgezet.8 Van iets minder dan de helft van de ex-tbs-gestelden in de periode 1984
tot en met 1989 werd de maatregel door de rechter tegen het advies van de tbsinstelling beëindigd.
Uit tabel 11 blijkt dat de officier van justitie vrijwel altijd verlenging vordert indien
de inrichting daartoe adviseert. In de periode van 1984 tot en met 1988 werden
slechts vijf tbs-gestelden ontslagen doordat het openbaar ministerie ondanks een
daartoe strekkend advies geen vordering tot verlenging instelde. Het omgekeerde,
het openbaar ministerie vordert verlenging ondanks het advies tot beëindiging, is
klaarblijkelijk meer gangbaar. Dit gold dus voor de 16% van de gevallen waarin de
rechter de tbs beëindigde conform het advies van de behandelaars en tegen de vordering tot verlenging van het openbaar ministerie. Ten slotte stellen we vast dat het
contraire ontslag door de rechter in deze onderzoeksperiode de meest voorkomende
justitiële modaliteit van beëindiging is.
Uit een vergelijking tussen de drie onderzoeksperioden blijkt een sterke en consistente toename van door de rechter tegen het advies van de inrichting beëindigde tbsmaatregelen. In de periode van 1974 tot en met 1978 waren er niet meer dan 18%
contraire beëindigingen; tien jaar later was dit toegenomen tot bijna de helft van alle
beëindigingen.
Deze op het oog wellicht opzienbarende ontwikkeling valt enigszins te relativeren
wanneer we niet uitgaan van de beëindigingen, maar van alle door de rechter genomen beslissingen omtrent verlenging of beëindiging. Ook in de laatste jaren wordt
nog steeds een duidelijke meerderheid van de door de tbs-instellingen uitgebrachte
adviezen gevolgd door de justitiële autoriteiten. Zo werden in 1990 van de 326 door

8

Ook na 1988 is deze ontwikkeling gestaag doorgegaan. In 1990 was niet minder dan 76% van de beëindigingen van de tbs contrair door de rechter besloten. In de laatste jaren loopt het percentage contraire
beëindigingen weer terug (Van Emmerik, 1993; Ministerie van justitie, jaarcijfers tbs).
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Tabel 11: Juridische modaliteit van beëindiging van de tbs
delict

1974-1978

1979-1983

1984-1988

(n=589)

(n=436)

(n=384)

%

%

aantal

OM contrair advies

1

1

1

5

OM conform advies

62

46

33

125

RM contrair advies

18

34

46

178

RM conform advies

12

14

16

62

departement

1

1

1

2

anders

5

4

3

12

de inrichtingen uitgebrachte adviezen er niet meer dan 12% niet door de rechter
gehonoreerd (Van Emmerik, 1993).
Voor de vraag naar recidive is niet alleen van veel belang of de maatregel tegen het
advies van de behandelinrichting is beëindigd, maar ook tijdens welke behandelfase
door de rechter tot beëindiging van de maatregel wordt besloten. Het ligt voor de
hand dat rechterlijke beëindiging vanuit proefverlof een veel minder verregaande
ingreep is dan wanneer deze beëindiging geschiedt tijdens de intramurale fase van
de tbs. In het laatste geval kan de ex-tbs-gestelde abrupt'op straat' komen te staan,
zonder dat hij /zij daarop is voorbereid en mogelijk zonder dat er duidelijke opvangvoorzieningen beschikbaar zijn. Bovendien zal door de justitiële beëindiging van de
maatregel veelal een titel voor begeleiding van en toezicht op de ex-tbs-gestelde
door bijvoorbeeld de reclassering ontbreken. Kortom, justitiële beëindiging vanuit
de intramurale fase impliceert een ongewisse en vanuit het oogpunt van recidive
wellicht problematische ontwikkeling. We zullen eerst bezien in welke behandelingsfase al of niet contraire beëindiging van de maatregel plaatsvindt.
De reeds geschetste ontwikkeling van toenemende contraire beëindiging van de tbs
krijgt nog meer betekenis op basis van deze gegevens. Contraire beëindiging komt
niet alleen steeds meer voor, maar ook geschiedt het in toenemende mate vanuit de
intramurale fase van de behandeling. In de eerste onderzoeksperiode werd 13%
contrair vanuit de inrichting ontslagen. Dit percentage is bij de laatste onderzoeksperiode opgelopen tot 34. Gezien vanuit het perspectief van de preventie van (ernstige) criminaliteit, kan het moeilijk anders dan als problematisch worden aangemerkt dat de tbs kennelijk steeds meer rauwelijks ten einde komt.
De vraag dringt zich op in hoeverre er een samenhang bestaat tussen de 'ultieme'
beslissing van rechters en behandelaars met betrekking tot het al of niet beëindigen
van de maatregel en het normschendende gedrag van de tbs-gestelde tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel. Deze vraag kan van verschillende kanten worden
benaderd. We bezien eerst in hoeverre gemiddelde aantallen'delicten tijdens' en
'dagen ongeoorloofd afwezig' verschillen bij al of niet contrair ontslagen tbs-gestelden. In paragraaf 3.3 zullen we dezelfde vraag ook op een andere wijze trachten te
beantwoorden.
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Tabel 12: Wijze van beëindiging en behandelfase
delict

1974-1978

1979-1983

1984-1988

(n=589)

(n=436)

(n=387)

%

%

aantal

vanuit proefverlof, conform advies

59

44

33

129

vanuit proefverlof, contrair advies

7

11

13

50

vauit inrichting, conform advies

18

16

15

57

vanuit inrichting, contrair advies

13

23

34

133

8

6

5

18

overige combinaties

Tabel 13: Verschillen in illegaal gedrag tijdens de tbs tussen `contrair' en `conform' ontslagen
tbs-gestelden

aantal 'delicten tijdens'
aantal dagen ongeoorloofde afwezigheid

contrair

conform

(n=183)

(n=187)

0,84
54

1,06
32

Kennelijk maakt het aantal delicten dat tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs wordt
gepleegd, weinig uit voor het verschil in oordeel over het al of niet beëindigen van de
maatregel tussen de behandelaars en de rechter. Op het punt van de ongeoorloofde
afwezigheid is dit duidelijk anders. Bij de groep `contrair beëindigden' komt significant (p<0,05) meer ongeoorloofde afwezigheid voor dan bij de `conform beëindigden'. Wellicht maken de behandelaars hun advies over beëindiging van de tbs (al of
niet expliciet) mede afhankelijk van dit punt, terwijl de rechters hier (al of niet
bewust) sterker aan voorbijgaan. Mogelijk kan ook een rol spelen dat sommige tbsgestelden door uit de tbs te ontvluchten hebben willen bewijzen zich in de maatschappij te kunnen handhaven. Van belang hierbij is dat tot 1988 de tbs-duur formeel bleef doorlopen tijdens de ongeoorloofde afwezigheid.
Hoe het ook zij, het gegeven van ongeoorloofde afwezigheid kan van veel belang zijn
voor de besluitvorming omtrent de beëindiging van de tbs, indien er ook kan worden
vastgesteld dat de mate van `ongeoorloofde afwezigheid' samenhangt met recidive
na de tbs. In hoofdstuk 4 zal blijken dat dit inderdaad het geval is.
3.3

Samenhang tussen kenmerken van behandelingsperiode en van delict
en delinquent

Gezien de aard van de tbs-maatregel (i.c. de wettelijk onbepaalde termijn en de
forensisch-psychiatrische bepaling van de uitvoering) is het denkbaar dat er een
systematische samenhang bestaat tussen kenmerken van delict en delinquent en het
verloop van de tbs-behandeling. Tabel 14 geeft een overzicht van het al of niet voor-
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Tabel 14: Samenhang justitieel verleden met kenmerken van de behandelingsperiode
behandelingskenmerk

leeftijd bij
oplegging tbs

soort misdrijf

aantal
veroordelingen

duur intramurale fase
duur proefverlof
aantal opnames
aantal verschillende inrichtingen
aantal ongeoorloofd afwezig
aantal misdrijven tijdens tbs
idem met geweld
al of niet proefverlof
al of niet contraire beëindiging
p<0,05, p-waarden behorend bij de chi-kwadraattoets.

komen van een statistische significante samenhang tussen deze kenmerken. De kenmerken van de behandelingsperiode kunnen worden onderscheiden op het punt van
al of niet afhankelijk zijn van beslissingen van de behandelaars. Deze beslissingen
betreffen vooral de fasering en de wijze van beëindiging van de maatregel. Uit de
tabel blijkt dat er geen systematisch verband kan worden aangenomen tussen dergelijke beslissingen en de genoemde kenmerken van delict en delinquent. De duur van
de-verschillende behandelingsfases, de overplaatsing naar verschillende tbs-inrichtingen en de wijze van beëindiging van de tbs hangen niet (significant) samen met
de aard van het delict waarvoor de tbs werd opgelegd, of de justitiële carrière van de
tbs-gestelde. Alleen het al of niet beëindigen met proefverlof blijkt een significant
verband te hebben met het type tbs-delict.
Wel blijkt er een systematisch verband te bestaan tussen justitiële antecedenten van
de tbs-gestelde en regelovertredend gedrag tijdens de uitvoering van de tbs.
Ongeoorloofde afwezigheid en recidivisme tijdens de tbs-behandeling komen méér
voor bij jongere tbs-gestelden en bij tbs-gestelden die voorafgaand aan de tbs vaker
veroordeeld zijn. De relatie tussen de aard van het tbs-delict en de recidive tijdens
de tbs is echter complexer. Vermogensdelinquenten plegen relatief veel niet-gewelddelicten tijdens de tbs, terwijl vooral de seksuele gewelddelinquenten tijdens de
behandeling met een (seksueel) gewelddelict recidiveren. De niet-seksuele gewelddelinquenten recidiveren relatief het minst tijdens de tbs-behandeling. Hierbij dient
echter in aanmerking te worden genomen dat wellicht juist laatstgenoemde categorie tbs-gestelden eerder in zwaar beveiligde tbs-settings terecht zal komen.
Meer inhoudelijke en gedetailleerde informatie over het verloop van de tbs-behandeling bij de plegers van onderscheiden soorten van tbs-delicten is vermeld in bijlage
1, tabel 3. Voor de seksuele (geweld) delinquenten geldt een gemiddeld langere duur
van zowel de intramurale behandeling als de totale tbs-termijn. De gemiddelde intramurale behandelingsduur is in vergelijking met de vorige onderzoeksperiode vooral
sterk toegenomen bij de groep niet-seksuele gewelddelinquenten: van 41 tot 55
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maanden. De overige genoemde gegevens omtrent de duur van (fasen van de) maatregel hebben zich conform de bovengenoemde trend ontwikkeld.
De in theorie meest wenselijke afloop van de tbs door conforme beëindiging vanuit
proefverlof komt relatief het meest voor bij de niet-seksuele gewelddelinquenten.
Wellicht - maar dit is op basis van deze gegevens niet te bewijzen - betekent dit dat
de rechtbank bij de (gelet op hun voorgeschiedenis) meest riskante tbs-gestelden
minder geneigd is om de tbs contrair het advies van de behandelaars te beëindigen.

4

Recidive van tbs-gestelden na afloop
van de maatregel

De vraag of gestrafte delinquenten na afloop van hun straf opnieuw strafbare feiten
begaan, is praktisch per definitie relevant voor de beoordeling van de effectiviteit en
de doelmatigheid van het strafrecht. Met andere woorden, speciale preventie is een
belangrijke doelstelling van de strafrechtspleging. Hier dient echter direct aan te
worden toegevoegd dat het voorkómen van recidive niet kan worden gezien als een
allesoverheersend criterium voor het functioneren van het commune strafrecht. De
straf voldoet ook aan zijn doelstelling voor zover het een maatschappelijk adequate
uitdrukking is van vergelding en normbevestiging. Het is bekend dat recidive na een
vrijheidsstraf eerder regel dan uitzondering is (Blumstein, 1986; Tracy e.a., 1990). Op
zich is dit een goede reden om te trachten de mogelijk recidivebevorderende elementen van de vrijheidsstraf te minimaliseren. Dit laat echter onverlet de principiële
waarde van vrijheidsstraf als (ultieme) geloofwaardige sanctie op inbreuken op de
rechtsorde.
Voor de beoordeling van de effectiviteit van de maatregel van tbs kan een zelfde
redenering echter niet dienen. Bij de tbs is de doelstelling van speciale preventie wel
degelijk van doorslaggevend belang. De meest wezenlijke kenmerken van de tbsmaatregel, de `open' termijn van tenuitvoerlegging en de forensisch-psychiatrische
behandeling als invulling van deze tenuitvoerlegging, impliceren het cruciale belang
van met name de specifieke preventie. De tbs-maatregel is er voor alles op gericht
het risico van ernstige (geweld) criminaliteit zo veel mogelijk te verminderen. In de
Nota tbs (1991, p. 59) wordt deze primaire doelstelling van de maatregel als volgt
onder woorden gebracht: `De samenleving moet beveiligd kunnen worden tegen
personen die (...) geacht worden een onaanvaardbaar gevaar te vormen door de kans
dat zij spoedig zullen recidiveren. De maatregel van TBS vindt in deze noodzaak zijn
legitimatie.'
In het kader van de tbs wordt getracht deze beveiliging te realiseren door de onbepaalde termijn van detentie (gedwongen opname) en door het door forensischpsychiatrische behandeling zodanig doen verbeteren van het psychosociale functioneren van de tbs-gestelde dat deze geacht wordt niet langer een `onaanvaardbaar'
gevaar voor de samenleving te zijn. Dit hoeft overigens niet altijd te betekenen dat
verwacht wordt dat de ex-tbs-gestelde verder zelfstandig in de maatschappij zaal
(kunnen) functioneren. Blijkens de Nota tbs (1991) bestaat de verwachting dat
ongeveer de helft van de populatie van ex-tbs-gestelden ook na de tbs nog zal zijn
blijven aangewezen op zorg en verpleging in bijvoorbeeld een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ) of in beschermende woonvormen. Ten slotte bestaat er ook
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een kleine groep tbs-gestelden die waarschijnlijk duurzaam intramuraal verpleegd
zal moeten blijven.9 Ongeacht deze kanttekening kan het doorslaggevende belang
van recidive voor de beoordeling van de doelmatigheid van de tbs nader gespecificeerd worden. Niet zozeer het al of niet recidiveren is relevant, maar het recidiveren
met een (ernstig) (seksueel) gewelddelict (Drost, 1990; Van Emmerik, 1990). Dat wil
zeggen dat de tbs aan zijn doel kan beantwoorden in weerwil van eventuele frequente recidive van de ex-tbs-gestelden met 'niet gevaarlijke' delicten.
Bij dit onderzoek, dat is gebaseerd op informatie van JD-formulieren, ligt het voor de
hand om 'niet-gevaarlijke delicten' te operationaliseren als delicten waarbij in de
juridische omschrijving het element van (seksueel) geweld ontbreekt. Of er bij de
feitelijke toedracht wellicht toch een (dreigend) geweldelement heeft meegespeeld,
kan op basis van de JD-informatie niet worden beoordeeld. Om deze reden gaan we
ervan uit dat de operationalisatie van 'gevaarlijke recidive', nog afgezien van het dark
number van door ex-tbs-gestelden gepleegde recidive, enige onderschatting impliceert (Van Emmerik, 1990).
Ten slotte dient ook het tijdsverloop tussen de afloop van de tbs en het optreden van
('gevaarlijke') recidive in aanmerking te worden genomen. Snellere recidive mag,
mutatis mutandis, als ernstiger worden aangemerkt dan recidive na een langere
termijn. Dit brengt met zich mee dat na een (zeer) lange periode ook recidive met
ernstige geweldcriminaliteit wellicht minder relevant is voor de beoordeling van de
doelmatigheid van de tbs-behandeling. Van geen enkele interventie mag immers
worden verwacht dat deze een levenslange 'garantie' kan bieden tegen onaanvaardbare risico's. We herinneren eraan dat de Nota tbs (1991) spreekt van beveiliging met
het oog op 'spoedige recidive'. Welke tijdspanne nog relevant is voor de beoordeling van de doelmatigheid van de tbs, valt uiteraard niet objectief vast te stellen. Aan
de bij dit onderzoek gekozen recidivetermijn ligt de impliciete veronderstelling ten
grondslag dat drie jaar een minimumperiode is waarin recidive moet kunnen blijken
en acht jaar een minimumperiode waarin de relevantie van recidive voor de
beoordeling van de doelmatigheid van de tbs-maatregel kan worden aangenomen.
Helaas was het bij dit onderzoek, vanwege de beperkingen van het materiaal, niet
goed mogelijk om de tijdsfactor bij recidive betrouwbaar vast te stellen. Aan dit
effectiviteitscriterium wordt in dit rapport dan ook verder geen aandacht besteed.
4.1

Aspecten van recidive

4.1.1

De ontwikkeling van recidivecijfers sinds 1974

in deze paragraaf zal aan de orde komen in welke mate ex-tbs-gestelden na afloop
van de maatregel opnieuw vanwege misdrijven in aanraking komen met justitie.

9

Op dit moment verblijft blijkens gegevens van het ministerie van justitie circa 8% van de tbs-bevolking
langer dan acht jaar in een tbs-instelling. Desgevraagd gaven de directeuren behandeling te kennen dat
ongeveer de helft van deze groep chronisch verpleegd zal moeten blijven.
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Tabel 15: Recidive van ex tbs-Bestelden aan de hand van vier recidivecriteria, in %
reci divecriteri u m

recidivepercentage
1974-1978

1979-1983

1984-1988

(n=589)

(n=422)

(n=372)

enig misdrijf gepleegd

63

64

62

opnieuw veroordeeld

51

50

51

idem tot onvoorw. straf en/of tbs*

33

32

31

idem tot onvoorw. straf >6 maanden en/of tbs

16

22

20

Hierbij gaat het sinds 1988 om tbs met last van verpleging, daarvoor om 'onvoorwaardelijke' tbs.

Zoals gezegd, is het al of niet plegen van criminaliteit op zichzelf geen afdoende
maatstaf voor de effectiviteit van de tbs-behandeling. Doorslaggevend hiervoor is
(ernstige) geweldcriminaliteit, die in principe aanleiding zou kunnen geven voor de
oplegging van een (nieuwe) tbs-maatregel. Anderzijds heeft het (frequent) voorkomen van 'niet-gevaarlijke' criminaliteit van ex-tbs-gestelden in een aantal gevallen
wel degelijk een signaalfunctie voor mogelijk gevaar. Uit paragraaf 2.1 is gebleken
dat het tbs-delict veelal is ingebed ineen (ontwikkelings)patroon van veelvuldige
(kleine) criminaliteit. In dit opzicht kan het achterwege blijven van recidive dus als
een gunstig teken worden beschouwd, wat betreft mogelijke toekomstige risico's van
recidive met ernstige geweldcriminaliteit.
Naast de mate van criminaliteit is ook de aard, de ernst en de snelheid van de recidive van belang. De ernst van criminaliteit kan tot op zekere hoogte worden afgeleid
uit de op het delict gevolgde justitiële reactie. De al of niet veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en de duur van de opgelegde straf heeft uiteraard een
relatie tot de ernst van het gepleegde delict. Omdat de rechter in zijn oordeel ook de
'omstandigheden' en de 'persoon van de verdachte' dient mee te wegen, is deze relatie echter niet volledig en geheel eenduidig. Zo zal een bepaald delict zwaarder of
milder kunnen worden gestraft in relatie tot (recente) recidive en in relatie tot de
arbeidssituatie van de delinquent. Desalniettemin gaan we er binnen het kader van
dit onderzoek van uit dat over'het algemeen de strafmaat de ernst van het delict zal
reflecteren. Tenslotte beschouwen we de aard van het delict eenvoudig uit de juridische omschrijving van het ten laste gelegde feit. Aangenomen mag worden dat het al
of niet voorkomen van een (seksueel) geweldelement in elk geval uit de tenlastelegging zal blijken.
In tabel 15 wordt een trendmatig overzicht gegeven van de meest algemene recidivecijfers voor de gehele onderzoeksgroep in vergelijking met dezelfde resultaten over
de twee voorgaande onderzoeksperioden. Deze tabel geeft dus een inzicht in de
recidivetrend van de populatie van ontslagen tbs-gestelden sinds 1974. We onderscheiden vier recidivecriteria op basis van toenemende intensiteit van justitiële
reactie: 'enig misdrijf gepleegd' wordt vastgesteld aan de hand van de registratie van
een proces-verbaal ter zake van een misdrijf, 'opnieuw veroordeeld' heeft betrekking
op elk rechterlijk vonnis gebaseerd op een schuldigverklaring; de twee overige cate-
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Tabel 16: Frequentie van recidive na beëindiging van de tbs, volgens vier recidivecriteria,
in % (n=372)'

frequentie recidive

misdrijf
gepleegd

opnieuw
veroordeeld

onvoorw.
gev. straf

onvoorw. gev.
straf >6 mnd.

geen

38

(36)

49

(50)

69

(68)

80

1 of 2 maal

27

(26)

31

(33)'

22

(21)

19

3 of 4 maal

13

(12)

10

(11)

4

(8)

1

5 maal of meer

22

(26)

8

(7)

4

(3)

(78)
(22)

Tussen haakjes staan de in het vorige onderzoek gevonden percentages.

gorieën spreken voor zichzelf. Het percentage voor de minder zware justitiële reactie
omvat ook de gevallen met een zwaardere justitiële reactie. In de 62% ex-tbs-gestelden van wie op zijn minst één proces-verbaal vanwege een misdrijf bekend is, zijn
dus ook de al of niet opnieuw veroordeelden (tot een gevangenisstraf van meer of
minder dan 6 maanden) opgenomen.
Op basis van deze gegevens kunnen we concluderen dat, over het hele scala van
recidive-ernst, de mate van recidive van ex-tbs-gestelden stabiel is gebleven over de
gehele periode van 1974 tot en met 1988. Deze ontwikkeling kan om verschillende
redenen als niet-ongunstig worden aangemerkt. Het percentage veroordeelden tot
een vrijheidsstraf van langer dan zes maanden of tbs fluctueert rond de 20%, binnen
een periode waarin de `gemiddelde' zwaarte van de delicten waarvoor tbs is opgelegd, duidelijk is toegenomen en waarin bovendien `gemiddeld' meer langere vrijheidsstraffen werden opgelegd (Berghuis, 1994).
In tabel 15 is uitgegaan van 'al of niet' recidiveren volgens vier recidivecriteria. Uiteraard is voor een goed inzicht in de ontwikkeling van recidive ook de frequentie van
recidiveren van belang. Dit gegeven staat centraal in tabel 16. Het reeds geconstateerde constant blijven van de recidivecijfers sinds het laatste onderzoek blijkt ook
hier. Er is hoegenaamd niets veranderd in de frequentie van recidive. Minder dan
20% van de onderzoekgroep is na afloop van de tbs drie of meer keren veroordeeld
ter zake van een misdrijf.
Naast de zwaarte van de opgelegde straf is uiteraard ook de aard van de opnieuw
gepleegde criminaliteit relevant voor de betekenis van de recidive van ex-tbs-gestelden. In tabel 17 zijn we uitgegaan van een `bekend geworden misdrijf' als recidivecriterium. In de eerste onderzoeksperiode werd nog geen onderscheid gemaakt tussen `lichte' en `ernstige' gewelddelicten. Voor een goed begrip vermelden we ook dat
in de tabel een casus in elke delictcategorie is opgenomen wanneer één of meer
recidives van het respectievelijke delicttype zijn voorgevallen. Iemand met in totaal
zeven delicten in drie delicttypen komt dus in tabel 17 driemaal (eenmaal voor elke
desbetreffende delictcategorie) voor.
Deze resultaten bevestigen in grote lijnen het beeld van een gestabiliseerde recidive
van ex-tbs-gestelden over de laatste 15 jaar. In vergelijking met de eerste onderzoeksperiode lijkt echter wel sprake van enige stijging van geweldrecidive. Waarschijnlijk
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Tabel 17: Ontwikkeling van de aard van recidivedelicten, een of meer malen gepleegd, in %
recidivedelict

1974-1978

1979-1983

1984-1988

(n=589)

(n=422)

(n=372)

vermogensdelicten

43

42

45

licht gewelddelict
zwaar gewelddelict
seksueel gewelddelict

27
10

29
9
10

32
11
10

overig

30

28

22

zal dit verband houden met de reeds vermelde verandering in de tbs-populatie, die
in de loop van de laatste 15 jaar steeds meer werd beperkt tot (ernstige) gewelddelinquenten.
Vooral de 'echte' tbs-delicten zijn het meest van belang. In dit opzicht is er weinig
veranderd in vergelijking tot de vorige onderzoeksperiode, waarin 18% recidiveerde
met een ernstig gewelddelict of een seksueel (geweld)delict, tegenover 19% bij dit
onderzoek.10 In bijlage 1, tabel 4 zijn gegevens vermeld over de specificiteit van recidive na tbs. Nagegaan is in hoeverre werd gerecidiveerd met een 'gelijk' of een 'gelijksoortig' delict als waarvoor de tbs is opgelegd. Van 38% van de ex-tbs-gestelden werd
na de tbs een gelijksoortig delict bekend, van 13% een gelijk delict. Ongeveer de helft
van deze 'specifieke recidivisten' werd naar aanleiding van deze delicten tot een vrijheidsstraf veroordeeld.
De mogelijke effectiviteit van de tbs-maatregel in termen van recidive kan ook op
een andere wijze worden belicht. Hiertoe bezien we de totaal door deze onderzoeksgroep geproduceerde criminaliteit gedurende drie perioden: voorafgaand aan de tbs,
tijdens de tbs en na de tbs. De cruciale vraag is in hoeverre criminaliteit en vooral
(ernstige) geweldcriminaliteit geproduceerd in de periode na de behandeling is afgenomen in vergelijking met de periode vóór de oplegging van de tbs. Om een zinvolle
vergelijking mogelijk te maken zijn in tabel 18 naast absolute aantallen ook jaargemiddelden over de drie perioden opgenomen. Van elke ex-tbs-gestelde is de duur
van de drie perioden vastgesteld. Voor de eerste periode geldt het eerste delict als
beginpunt en het laatste delict vóór de tbs-oplegging als eindpunt. Aldus konden de
volgende gemiddelde recidiveperioden voor de totale onderzoeksgroep worden
berekend: vóór de tbs 7,5 jaar, tijdens de tbs 6,2 jaar en na de tbs 6,1 jaar. Er bestaan
dus geen grote verschillen tussen de drie perioden. Voor de interpretatie van eventuele verschillen in criminaliteit in de drie fasen is dit een voordeel.
Net zoals bij het vorige onderzoek blijken ex-tbs-gestelden na afloop van de maatregel (gemiddeld per jaar) veel minder delicten te plegen dan in de tijd voorafgaand

10

Deze percentages zijn, vanwege meervoudige ernstige (seksuele) gewelddelicten van enkele ex-tbs-gestelden, dus niet eenvoudige de som van beide soorten van delicten. Het gaat hier om personen die na tbs
een of meer keren een ernstig of een seksueel gewelddelict hebben begaan.
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Tabel 18: Totale criminaliteit van de onderzoeksgroep vóór, tijdens en na de maatregel
(n=372)

vóór
totale aantal geregistreerde delicten
idem per persoon, per jaar

tijdens

4202
1,5 (1,85)

na

365

1638

0,16 (0,26)

0,72 (0,77)

De vergelijkbare uitkomsten van het vorige onderzoek tussen haakjes.

Tabel 19: Aard van de na de tbs gepleegde delicten
delictsoort
vermogensmisdrijven
licht gewelddelict
zwaar gewelddelict
seksueel gewelddelict
(poging tot) levensdelict
overig
totaal

aantal

%

966

59

362

22

28

2

60

4

23

1

199

12

1638

100

aan de maatregel. In tabel 19 wordt de aard van de na de tbs gepleegde delicten nader gespecificeerd. Ongeveer 30% van alle na de tbs bekend geworden misdrijven bestaat uit meer of minder ernstige (seksuele) gewelddelicten. Bij in totaal 90 delicten
(ruim 5% van de gevallen) was sprake van ernstige geweldrecidive waarbij ernstig of
dodelijk letsel werd toegebracht, ofwel een gewelddadige aanranding/verkrachting
werd gepleegd.
Zoals gezegd, was het onderzoeksmateriaal helaas niet toereikend om de snelheid
van de recidive na tbs te kunnen vaststellen. Alleen het jaar van registratie van het
delict in de justitiële documentatie is bekend. Dit betekent dat er een onnauwkeurigheidsmarge van twee jaar bestaat. Dit is te veel, ook gezien de beperkte recidiveperiode (tot maximaal acht jaar) bij dit onderzoek.
Desondanks willen we over de betekenis van snelheid van recidive nog het volgende
opmerken. Bij verschillende deelpopulaties van gestrafte delinquenten blijkt dat
voor zover er sprake is van recidive, dit veelal binnen een betrekkelijk korte tijd na
de straf of maatregel plaatsvindt (Van der Werff, 1979, p. 41; Russo, 1994). De vraag in
hoeverre recidive binnen korte tijd na afloop van de straf/maatregel plaatsvindt, is
zeker in het geval van de tbs-maatregel relevant. Vooral in de intramurale fase van de
tbs bestaat een zeer verregaande invulling en structurering van en toezicht op het
dagelijkse leven van de tbs-gestelde. Het verlaten van de inrichting impliceert vrijwel
altijd een abrupte breuk met het `veilige en voorspelbare' bestaan binnen de muren.
De ex-tbs-gestelde moet met of zonder een geleidelijke overgang zich weer zelfstandig economisch, sociaal en emotioneel staande houden. De fase van het (begeleide)
proefverlof is voornamelijk bedoeld om deze op zich onvermijdelijk drastische ver-
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andering van het leven van de tbs-gestelde geleidelijker te doen verlopen. Er mag
dus worden aangenomen dat de breuk tussen inrichting en buitenwereld vooral
ingrijpend zal zijn voor degenen die, al dan niet contrair, vanuit de intramurale
behandelingsfase worden ontslagen.
4.1.2

Recidive na tbs in perspectief
1„r

De globale in paragraaf 4.1.1 genoemde recidivecijfers vergelijken we met die van
twee andere groepen: een zelfde soort forensisch-psychiatrische groep uit Duitsland
en een subgroep `actieve en gevaarlijke' delinquenten uit een algemene populatie
van delinquenten.
Onder ex-patiënten van een forensisch-psychiatrische inrichting in de Duitse deelstaat Hessen werd een recidive-onderzoek verricht, waarbij de geregistreerde criminaliteit van 196 delinquenten over een termijn van gemiddeld 8,5 jaar werd verzameld. Van deze groep kwam 43% opnieuw met justitie in aanraking en werd 29%
opnieuw tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld (Gretenkord, 1994).
Van de totale groep recidiveerde 9% met ernstige gewelddelicten en 7% met seksuele
(geweld)delicten. De recidive ligt, zeker gezien de langere recidivetermijn, hier dus
op een wat lager niveau; terwijl het percentage veroordelingen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf ongeveer gelijk is met dat in dit onderzoek. Bovendien moet
in aanmerking worden genomen dat de bevolking van forensisch-psychiatrische
klinieken in Duitsland op het punt van psychiatrische problematiek waarschijnlijk
niet geheel vergelijkbaar is met de bevolking van Nederlandse tbs-instellingen. In de
Nederlandse tbs-inrichtingen ligt duidelijk een groter accent op persoonlijkheidsstoornissen. Deze groep `psychopaten', zoals de wat onvriendelijke term vroeger
luidde, wordt gekenmerkt door moeilijke behandelbaarheid en een relatief groot
recidiverisico. Uit het onderzoek van Gretenkord komt een en ander naar voren. Zijn
onderzoeksgroep bestond voor 43% uit personen die als persoonlijkheidsgestoord
waren gediagnostiseerd. Recidive na behandeling was bij deze groep veel groter, dan
bij enige andere psychiatrische diagnose, respectievelijk 73% en circa 25%. Bovendien bleek dat ruim 40% van de totale groep na ontslag uit de forensisch-psychiatrische kliniek in een `gewone' psychiatrische instelling werd opgenomen. Bij de Nederlandse tbs-populatie bestaat in deze opzichten een andere situatie. Het aandeel van
persoonlijkheidsgestoorden is met circa 60% groter dan in genoemde Duitse kliniek.
Bovendien vloeit in Nederland een minder hoog percentage door naar een APZ. In de
Nota tbs (1991) wordt er (op basis van een enquête onder de tbs-inrichtingen) van
uitgegaan dat voor 16% van de tbs-populatie na beëindiging van de maatregel,
opname in eenAPZ aangewezen zou zijn en voor 30% een opname in beschermende
woonvormen. Het zal duidelijk zijn dat de kansen tot recidiveren voor de opnieuw
intramuraal opgenomen ex-tbs-gestelden in principe kleiner zullen zijn dan voor
degenen die na de tbs meer zelfstandig in de maatschappij terugkomen.
In paragraaf 2.1.3 hebben we de eerder gepleegde criminaliteit van de groep tbsgestelden vergeleken met de criminaliteit voorafgaand aan het peiljaar 1977 van een
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Tabel 20: Criminaliteit van de onderzoeksgroep na tbs en van de `actieve en gevaarlijke'
delinquenten na 1977

gemiddelde aantal delicten
gemiddelde aantal gevangenisstraffen

Block en Van der Werff

tbs

(n=192)

(n=395)

9
2

4,4
0,7

groep als `actieve en gevaarlijke' gedefinieerde delinquenten (Block en Van der Werff,
1991). We constateerden dat de groepen gemiddeld ongeveer gelijk in leeftijd waren,
zodat er sprake was van een vergelijkbare recidivetermijn. De groep in dit onderzoek
betrokken tbs-gestelden bleek iets minder voorafgaande criminaliteit te hebben
gepleegd en iets minder gevangenisstraf opgelegd te hebben gekregen dan de genoemde `actieve en gevaarlijke' delinquenten. Er werd geconcludeerd dat de tbsgestelden dichter bij de `actieve en gevaarlijke' delinquenten (= de plegers van (seksuele) gewelddelicten) stonden dan bij de plegers van andersoortige delicten. We
kunnen nu opnieuw een vergelijking maken tussen de geregistreerde criminaliteit
van de tbs-gestelden na hun behandeling en die van de groep `actieve en gevaarlijke'
delinquenten na het ijkpunt 1977. De recidivetermijnen ontlopen elkaar weinig. Voor
het onderzoek van Block en Van der Werff gold een recidivetermijn van zes jaar. De
recidivetermijn bij dit onderzoek varieerde tussen de drie en de acht jaar. In tabel 20
wordt de geregistreerde criminaliteit van beide onderzoeken vergeleken.
Vergelijking met de gegevens van tabel 5 leert dat het reeds bestaande verschil tussen beide groepen in `voorafgaande' criminaliteit bij deze `nameting' sterk is toegenomen. Van de groep `gevaarlijke' delinquenten die een tbs-behandeling heeft
ondergaan, worden na deze interventie veel minder delicten en veroordelingen tot
gevangenisstraf bekend dan van de groep 'actieve en gevaarlijke' delinquenten die
geen tbs-behandeling hebben ondergaan.
4.2

Samenhang van recidive met delictsachtergronden en kenmerken van
de behandelingsperiode

In deze paragraaf behandelen we de vraag in hoeverre de recidive na afloop van de
maatregel samenhangt met een aantal in dit onderzoek beschikbare kenmerken.
Deze hebben betrekking op respectievelijk de criminele carrière van de ex-tbs-gestelde, de aard van het tbs-delict en het verloop van de tbs-behandeling. Inzicht in
mogelijke (statistische) samenhangen tussen recidive als criteriumvariabele (afhankelijke) en genoemde kenmerken als onafhankelijke variabelen ('voorspellers') biedt
de mogelijkheid om op groepsniveau recidiverisico's in te schatten. Dit betekent dat
er binnen de tbs-populatie subgroepen zouden kunnen worden aangewezen waarvoor een grotere (c.q. kleinere) statistische kans bestaat op (gekwalificeerde) recidive.
In principe kan het identificeren van subgroepen met een hoog risicoprofiel prakti-
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Tabel 21: Samenhang van nieuwe veroordelingen na de tbs met delictskenmerken en
kenmerken van de behandelingsperiode
variabele

leeftijd bij oplegging tbs
aantal veroordelingen vóór tbs
aard tbs-delict
aantal malen ongeoorloofd afwezig tijdens behandeling
aantal verschillende tbs-inrichtingen
duur eintramurale) tbs-behandeling
aantal bekende delicten tijdens behandeling
al of niet beëindiging tbs niet proefverlof
al of niet contraire beëindiging
'

p<0,05.

**

p<0,01 gebaseerd op chi-kwadraat of t-test.

statistisch sign.
samenhang

richting
samenhang

4!

sche consequenties voor de tenuitvoerlegging van de maatregel impliceren. Zo zou
bijvoorbeeld een mogelijk sterke samenhang tussen recidive en wijze van beëindiging van de maatregel een sterk argument ten gunste van de beëindiging met proefverlof kunnen opleveren. In hoofdstuk 5 komen we op dit belangrijke punt terug.
In tabel 21 zijn de resultaten met betrekking tot de samenhang van recidive met genoemde kenmerken samengevat. Deze samenhangen worden bepaald voor het'middelzware' recidivecriterium van (het aantal) veroordelingen na de tbs ter zake van
een misdrijf. Uit de tabel blijkt dat zowel de justitiële voorgeschiedenis als de wijze
van beëindiging van de tbs significant samenhangen met het optreden van recidive
na de tbs. Jongere leeftijd bij veroordeling tot tbs en meer voorafgaande veroordelingen gaan samen met meer recidive na de tbs. Ook bij deze sterk geselecteerde populatie van delinquenten komt naar voren dat eerder gepleegde criminaliteit de beste
statistische `voorspeller' lijkt te zijn voor latere criminaliteit. Relatief veel voorafgaande criminaliteit en veel regelovertreding (inclusief delinquentie) tijdens de tbs
verhogen de kans op recidive na de tbs. Dezelfde samenhangen werden in vrijwel
dezelfde mate ook in de beide vorige onderzoeken gevonden.
Gezien de herhaaldelijke bevestiging van deze uitkomsten ligt de conclusie voor de
hand dat regelovertredingen tijdens de tbs zwaar zouden moeten meewegen voor de
beoordeling van het recidiverisico in het kader van de beslissing over beëindiging
van de (intramurale) tbs. Dat een dergelijk afzonderlijk (statistisch) criterium in
individuele beslissituaties toch slechts een beperkte rol kan spelen, moge blijken uit
tabel 22, waarin het al of niet voorkomen van ongeoorloofde afwezigheid en het al of
niet veroordeeld zijn ter zake van enig misdrijf na de tbs tegen elkaar zijn afgezet.
Uit de tabel kunnen we afleiden dat over de gehele onderzoeksgroep 51% opnieuw
werd veroordeeld ter zake van een misdrijf. Van degenen bij wie geen ongeoorloofde
afwezigheid voorkwam, recidiveerde 41% en van degenen die wel één of meer keren
ongeoorloofd afwezig waren, recidiveerde 58%. In termen van de beslistheorie zou

48

Hoofdstuk 4

Tabel 22: De samenhang tussen ongeoorloofde afwezigheid tijdens de tbs en recidive na de
tbs (n=371)

recidivecriterium

ongeoorloofde afwezigheid
niet
wel

geen nieuwe veroordelingen
wel nieuwe veroordelingen

98
70

84
119

chi-kwadraat 10,6; p<0,01.

dit dus betekenen dat wanneer ongeoorloofde afwezigheid als voorspeller van recidive na de tbs zou worden gehanteerd, er 42% 'valse positieven' zouden zijn, dat wil
zeggen, gevallen die 'ten onrechte' als groot recidiverisico worden aangemerkt.
We keren terug naar de in tabel 21 vermelde resultaten. Daarin blijkt ook een samenhang van de recidive met de aard van het delict waarvoor tbs werd opgelegd. Degenen aan wie naar aanleiding van een vermogensdelict zonder geweld een tbs werd
opgelegd, recidiveren relatief veel na de maatregel, terwijl de (niet-seksuele) gewelddelinquenten relatief weinig recidiveren. De voor de tbs-populatie betrekkelijk atypische groep van niet-gewelddadige vermogensdelinquenten neemt in diverse opzichten een speciale positie in: gemiddeld jong, veel eerder gepleegde delicten en veel
recidive na de tbs.
Ten slotte blijkt ook de wijze van beëindiging van de tbs samen te hangen met het
recidiveren. Deze relatie is echter voor het hier gehanteerde recidivecriterium - het
aantal keer opnieuw veroordeeld zijn - niet zeer sterk. Alleen het onderscheid tussen
contrair en conform levert een significant verschil in recidive op. Wanneer we echter
het verdergaande recidivecriterium van een nieuwe veroordeling tot een vrijheidsstraf hanteren, dan blijkt zowel het al of niet hebben gehad van een proefverlof als
de contraire of conforme beëindiging wel degelijk betrekkelijk sterk (p<0,01) samen
te hangen met recidive na de tbs. Van de 'proefverlofgangers' wordt 22% na de tbs tot
een vrijheidsstraf veroordeeld, tegenover 40% van degenen die rechtstreeks uit de
inrichting werden ontslagen. Voor het onderscheid tussen conforme en contraire
beëindiging gelden percentages van respectievelijk 24% en 38% nieuwe veroordelingen tot een vrijheidsstraf. In bijlage 1, tabel 5 is de recidive na tbs uitgesplitst voor
de vier mogelijke wijzen van beëindiging van de tbs. Hieruit blijkt dat er weinig
sprake is van interactie-effecten tussen al of niet contraire beëindiging en al of niet
beëindiging vanuit proefverlof.
Vanuit het perspectief van mogelijke beleidsbeslissingen onderstrepen deze resultaten vooral het kennelijke belang van de proefverloffase. Contraire beëindiging van
de maatregel is ongetwijfeld een onvermijdelijk fenomeen gezien de fundamentele
spanningsverhouding tussen de waarde van beveiliging enerzijds en van rechtsbescherming en proportionaliteit anderzijds (Drost, 1991). Voor het al of niet instellen
van een proefverlof daarentegen gelden vooral praktische en geen principiële overwegingen. In dit geval is de beslissingsruimte voor de inrichtingen wellicht groter.
Zoals gezegd, is het uiteindelijke criterium voor de effectiviteit van de tbs-behande-
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Tabel 23: Samenhang van veroordeling voor delicten met een (seksueel) geweldelement na
de tbs met delictskenmerken en kenmerken van de behandelingsperiode
variabele

leeftijd bij oplegging tbs
aantal veroordelingen vóór tbs
aard tbs-delict
aantal malen ongeoorloofd afwezig tijdens behandeling
aantal verschillende tbs-inrichtingen
aantal bekende delicten tijdens behandeling
al of niet beëindiging tbs met proefverlof
al of niet contraire beëindiging

'

statistisch sign.
samenhang

ss

s•

i.^

richting
samenhang

i
rt
+

+

p<O,o5.
p<0,01 gebaseerd op chi-kwadraat of t-test.

ling het al of niet voorkomen van (seksuele) geweldcriminaliteit. We zullen daarom
bovenstaande kenmerken nogmaals bezien in relatie tot dit type criminaliteit. In
tabel 23 gaat het om alle veroordelingen voor één of meer delicten waarbij een
geweldelement een rol heeft gespeeld. Veroordelingen voor vermogensdelicten met
geweld zijn hierbij dus ook opgenomen.
De resultaten voor de samenhang van de genoemde variabelen met uitsluitend de
meer typische tbs-achtige recidive komen sterk overeen met de in tabel 21 vermelde
resultaten met betrekking tot alle recidive. Tot op zekere hoogte wordt dit natuurlijk
mede veroorzaakt door het feit dat de in tabel 23 opgenomen tbs-achtige recidive is
inbegrepen bij de in tabel 21 vermelde totale recidive. Bij vergelijking tussen beide
blijkt echter toch een mogelijk interessant verschil. Bij twee variabelen (het aantal
veroordelingen voor tbs en de aard van het tbs-delict) bestaat een minder sterke
samenhang met (seksuele) geweldrecidive dan met alle recidive. Wellicht is dit een
aanwijzing dat de tbs-achtige recidive minder goed te voorspellen is dan recidive in
het algemeen. We zullen hier in paragraaf 4.2 op terugkomen.
Ten slotte zullen we bezien in hoeverre er een samenhang bestaat tussen recidive en
de instelling waar de tbs-gestelde is behandeld. Ook deze vraag wordt afzonderlijk
beantwoord voor alle recidive en uitsluitend (seksuele) geweldrecidive. Bij een vergelijking tussen de tbs-instellingen op dit punt dienen we voorop te stellen dat een
verschil in recidivisme tussen de ex-patiënten van de verschillende behandelinstellingen zeker niet kan leiden tot de constructie van een soort effectiviteitsranglijst
van tbs-instellingen. In paragraaf 2.2 is al naar voren gekomen dat er een externe
differentiatie in het tbs-stelsel bestaat, waarbij verschillende deelpopulaties met hun
eigen achtergronden, problematiek en beveiligingsrisico's worden geselecteerd voor
een bepaalde tbs-instelling. Uitgangsposities en behandelingsmethoden variëren
per instelling. Het is daarom zonder meer te verwachten dát er verschillen in aard en
mate van recidive tussen de inrichtingen zullen optreden. Alleen bij zeer sterke afwijkingen van het gemiddelde zullen deze verschillen aanleiding kunnen geven tot een
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Tabel 24: Recidive per behandelinrichting, in %
Veldz.

Mesd.

Hoeven

Pompe

Oldenk.

Bosch.

Gr.Beek

(n=43)

(n=24)

(n=48)

(n=57)

(n=35)

(n=27)

(n=25)

63

63

77

61

43

70

44

- totaal

58

46

63

53

34

63

32

- tot vrijheidsstraf

37

42

42

28

11

44

16

- tot vrijh.straf >6 mnd.

28

29

21

23

9

15

12

- tot vrijh.straf >12 mnd.

19

21

13

12

6

7

12

nieuw delict bekend
nieuwe veroordeling

p<0,05 gebaseerd op chi-kwadraattest.

nadere vraag naar de oorzaken ervan. Een dergelijke vraag zou overigens binnen het
kader van dit onderzoek niet kunnen worden beantwoord.
Net als bij het vorige onderzoek is ervoor gekozen om in deze analyse uitsluitend de
tbs-gestelden te betrekken die slechts in één tbs-instelling opgenomen zijn geweest.
Het als selectie-instituut dienende Meijers Instituut is hierbij niet meegerekend. De
percentages zijn gebaseerd op een gedichitomiseerde recidivevariabele (wel of geen
recidive). Er zijn over het algemeen geen grote verschillen tussen de inrichtingen.
Slechts bij twee van de vijf recidivecriteria blijkt een significante samenhang tussen
de tbs-instellingen en recidive. Recidive met (gezien de zwaarte van straf of maatregel) `ernstige' delicten komt relatief vaak voor bij de ex-patiënten van Veldzicht en
de Van Mesdagkliniek. Dit reflecteert wellicht het feit dat in deze instellingen vaak de
`zwaarste' tbs-gevallen worden geplaatst. Oldenkotte en Boschoord leveren relatief
weinig zwaar bestrafte recidive op. Met betrekking tot de laatste speelt wellicht de
specifieke aard van de inrichtingsbevolking een rol. In Boschoord zitten relatief veel
zwakbegaafde tbs-gestelden, die na de tbs wellicht meer in zorgvoorzieningen
terechtkomen. De Pompekliniek, de Van der Hoevenkliniek en De Grote Beek nemen
een tussenpositie in wat betreft recidive na de tbs. In grote lijnen stemmen ook deze
resultaten overeen met wat in het vorige tbs-onderzoek werd gevonden.
In tabel 25 staan de overeenkomstige gegevens met betrekking tot recidive met delicten waarbij een (seksueel) geweldelement een rol heeft gespeeld. De verschillen tussen de inrichtingen met betrekking tot (seksuele) geweldrecidive zijn nog geringer
dan met betrekking tot alle soorten van delicten. In vergelijking met de gegevens van
tabel 24 is het opvallend dat bij de ex-patiënten van Hoeve Boschoord relatief veel
geweldrecidive voorkwam, die echter relatief weinig aanleiding heeft gegeven tot
`zwaardere' justitiële reacties.
Regressie-analyses
In de paragraaf 4.1 hebben we allereerst de aard en de omvang van recidive na afloop van de tbs vastgesteld en vervolgens bezien hoe de verschillende maten voor
recidive samenhangen met enkele belangrijke kenmerken die betrekking hebben op
de justitiële geschiedenis en het verloop van de behandeling van de tbs-gestelde. Het
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Tabel 25: Recidive met een (seksueel) gewelddelict per behandelinrichting, in %
Veldz.

Mesd.

Hoeven

Pompe

Oldenk.

Bosch.

Gr.Beek

(n=43)

(n=24)

(n=48)

(n=57)

(n=35)

(n=27)

(n=25)

38

30

39

37

11

43

28

- totaal

28

21

27

24

11

31

20

- tot vrijheidsstraf

20

21

21

18

11

18

9

- tot vrijh.straf >6 mnd.

17

15

16

14

8

15

8

- tot vrijh.straf >12 mnd.

13

15

13

10

6

8

6

nieuw delict bekend

p

t•

nieuwe veroordeling

p<0,05 gebaseerd op chi-kwadraattest.
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gaat hierbij om samenhangen van de eerste orde, dat wil zeggen om paarsgewijze
samenhangen van één criteriumvariabele (recidive) met een aantal afzonderlijke
voorspellers. Het nadeel van deze werkwijze is dat hierbij geen rekening kan worden
gehouden met de samenhangen die er tussen de `voorspellers' onderling bestaan.
Uit tabel 21 blijkt bijvoorbeeld dat zowel de leeftijd bij oplegging van de tbs als het
aantal veroordelingen ter zake van misdrijven vóór de tbs, significant samenhangen
met het opnieuw veroordeeld worden na de tbs. Hetzelfde geldt voor de samenhang
van recidive na de tbs met tijdens de tbs gepleegde delicten en met de al of niet contraire beëindiging van de tbs. Voor de interpretatie van deze geconstateerde samenhangen is het echter een probleem dat deze voorspellers onderling niet onafhankelijk zullen zijn. Zo is het aannemelijk dat het al of niet contrair beëindigen mede zal
worden beïnvloed door de mate waarin de tbs-gestelde tijdens de tbs-behandeling
heeft gerecidiveerd. Met andere woorden, de onderlinge samenhang van deze twee
voorspellers maakt het onmogelijk om een inzicht te krijgen in het specifieke aandeel in de geconstateerde samenhang dat de voorspellers afzonderlijk hebben.
Om hierover toch iets te kunnen zeggen hebben we regressie-analyses uitgevoerd
met de volgende recidivematen als criteriumvariabelen:
- het aantal veroordelingen na de tbs;
- het aantal processen-verbaal voor (seksuele) geweldmisdrijven na tbs.
We bezien in hoeverre de variantie van deze recidivematen (statistisch) kan worden
verklaard met behulp van kenmerken waarvan reeds eerder is gebleken dat ze met
recidive samenhangen. In deze regressie-analyse zijn onafhankelijke variabelen
opgenomen die de belangrijkste typen van voorspellers van recidive representeren,
de justitiële voorgeschiedenis en het verloop van de tbs-behandeling. De justitiële
voorgeschiedenis.wordt gerepresenteerd door:
- het aantal veroordelingen vóór de tbs;
- het aantal processen-verbaal v66r de tbs ter zake van een (seksueel)
gewelddelict;
- de leeftijd van de eerste veroordeling ter zake van een misdrijf.
Het verloop van de tbs-behandeling wordt gerepresenteerd door de variabelen:
- al of niet contraire beëindiging van de tbs;
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- al of niet beëindiging met een proefverlof;
- het aantal malen ongeoorloofde afwezigheid;
- het aantal processen-verbaal ter zake van een misdrijf tijdens de tbs.
De uitkomst van de regressie-analyse geeft antwoord op de vraag in hoeverre recidive na tbs kan worden voorspeld door een optimale combinatie van bovenstaande
kenmerken. In bijlage 4 zijn de gedetailleerde resultaten van de regressie-analyses
voor de verklaring van recidive na tbs opgenomen. Hier volstaan we met een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Recidive in het algemeen of specifieke (seksuele) geweldrecidive blijkt slechts in
beperkte mate te kunnen worden voorspeld door de in de analyses opgenomen kenmerken van het delictsverleden en het verloop van de behandeling. Niet meer dan
circa 15% van de variantie van de recidivevariabelen wordt verklaard door de in de
tabellen genoemde onafhankelijke variabelen. Hier staat echter tegenover dat de
resultaten goed interpreteerbaar zijn. Door deze analyses worden reeds eerder in dit
rapport getrokken conclusies globaal bevestigd.
Op één punt dient echter een belangrijke relativering te worden aangebracht. Eerder
werd, niet onverwacht, een verschil in recidive na de tbs geconstateerd tussen groepen tbs-gestelden die al of niet met proefverlof zijn geweest en die al of niet contrair
uit tbs zijn ontslagen. Zowel contrair als rechtstreeks uit de kliniek ontslagenen bleken meer te recidiveren. De regressie-analyses laten zien dat deze samenhang goeddeels verdwijnt wanneer andere kenmerken in aanmerking worden genomen. Alleen
bij de 'algemene' recidive wordt een zwak verband met al of niet contrair ontslag
gevonden. Bij recidive met tbs-achtige criminaliteit blijkt er echter noch bij al of niet
contrair ontslag, noch bij al of niet proefverlof, een significante specifieke samenhang te bestaan.
Een andere min of meer centrale uitkomst van dit onderzoek wordt wel bevestigd.
Net zoals praktisch 'standaard' het geval blijkt te zijn bij statistische recidivestudies,
is zelfs bij deze in veel opzichten homogene tbs-populatie, eerder gepleegde criminaliteit de beste voorspeller van latere recidive. Bij dit gegeven dient echter een, ook
in praktisch opzicht, belangrijke kanttekening te worden gemaakt. Niet de zwaarte
van het delictverleden vóór de oplegging van de tbs, maar de tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs gepleegde criminaliteit blijkt het sterkst bepalend voor recidive na
afloop van de tbs. Dit gegeven wordt nog versterkt door het ook hier weer blijkende
belang van de frequentie van perioden van ongeoorloofde afwezigheid.
Op basis van deze beide gegevens lijkt de conclusie gewettigd dat regelschendend
gedrag tijdens de tbs kan worden gehanteerd als een belangrijke indicatie voor latere
criminele activiteit. Dit betekent dus dat er argumenten zijn om 'weglopen' en tijdens de tbs gepleegde criminaliteit sterk te laten meewegen voor een beslissing
omtrent het al of niet beëindigen van de tbs.
Discriminantanalyses
Ten slotte zullen we proberen te achterhalen op welke punten de groep na de tbs
recidiverenden en de groep niet-recidiverenden van elkaar verschillen. De hier ge-
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hanteerde benadering door middel van de discriminantanalyse wijkt op enkele punten af van de eerder gebruikte regressie-analyse. Zoals gezegd, wordt bij deze laatste
methode getracht een optimale voorspelling te krijgen van de recidivescore met
behulp van een beperkt aantal onafhankelijke variabelen (voorspellers). Hierbij
worden uiteindelijk alleen de onafhankelijke variabelen gebruikt die een significante
unieke bijdrage aan de voorspelling leveren. Bij de discriminantanalyse wordt getracht om, op basis van een combinatie van alle in dit onderzoek relevant gebleken
voorspellers van recidive na de tbs, om groepen te kunnen onderscheiden met wel of
geen recidive na de tbs. Anders dan bij de regressie-analyse wordt recidive na de tbs
dus gehanteerd als een dichotome (wel of niet) variabele.
Op het materiaal zijn twee discriminantanalyses uitgevoerd: één voor de onderscheiding van tbs-gestelden die na beëindiging van de tbs al of niet veroordeeld zijn
voor enig nieuw delict en één voor de onderscheiding tussen tbs-gestelden die na de
tbs al of niet enig (seksueel) gewelddelict gepleegd hebben. In het laatste is dus
sprake van een minder verregaand recidivecriterium, ten aanzien van delicten die
juist voor deze populatie bij uitstek relevant zijn. Gedetailleerde informatie over de
afzonderlijke variabelen is vermeld in bijlage 4, tabel 3.
Geconcludeerd kan worden dat alleen in het geval van recidive met enig delict een
substantiële verbetering van de voorspelling omtrent het al of niet na de tbs opnieuw veroordeeld worden mogelijk is. Op basis van toeval zou (bij de bestaande
verdeling van 51% wel en 49% geen veroordeling na de tbs) rond 50% goed kunnen
worden voorspeld met betrekking tot dit recidivecriterium. Op basis van de uitkomsten van de discriminantanalyse blijkt 70% van de gevallen goed te kunnen worden voorspeld. Voor de voorspelling van recidive met (seksuele) geweldcriminaliteit
valt op basis van het onderzoeksmateriaal veel minder winst te boeken. De toevalskans op basis van de bestaande verdeling voor de voorspelling van al of niet recidiveren met een (seksueel) gewelddelict is 56%. Op basis van de discriminantanalyse
valt dit slechts beperkt te verbeteren tot 63% (zie bijlage 4).
Ook hier blijkt dus dat het voorspellen van de meest relevante vorm van recidive,
recidive met een (seksueel) gewelddelict, moeilijker is dan de voorspelling van
nieuwe criminaliteit in het algemeen.
Vervolgens is het natuurlijk de vraag welke variabelen relatief belangrijk zijn bij het
voorspellen van deze recidivematen. De in bijlage 4, tabel 3 samengevatte gegevens
bieden hiervoor een aanknopingspunt. We zien dat er qua relatieve betekenis van de
onafhankelijke variabelen over het algemeen weinig verschil bestaat tussen de beide
voorspellingen (met betrekking tot veroordeling voor enig delict of het plegen van
een (seksueel) gewelddelict). Recidive na de tbs wordt over het algemeen in sterke
mate voorspeld door de mate van voorafgaande (gelijksoortige) criminaliteit, door
een jongere leeftijd waarop de criminele carrière werd aangevangen en door ongeoorloofde afwezigheid tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs. De aard van het tbsdelict, het al of niet beëindigen vanuit proefverlof en de duur van de (intramurale)
tbs blijken relatief weinig bij te dragen tot de onderscheiding van wel- of niet-recidivisten. De conforme of contraire beëindiging levert wel een (matige) bijdrage.
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De `voorspelling' van recidive na tbs;
een conclusie

Uit dit onderzoek is eens te meer gebleken dat de tbs-populatie in toenemende mate
bestaat uit personen die ernstige (seksuele) gewelddelicten hebben gepleegd. Nog
maar twintig jaar geleden konden vele tbs-gestelden eerder worden aangemerkt als
extreem lastig, onhandelbaar en oncontroleerbaar, zonder daarbij een ernstig gevaar
op te leveren. Inmiddels is in de formele criteria van de tbs-regeling, en nog veel
sterker in de opleggingspraktijk, de nadruk komen te liggen op gevaarlijke criminaliteit, waarbij de lichamelijk integriteit van het slachtoffer ernstig wordt geschonden:
moord, doodslag, zware mishandeling, aanranding en verkrachting.
Het gepleegd hebben van een bepaald delict geldt alom (zowel in de criminologie als
in het alledaagse denken over criminaliteit) als een aanwijzing voor een grotere kans
op toekomstige soortgelijke criminaliteit. Bovendien is het risico van geweldrecidive
juist voor de tbs- populatie reëel vanwege het aspect van de (gedeeltelijke) ontoerekeningsvatbaarheid van de dader. De tbs-gestelde is per definitie een persoon die volgens forensisch-psychiatrisch inzichten zijn (geweld)delicten pleegt vanuit een gestoorde geestesgesteldheid. Dit kan, vanwege een mogelijk pathologische motivatie,
leiden tot een grotere kans op nieuwe gevaarlijke delicten; maar ook kan het de
onberekenbaarheid daarvan sterk vergroten.
De ultieme doelstelling van de tbs-maatregel zou daarom primair kunnen worden
gedefinieerd in termen van de preventie van recidiveren met ernstige (seksuele)
geweldcriminaliteit. Op de korte termijn wordt deze doelstelling bereikt door incapacitatie. De tbs-gestelde kan simpelweg niet recidiveren omdat hij, net als een gewone
gevangene, van de maatschappij is afgezonderd. Op de langere termijn wordt deze
doelstelling gediend door de forensisch-psychiatrische behandeling. Als deze (volgens de behandelaars) succesvol is verlopen,' 1 dan vormt de tbs-gestelde geen
`onaanvaardbaar risico' meer voor de maatschappij.
Ook uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er soms een spanningsverhouding
bestaat tussen het forensisch-psychiatrische oordeel over de vervulling van dit risicocriterium en de rechterlijke afweging van de argumenten pro en contra beëindiging
van de maatregel. Dit is zeker het geval bij contraire beëindiging. In wezen betekent
deze afloop van de tbs dat de behandelaars menen dat het risico van nieuw gewelddadig gedrag nog niet `aanvaardbaar' is, terwijl de rechter meent dat verdere vrijheidsbeneming niet meer kan worden verantwoord. Met andere woorden, de kans
dat geweldrecidive plaatsvindt, wordt impliciet erkend door de justitiële beslissers
11

Dit kan ook betekenen dat de tbs-gestelde na beëindiging van de maatregel adequaat kan worden
opgenomen in een vervolgvoorziening, zoals een APZ of een beschermende woonvorm.
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over de toepassing en uitvoering van de maatregel. Dit alles pleit voor een realistische hantering van het recidivecriterium voor de beoordeling van de effectiviteit
van de tbs-maatregel. In laatste instantie is alleen recidive met ernstige (seksuele)
geweldcriminaliteit relevant. Dergelijke recidive tijdens de intramurale tenuitvoerlegging van de tbs dient wellicht anders ('zwaarder') te worden beoordeeld dan
recidive tijdens proefverlof of na ontslag. En tenslotte is het irreëel om te verwachten dat ontslagen tbs-gestelden in het geheel geen ernstige (seksuele) geweldcriminaliteit meer zullen plegen.
Blackburn (1993) typeert in dit verband de gestoorde gewelddelinquent als een
persoon die tot crimineel geweld is gedisponeerd. Behandeling speelt primair in
op deze dispositie, maar heeft weinig invloed op de veelheid van (bv situationele)
factoren die uiteindelijk het feitelijke vóórkomen van een ernstig gewelddelict bepalen. Bovendien pleit hij ervoor om het ziektebegrip in verband met criminele dispositie eerder te hanteren in analogie met een chronische ziekte, waarvan de schadelijke
symptomen kunnen worden geminimaliseerd, dan in analogie met een infectieziekte
waarvan een persoon in de volle zin des woords kan genezen.
Het is nuttig bovenstaande overwegingen te betrekken bij de beoordeling van de
recidive van ex-tbs-gestelden zoals deze uit dit onderzoek is gebleken. De voornaamste conclusies met betrekking tot het vóórkomen van recidive na beëindiging van de
tbs-behandeling zullen worden samengevat. Daarna wordt ingegaan op de praktisch
zeer belangrijke vraag of het onderzoek informatie oplevert die van belang is voor de
'voorspelling' van recidive.
Allereerst lijkt het duidelijk dat er nauwelijkse veranderingen zijn opgetreden in de
mate van recidive van ex-tbs-gestelden in de periode 1974 tot en met 1989. Ondanks
de vermelde veranderingen van de tbs-populatie lijkt de recidive over deze termijn
een stabiel gegeven te zijn. Ongeveer 50% van de ex-tbs-gestelden wordt na beëindiging van de tbs opnieuw voor enig delict veroordeeld. Gemeten aan de strafmaat is
in ongeveer 20% van de gevallen sprake van relatief ernstige recidive. Dit zijn overwegend ex-tbs-gestelden die na de tbs meer of minder ernstige (seksuele) gewelddelicten hebben gepleegd. 12
Er zijn dus redenen om voor de Nederlandse tbs-populatie genoemde percentages
van 50 voor elke recidive en 20 voor (seksuele) geweldrecidive voorlopig te aanvaarden als indicaties van de zogenaamde recidive base rate. Er kan worden verwacht dat
bij een populatie van ex-tbs-gestelden ongeveer deze proporties zullen recidiveren.
Deze kennis heeft een zelfstandige betekenis. Er kunnen bijvoorbeeld beleidsbeslis12

Deze resultaten zijn niet alleen stabiel over de laatste tien à vijftien jaar; ze lijken ook te vallen binnen een
zeer gangbare marge van recidiveresultaten die zijn gevonden in onderzoek bij populaties van (behandelde) gestoorde delinquenten. In een aantal van deze studies recidiveert ongeveer 50% met één of meer
willekeurige delicten, terwijl ongeveer 20% tot 30% na ontslag recidiveert met een min of meer ernstig
(seksueel) gewelddelict (Menzies en Webster, 1987; Ashford, 1988; Hagan, 1992; Harris e.a., 1993). Strikte
vergelijkingen zijn echter altijd problematisch, omdat vrijwel al dergelijke onderzoeken verschillen in
precieze aard van de populatie, recidivecriteria, recidivetermijnen enzovoort.
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singen met betrekking tot ontslagcriteria of supervisie van ex-tbs-gestelden worden
gebaseerd op de (politieke) beoordeling van de vraag of de gemiddelde kans op geweldrecidive al of niet aanvaardbaar is. Wanneer de te verwachten 20% recidive met
(seksuele) gewelddelicten geacht wordt onaanvaardbaar te zijn, dan zou dit beleidsconsequenties voor de tbs-maatregel als zodanig kunnen impliceren.
Veel wenselijker (efficiënter) zou het echter zijn om betere voorspellingen te kunnen
doen over de vraag welke ex-tbs-gestelden wel en welke geen (seksuele) geweldrecidive zullen ontwikkelen. In dat geval zouden eventuele risicoverminderende maatregelen (bv langer binnen houden of meer supervisie) effectiever kunnen worden
beperkt tot een daartoe in aanmerking komende subgroep van ex-tbs-gestelden. Bij
een relatief kleine base rate (in dit geval dus 20% voor geweldrecidive) worden er bij
het voorspellen van slechte risico's onvermijdelijk veel 'valse positieven' aangewezen. In dit geval zijn dat dus tbs-gestelden die als gevaarlijk worden aangemerkt,
maar die in werkelijkheid geen nieuwe gewelddelicten zullen begaan. Het is dus de
kunst om kenniselementen te identificeren waarmee de toevalskans voor selectie
kan worden verbeterd.
In dit verband is liet onderscheid tussen 'statistische' en 'klinische' predictie relevant. In het laatste geval wordt het risico van geweldrecidive van één individuele tbsgestelde beoordeeld door de behandelaars. Behandelaars zullen vanuit hun professionele deskundigheid en hun ervaringen met deze en andere patiënten tot een eindoordeel komen: wel of geen 'aanvaardbaar risico'. Het is in dit verband van weinig
belang of dit oordeel op impliciete/intuïtieve wijze tot stand komt of dat het is
gebaseerd op een expliciete en geformaliseerde klinische beslissingsprocedure.
Statistische predictie gaat uit van een heel ander principe. Er wordt getracht om
binnen de populatie van tbs-gestelden, op basis van objectiveerbare en kwantificeerbare gegevens, een subgroep aan te wijzen waarbij een grotere recidivekans bestaat.
Het uitgangspunt is dus niet de individuele patiënt, maar de groep tbs-gestelden. In
principe hebben beide voorspellingen hun eigen waarde en betekenis. Het zou dus
voor de hand liggen om praktische voorspellingen (of die nu beleidsgevolgen hebben of niet) te baseren op een combinatie van de statistische en de klinische voorspelling.
Het hier gerapporteerde onderzoek levert een bescheiden bijdrage aan de statistische voorspelling van recidive van ex-tbs-gestelden. Voor zover het onderzoeksmateriaal strekt, kunnen in de populatie van ex-tbs-gestelden subgroepen worden aangewezen waarbij de kans op geweldrecidive na tbs groter is dan de 20% base rate.
Alvorens hierop inhoudelijk in te gaan is het zinvol om te onderscheiden tussen twee
soorten van voorspellers, waarmee geheel verschillende typen van beleidsbeslissingen verbonden zijn. Het gaat om de vraag of de voorspellende variabelen vallen in
de categorie van voldongen feiten, of dat het manipuleerbare gegevens zijn. Bij de
voorspelling van de kans op een hartinfarct vallen bijvoorbeeld genetische factoren
en het aantal jaren dat de persoon gerookt heeft, in de eerste categorie, terwijl
lichaamsbeweging en de omgang met spanningen (in elk geval vanaf het moment
van interventie) manipuleerbare variabelen zijn. In het eerste geval kan weinig
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anders worden gedaan dan rekening houden met een groter risico; in het tweede
geval kan er in principe actief worden ingegrepen.
Verreweg de meeste voorspellende variabelen die uit dit onderzoek naar voren zijn
gekomen, vallen in de categorie van de `voldongen feiten'. De onafhankelijke (voorspellende) variabelen in dit onderzoek kunnen we typeren als:
- de justitiële voorgeschiedenis;
- de aard van het tbs-delict;
- de kenmerken vande tbs-behandeling.
Het zal duidelijk zijn dat de eerste twee typen zonder meer in de categorie voldongen feiten vallen. In principe lenen alleen de variabelen uit de categorie kenmerken
van de tbs-behandeling zich voor manipulatie.
De belangrijkste in dit onderzoek betrokken kenmerken van de behandelingsperiode
zijn: al of niet conform ontslag, al of niet beëindiging met proefverlof, recidivisme
tijdens de tbs, duur van de tbs en ongeoorloofde afwezigheid tijdens behandeling. In
wezen kunnen van deze kenmerken echter alleen de wijze van beëindiging/ontslag
en de duur van de tbs-behandeling als manipuleerbaar worden beschouwd. Alleen
deze variabelen zijn direct afhankelijk van beslissingen van beleidmakers en uitvoerders van de tbs-maatregel. Tegelijkertijd hebben we uit paragraaf 4.2 kunnen opmaken dat van juist deze variabelen alleen de conforme of contraire beëindiging enige
substantiële specifieke relatie heeft met (geweld) recidive na de tbs.
Contraire beëindiging impliceert in feite een klinische voorspelling van gevaar van
geweldrecidive. We hebben geconstateerd (tabel 12) dat het contraire ontslag in de
praktijk veelal betekent dat de beëindiging van de tbs zonder proefverloffase verloopt. In paragraaf 4.2 bleek tenslotte ook dat ontslag zonder proefverlof op het niveau van samenhang van de eerste orde wel degelijk verschil maakt waar het ernstiger vormen van recidive betreft. We kunnen concluderen dat er bij contrair ontslag
twee risicofactoren samenkomen. Er bestaat een klinische voorspelling van onaanvaardbaar gevaar en de beëindiging van de tbs zal veelal bestaan uit een abrupte
overgang van kliniek naar samenleving, waarbij supervisie en nazorg vaak ontbreken.
Het lijkt er dus op dat er uit het oogpunt van preventie van (geweld) recidive enige
winst te boeken valt door een bezinning op de gang van zaken rond de beëindiging
van de tbs. Zo is het wellicht aan te bevelen om bij (op zich ongetwijfeld vaak onvermijdelijke) contraire gevallen zo veel mogelijk een voorwaardelijk ontslag op te
leggen en daaraan standaard de voorwaarde van toezicht door reclassering of door
poliklinische contacten met de tbs-instelling te verbinden. In de wettelijke mogelijkheid van een door de rechter opgelegde voorwaardelijke beëindiging van de tbs zal
in de nabije toekomst worden voorzien. In 1993 bracht de Commissie-Fokkens
(1993) een hiertoe strekkend advies uit.
Ten slotte is uit dit onderzoek ook het grote belang van een andere categorie kenmerken van de behandelingsperiode gebleken. Er bestaat een consistente en relatief
sterke relatie tussen het normschendende gedrag van tbs-gestelden tijdens de uitvoering van de tbs en de (geweld)recidive na tbs. Ongeoorloofde afwezigheid en het
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tijdens de tbs plegen van delicten blijken bij alle op het materiaal uitgevoerde analyses een duidelijk verschil te maken met betrekking tot recidiveren na de tbs.
In beide gevallen betreft het kenmerken van de behandelingsperiode, die wel degelijk beïnvloedbaar zullen zijn in het kader van de uitvoering van de tbs-maatregel.
Een `strengere' en meer restrictieve uitvoering van de tbs zal ongetwijfeld zowel de
ongeoorloofde afwezigheid als het plegen van delicten tijdens de tbs sterk reduceren. We hebben echter al eerder opgemerkt dat het gedoseerd gunnen van vrijheden
(waardoor dit illegale gedrag gemakkelijker mogelijk wordt) een onmisbaar onderdeel van de tbs-behandeling uitmaakt. Het `onmogelijk' maken van deze normschendingen tijdens de tbs heeft logischerwijze ook helemaal geen invloed op de recidive
na afloop van de tbs. Eerder is een negatief effect daarvan te verwachten. Doordat er
minder ruimte zal zijn voor het oefenen van eigen verantwoordelijkheid, kan voor de
tbs-populatie in zijn geheel de kans op recidive negatief worden beïnvloed.
Het zou dus typisch een geval zijn van het kind met het badwater weggooien om in
het kader van de tbs-behandeling geen ruimte meer te geven voor het oefenen en
het toetsen van zelfstandig functioneren in de maatschappij. Er zijn echter wel
goede redenen om juist dit type van kenmerken van de behandelingsperiode serieus
te nemen als voorspellers van (gevaarlijke) recidive.

Summary

Recidivism after forensic-psychiatric
treatment

This research focuses on recidivism of all offenders who were discharged from treatment in forensic-psychiatric clinics disring the years 1984-1988. The populations of
these clinics consist of offenders deemed to be (partially) criminally non-responsible
because of psychological or character disorders. These persons are convicted to a
penal measure (the so called `tbs-measure'), which in practice can last for an indeterminate period of time. This penal measure aims primarily at reducing the risk that
violent offenders will re-offend with this kind of dangerous acts.
The results of this study may be compared with the results of two similar preceding
projects. Apart from recidivism other data have been gathered: some characteristics
of the treatment period and judicial/biographical data. The two latter kinds of
variables are used in an attempt to define highly recidivistic subgroups within the
tbs-population.
During the last 15 years the tbs-population has increasingly come to consist of
offenders with a history of preceding (sexually) violent crimes. The 'average' tbsoffender has been convicted to this measure around his 25th birthday, having a
judicial history of about 6 years. The duration of the tbs-treatment has gradually
increased to about 5 years. Ideally tbs-treatment will end with a period of conditional discharge, focused on resocialization. In this period the offender has left the tbsclinic and either returns to the community or enters some non-judicial (residential)
facility, such as a half-way house. On the average this phase of conditional discharge
extends to about a year.
The tbs-measure is officially terminated on the authority of the judicial court.
Recently an increasing proportion of tbs discharges is ordered in contradiction to
the advice of the tbs-institution. Contradictory discharge normally implies that there
will no extramural resocialization period. In this last study, about half of all discharges were contradictory.
The level and (to a lesser extent) the nature of recidivism after tbs-treatment has
stabilized during the last 15 years. More than 60% of the tbs-population has been
registered with any criminal act after tbs, during a `recidivism period' of 3 to 8 years.
Around 20% has been convicted to relatively severe (at least to Dutch standards)
prison sentences. Taken all indications together, about 10% to 20% of the tbspopulation, may be considered as `bad risks' in terms of dangerous recidivism.
There is a consistent relation between offending after tbs-treatment and some other
variables. Offenders who were (relatively) young and who had an extensive criminal
record at the time of their conviction to the tbs-measure show higher rates of
recidivism after tbs-treatment. There also is a significant and meaningful relation
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between the violation of rules while in treatment (non-permitted absence from the
clinic and offences committed during the treatment period) and recidivism after
treatment. From a policy point of view it may be of special importance that
re-offending after tbs occurs more in cases of contradictory discharge and when no
phase of conditional discharge in the community has been realized.
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Résumé

La récidive après la fin de la mesure
d'internement psychiatrique

Cette recherche est axée sur la récidive de personnes étant sorties entre 1984 et fin
1988 des services psychiatriques d'un h8pital ou elles ont été traitées. Des troubles
psychiques ou de la personnalité constatés chez ces personnes ayant conduit à les
déclarer (partiellement) irresponsables, le juge les avait condamnnées a être placées
dans un tel établissement. Cet internement est prévu pour des auteurs de délits et
crimes graves qui, au vu de probabilité de récidive, représentént un réel danger pour
la sécurité d'autrui. Cette mesure de placement est en principe infligée pour une
durée indéterminée.
II nous est possible de comparer les résultats de cette recherche avec ceux de deux
recherches analogues effectuées antérieurement. En plus de l'évolution de la
récidive, nous avons dressé la carte des caractéristiques de la période de traitement
et du passé délinquantiel des personnes internées. Sur la base de ces dernières séries
de données, nous avons essayé de distinguer plusieurs groupes au sein de la population en question en les classant par profils à risque. Au cours des 15 dernières
années, on a de plus en plus recouru à ce placement dans le cas de crimes graves
(sexuels) qui supposent le recours à la violence. Parallèlement, on note que la
fréquence de ce genre de crimes est en augmentation dans le passé pénal de ces
délinquants. La personne `type' internée a environ 25 ans Tors du prononcé de cette
sanction et son passé criminel et pénal s'étale sur quelque chose comme six années.
La durée du placement à constamment augmenté pour atteindre, d'après notre
recherche, à peu près cinq ans. Dans de nombreux cas, la dernière phase du traitement consiste en une mise en liberté conditionnelle ou phase de resocialisation hors
de l'établissement d'une durée moyenne d'environ un an. Dans la période de cinq
ans étudiée, on constate que le juge met de plus en plus souvent fin à l'internement
contre I'avis des praticiens. Au total, cela vaut pour environ la moitié des cas.
Au vu des différentes recherches successives, la typologie de la récidive après la fin
du placement est demeurée relativement stable. Pour plus de 60% des personnes, on
a connaissance de la commission d'un délit ou crime dans un délai de récidive de
trois à huit ans, environ 20% étant condamnées à une peine privative de liberté de
plus de 6 mois. On peut considérer après coup 10 à 20% des délinquants traités
comme,`haut risque'. Ils ont commis de nouveaux délits ou crimes graves et/ou des
délits ou crimes sévèrement sanctionnés.
Tant la récidive en général que la récidive en matière de crimes (sexuels) supposant
le recours à la violence sont en rapport direct avec des éléments biographiques de la
personne internées ainsi que quelques éléments liés à la période de traitement. On
constate un plus fort taux de récidive chez les délinquants qui sont jeunes lors du
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prononcé de la sanction et qui ont déjà un lourd passé criminel. Les infractions au
règlement lors de.la période d'internement (absences non justifiées et commission
de délits durant la période de traitement) semblent être des indicateurs assez fiables
d'un comportement récidiviste. Il est également d'un haut intérêt pratique de
relever qu'il existe un plus fort taux de récidive chez les perronnes remises en liberté
contrairement à Favis des praticiens et qui ne sont pas passées,par une phase de
mise en liberté conditionnelle.
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Enige nadere gegevens met betrekking tot

t.,.

justitiële voorgeschiedenis en recidive

Tabel 1:

Enkele belangrijke aspecten van de justitiële voorgeschiedenis
md

Q1

Q3

t^s
rg

I.W.

h.w.

leeftijd bij eerste veroordeling

19

17

24

21

11

68

delictcarrière in maanden

77

32

131

95

1

456

aantal delicten

7

2

16

11

0

98

aantal veroordelingen

2

1

6

4

0

20

aantal veroord. met onvoorw. gevangenisstraf

1

0

3

2

0

16

totale duur gevangenisstraf

2

0

12

9

0

173

eerdere voorwaardelijke tbs

0

0

0

0,1

0

3

eerdere onvoorwaardelijke tbs

0

0

0

0,1

0

2

aantal delictsoorten

4

1

5

4

0

10

Tabel 2:

Recidive tijdens fasen van de tenuitvoerlegging per delictsoort, in %

fase van tenuitvoerlegging

soort tbs-delict
vermogens
geweld

totaal
seksueel

intramuraal enig delict

41

(58)

21

(20)

31

(41)

27

(37)

intramuraal seksueel/geweld

10

(9)

10

(7)

27

(16)

14

(10)

extramuraal enig delict

16

(25)

10

(7)

8

(25)

11

(16)

extramuraal seksueel/geweld

10

(6)

8

(2)

5

(14)

7

(6)

totale periode enig delict

46

(63)

27

(26)

37

(51)

32

(42)

totale periode seksueel/geweld

12

(13)

13

(9)

29

(25)

17

(16)

totaal aantal personen

61

226

83

337

Uit het materiaal dat aan de gegevens van tabel 2 ten grondslag ligt,` blijken statistisch ,
significante relaties (p-waarden 0,01) tussen het type tbs-delict en de recidive tijdens de
intramurale fase. Voor een vermogensdelict veroordeelden plegen tijdens de intramurale
behandeling veel meer delicten zonder geweldelement. Tbs-gestelden die voor een
seksueel delict waren veroordeeld, recidiveren veel meer met een (seksueel) gewelddelict.
Degenen die de tbs voor een gewelddelict kregen opgelegd, recidiveren relatief weinig
(met wat voor criminaliteit dan ook) tijdens de intramurale fase van de maatregel.

cr
lF
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Tabel 3:

Kenmerken van de behandelingsperiode in relatie tot soort tbs-delict'

behandelingskenmerk

soort tbs-delict
vermogens

totaal
geweld

seksueel

z. geweld

met geweld

duur intramurale tbs

51

52

55

69

58

detentieduur vanaf datum veroordeling

56

60

64

78

66

7

5

7

10

8

idem alleen voor proefverloven

15

11

13

15

13

totale behandelingsduur

58

58

63

80

66

totale duur vanaf veroordelingen

63

66

72

88

75

% ten minste lx ongeoorloofd afwezig

86

68

48

49

45

duur extramurale tbs

aantal keer ongeoorloofd afwezig
% 1 of meer delicten tijdens tbs

3,4

2,1

1,8

1,7

1,9

52

42

27

37

33

18

13

29

17

idem delicten met geweld

0

aantal delicten tijdens tbs

2,1

1

0,8

1,1

1

aantal delicten met geweld tijdens tbs

0

0,4

0,2

0,6

0,3

'

proefverlof als afsluiting tbs

24

35

63

58

49

contraire beëindiging

62

55

47

46

49

Alle genoemde aantallen hebben betrekking op het gemiddelde.

Voor een goed begrip van de gegevens in tabel 3 het volgende. De 'detentieduur' bestaat
uit de intramuraal in een of meer tbs-instellingen doorgebrachte tijd plus de (veelal daaraan voorafgaande) periode die in commune detentie is doorgebracht. Extramurale tbs is
berekend voor zowel de gehele groep als degenen die daadwerkelijk proefverlof hebben
gekregen. De 'totale duur vanaf veroordeling' bestaat (veelal) uit een periode in een
gevangenis of huis van bewaring plus een intramurale periode in een tbs-instelling plus
een periode van proefverlof.
De betekenis van recidive na de tbs-behandeling kan ook worden verduidelijkt aan de
hand van gegevens over de mate van specificiteit van recidive. Het gaat dus om de vraag
in hoeverre de delinquentie na de tbs 'gelijk' of gelijksoortig is aan het delict waarvoor tbs
werd opgelegd. Gezien de tbs-populatie betekent dit dus vooral recidive met een ernstig
(seksueel) gewelddelict of recidive met enig (seksueel) gewelddelict. In tabel 4 is de mate
van specificiteit van recidive samengevat aan de hand van een reeks recidivecriteria.
Onder gelijksoortige recidive wordt verstaan dat er een nieuw delict is gepleegd dat
behoort tot dezelfde categorie (vermogens, agressief, seksueel) als waarvoor de tbs werd
opgelegd. 'Gelijke' recidive betekent dat het ten laste gelegde wetsartikel precies hetzelfde is als bij het tbs-delict.
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Tabel 4:

Mate van specificiteit van recidive na de tbs-behandeling, in %

recidivecriterium

gelijksoortige recidive

gelijke recidive

delict bekend
veroordeeld
veroordeeld tot vrijheidsstraf
veroordeeld tot vrijheidsstraf >6 maanden
veroordeeld tot vrijheidsstraf >12 maanden

38
27
17
12
9

13
9
7
5
4

In tabel 5 is de recidive volgens de verschillende criteria uitgesplitst naar de vier
mogelijke condities van beëindiging. Net zoals bij het vorige onderzoek kunnen we
concluderen dat zowel al of niet contraire beëindiging als ontslag vanuit proefverlof of
vanuit de inrichting een sterk verschil maken wat betreft recidive. Bij contraire
beëindiging zien we meer recidive, betrekkelijk onafhankelijk van de vraag of deze
beëindiging nu vanuit het proefverlof of vanuit de inrichting plaatsvindt. Bij ontslag uit de
inrichting zien we meer recidive dan bij ontslag vanuit proefverlof, betrekkelijk
onafhankelijk van het wel of niet contraire beëindiging.

Tabel 5:

Recidive volgens vier criteria naar de wijze van beëindiging van de tbs, in %
nieuw
proces-verbaal

opnieuw veroordeeld
totaal
vrijheidsstraf

proefverlof conform

52

(64)

45

(45)

20

(24)

13

(16)

proefverlof contrair

77

(69)

60

(52)

29

(31)

23

(23)

inrichting conform

59

(58)

46

(43)

36

(40)

25

(28)

inrichting contrair

71

(73)

58

(64)

42

(48)

25

(32)

wijze van beëindiging

*

Tussen haakjes staan de resultaten van het vorige onderzoek vermeld.

vrijheidsstraf
>6 mnd.
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Nadere analyse van kenmerken behandelingsperiode en recidive

In paragraaf 3.3 is de tbs-behandeling eenvoudig beschreven aan de hand van gekwantificeerde kenmerken zoals die bijvoorbeeld zijn samengevat in tabel 14. Daarnaast zijn
enkele samenhangen van kenmerken van de behandelingsperiode met kenmerken van het
justitiële verleden van de tbs-gestelde vastgesteld. Hier bezien we door middel van regressie-analyse in hoeverre sommige van deze kenmerken samenhangen met een combinatie
van andere kenmerken. In statistische zin betekent dit dat getracht wordt een bepaald
kenmerk, dat kan worden aangeduid als de criterium- of 'afhankelijke' variabele, te 'voorspellen' met behulp van een combinatie van andere variabelen (de 'onafhankelijke'). Voor
deze statistische voorspelling kan ook het begrip 'verklaring' worden gebruikt.
Hieronder worden eerst de resultaten van de desbetreffende regressie-analyses gepresenteerd, waarna in het kort de betekenis ervan wordt aangeven. In de tabellen 1 tot en met 4
wordt in de titel aangegeven van welk behandelingskenmerk (de 'afhankelijke' variabele)
de gecombineerde samenhang met de overige genoemde kenmerken (de 'onafhankelijke'
variabelen) wordt bepaald. De sterkte van de samenhang wordt uitgedrukt als de waarde
van de multipele-correlatiecoëfficient (r). Het kwadraat van deze waarde drukt het percentage uit van de variantie op de afhankelijke variabele, dat wordt 'verklaard' door de in de
regressie-analyse opgenomen onafhankelijke variabelen. Ten slotte staat vermeld welke
van de in de regressie-analyse opgenomen onafhankelijke variabelen een (statistisch al of
niet significante) (specifieke) bijdrage leveren aan deze samenhang.

Tabel 1:

Verklaring van de duur van de tbs-behandeling
r

r2

aantal processen-verbaal tijdens tbs

0,33

0,11

0,28

0,00

aantal veroordelingen voor tbs

0,35

0,12

-0,13

0,01

aantal malen ongeoorloofde afwezigheid

0,37

0,14

0,15

0,01

tbs-delict is gewelddelict

0,38

0,15

-0,17

0,00

tbs-delict vermogensdelict zonder geweld

0,41

0,17

-0,15

0,00

beta

De volgende in de analyse opgenomen variabelen leveren geen significante bijdrage:
leeftijd bij de eerste veroordeling, seksueel tbs-delict en de duur van de ongeoorloofde
afwezigheid.

p
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Tabel 2:

Verklaring van conforme of contraire beëindiging

aantal veroordelingen voor tbs

r

r2

beta

p

0,14

0,02

0,14

0,01

Variabelen die geen significante bijdrage leveren: leeftijd bij eerste veroordeling, seksueel
tbs-delict, de duur van de ongeoorloofde afwezigheid, het aantal processen-verbaal
tijdens de tbs en de aard van het tbs-delict.

Tabel 3:

Verklaring van recidive tijdens tbs
r

r2

beta

p

aantal malen ongeoorloofde afwezigheid

0,42

0,18

0,39

0,00

leeftijd bij eerste veroordeling

0,45

0,20

-0,16

0,00

Variabelen in de analyse die geen significante bijdrage leveren: het aantal veroordelingen
voor tbs, de aard van het tbs-delict en de duur van de ongeoorloofde afwezigheid.

Tabel 4:

Verklaring van (seksuele) geweldrecidive tijdens tbs
r

r2

beta

p

aantal dagen ongeoorloofde afwezigheid

0,18

0,03

0,16

0,00

leeftijd bij eerste veroordeling

0,24

0,06

-0,16

0,00

tbs-delict is (seksueel) gewelddelict

0,27

0,07

-0,21

0,00

tbs-delict is vermogensdelict

0,31

0,10

-0.18

0,00

Variabelen die geen significante bijdrage leveren: het aantal malen ongeoorloofde afwezigheid, tbs-delict is seksueel delicten het aantal veroordelingen voor de tbs.
In de tabellen 1 t/m 4 wordt dus bezien of met behulp van een aantal kenmerken van zowel het justitiële verleden van de tbs-gestelde als het verloop van diens behandeling een
voorspelling kan worden gedaan over de duur van de behandeling, de wijze van beëindiging van de behandeling en de recidive tijdens de behandeling. We kunnen allereerst vaststellen dat dit slechts in zeer beperkte mate mogelijk is. Het percentage verklaarde variantje is doorgaans zeer gering. Zo blijkt er bij het al of niet contrair beëindigen alleen enige
relatie te bestaan met ongeoorloofde afwezigheid. (De combinatie van) de andere in de
analyse opgenomen variabelen voegt hieraan nauwelijks iets toe. Over de duur van de tbs
en de recidive tijdens de tbs valt iets meer te zeggen. Vooral bij de voorspelling van recidive in het algemeen is het resultaat van de regressie-analyse goed interpreteerbaar. Recidive tijdens de tbs wordt vooral voorspeld door de frequentie van periodes van ongeoorloofde afwezigheid.

Bijlage 3

Verschillen in kenmerken van de behandelingsperiode tussen de inrichtingen

Zoals is opgemerkt in paragraaf 2.2, bestaat in het Nederlandse systeem van de tbsbehandeling het principe van de externe differentiatie. De instellingen hebben hun eigen,
veelal op historische ontwikkelingen gebaseerde, behandelingsaanbod en werkwijzen.
Hiermee hangt samen dat ze vaak ook een min of meer specifieke doelgroep binnen de
tbs-populatie bedienen.
Bezien wordt in hoeverre deze 'specialisatie' van tbs-inrichtingen ook tot uiting komt in
een verschil in kenmerken van de behandelingsperiode. De relevante gegevens zijn
samengevat in de tabellen 1 en 2. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van illegaal
gedrag (delinquentie en ongeoorloofde afwezigheid) in de verschillende tbs-inrichtingen.
In tabel 2 staat een overzicht van kenmerken van de behandelingsperiode per inrichting,
die worden bepaald door binnen het tbs-systeem genomen beslissingen.

Tabel 1:

Gemiddelde aantallen recidive en ongeoorloofde afwezigheid tijdens tbs, per
inrichting
Veldz.

Mesd.

Hoeven

Pompe

alle delicten

0,7

0,4

0,8

alle delicten niet geweld

0,3

0,2

0,2

ongeoorloofd afwezig

0,9

0,8

2,3

Tabel 2:

Oldenk.

Bosch.

Gr.Beek

0,8

1,0

0,3

0,8

0,3

0,1

0,1

0,1

1,5

1,1

1,1

1,9

(Verblijfs)duur en wijze van beëindiging per inrichting
Veldz.

Mesd.

Hoeven

Pompe

Oldenk.

Bosch.

Gr.Beek

gem. verblijfsduur

38

67

45

29

23

33

27

gem. duur maatregel

53

72

60

48

48

49

47

idem laatste proefverlof

13

21

14

10

14

9

16

% proefverlof contrair

13

14

25

14

14

11

8

Dh proefverlof conform

27

23

27

48

52

28

25

inrichting contrair

51

52

42

33

14

45

10

Oia inrichting conform

6

11

4

5

14

11

51

Vergeleken met het vorige onderzoek hebben zich wat betreft de verdeling van illegaal gedrag tussen de inrichtingen nauwelijks veranderingen voorgedaan. De verschillen tussen
de inrichtingen op het punt van recidive tijdens de tbs zijn nog steeds klein. Wellicht
worden de relatief lage cijfers voor de Van Mesdagkliniek vooral verklaard door het hoge
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niveau van beveiliging in deze inrichting. Ook in absolute zin is er weinig veranderd. We
hebben al gezien dat er over de hele linie sprake is geweest van een lichte afname van
het totale aantal delicten tijdens de tbs, met tegelijkertijd een lichte toename van het
aantal (seksuele) gewelddelicten.
De verschillen tussen de inrichtingen op het punt van ongeoorloofde afwezigheid zijn iets
groter. Het relatief hoge gemiddelde van de Van der Hoevenkliniek hangt wellicht samen
met een relatief sterk op de buitenwereld georiënteerde behandelingsstrategie.
Verschillen tussen de inrichtingen en veranderingen in de tijd zijn iets sterker bij de
beslissingen aangaande de beëindiging van de tbs. Ook hier blijkt weer de betrekkelijk
uitzonderlijke positie van de Van Mesdagkliniek, waar verreweg de meest langdurige tbsmaatregelen worden uitgevoerd. Het percentage conform ontslag uit de tbs is vooral sterk
afgenomen bij de Van Mesdagkliniek, de Van der Hoevenkliniek en Veldzicht. Bij het
vorige onderzoek waren er nog rond 60% conforme beëindigingen van de tbs uit deze
inrichtingen; bij dit onderzoek was dit slechts in rond 30% van de ontslagen het geval.
Een verklaring voor een dergelijke sterke vermindering bij juist deze inrichtingen kan
binnen het kader van dit onderzoek niet worden gegeven.

Bijlage 4

Nadere analyse van recidive na de tbs

Tabel 1:

Regressie-analyse voor de voorspelling van het aantal veroordelingen ter zake van
een misdrijf na tbs
r

r2

beta

p

aantal processen-verbaal tijdens tbs

0,31

0,09

0,20

0,00

leeftijd bij eerste veroordeling

0,36

0,13

-0,16

0,00

aantal malen ongeoorloofde afwezigheid

0,39

0,15

0,14

0,01

contraire beëindiging

0,40

0,16

0,10

0,05

0,41

0,16

0,10

0,05

aantal processen-verbaal voor seksueel
gewelddelict vóór tbs

De volgende in de regressie-analyse opgenomen variabelen leveren geen significante
bijdrage aan de voorspelling: het aantal veroordelingen vóór de tbs en de beëindiging al
of niet met proefverlof.

Tabel 2:

Regressie-analyse voor de voorspelling van het aantal processen-verbaal voor een
(seksueel) gewelddelict na tbs
r

r2

beta

aantal processen-verbaal tijdens tbs

0,26

0,07

0,16

0,00

idem (seksueel) geweld vóór tbs

0,31

0,10

0,16

0,00

aantal malen ongeoorloofde afwezigheid

0,35

0,12

0,14

0,05

leeftijd bij eerste veroordeling

0,37

0,14

-0,13

0,05

p

De volgende in de regressie-analyse opgenomen variabelen leveren geen significante
bijdrage aan de voorspelling: het aantal veroordelingen vóór tbs, de beëindiging al of niet
met proefverlof en de al of niet contraire beëindiging.
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de onafhankelijke variabelen die zijn gebruikt
bij de discriminantanalyse, om het groepslidmaatschap (wel/geen recidive volgens criterium) te voorspellen. Achter de onafhankelijke vermeiden we de correlatiecoëfficient die
de sterkte van de discriminerende functie van de variabele uitdrukt. Dat wil dus zeggen,
hoe hoger deze (tussen 0 en 1 variërende) waarde, hoe relevanter de variabele is voor het
onderscheid tussen wel of geen recidive.
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Tabel 3:

Voorspellers voor het onderscheid tussen al of niet recidiveren

onafhankelijke variabele

sterkte discriminerende functie
veroordeling enig
enig (seksueel)
delict

gewelddelict

leeftijd eerste veroordeling
aantal processen-verbaal tijdens tbs
leeftijd bij oplegging tbs

0,68
0,54
0,51

0,45
0,53
0,44

aantal veroordeling voor tbs

0,42

0,35

tbs-delict zonder geweld
ongeoorloofde afwezigheid

0,32
0,30

0,02
0,41

ontslag conform/contrair

0,25

0,26

(seksueel) geweld delict tijdens

0,24
0,23

0,42
0,11
0,40

tbs-delict is niet een seksueel-gewelddelict
(seksueel) geweld voor

0,18

duur gevangenisstraf voor

0,13

0,06

al of niet proefverlof

0,10

0,13

tbs-delict is een seksueel delict

0,07

0,13

duur intramuraal

0,04

0,07

p-waarde totale discriminerende functie
verklaarde variantje

<0,0000

<0,0000

22,110

22%

We zullen vervolgens bezien in hoeverre het mogelijk is om op basis van het onderzoeksmateriaal de genoemde groepen te kunnen onderscheiden met wel of geen recidivisme. In
de tabellen 4 en 5 worden de globale resultaten van deze analyse samengevat.

Tabel 4:

De onderscheiding van al of niet veroordeelden na tbs

feitelijk groepslidmaatschap

voorspeld groepslidmaatschap
wel recidive
geen recidive

wel recidive

130

(35%)

59

(16%)

53

(14%)

130

(35%)

183

(49%)

189

(51,110)

geen recidive
totaal

Uit tabel 4 blijkt dat op basis van de in de analyse opgenomen variabelen in 70% van de
gevallen goed wordt voorspeld of de tbs-gestelde na de tbs voor enig nieuw delict zal worden veroordeeld. Omdat er ongeveer net zoveel veroordeelden en niet-veroordeelden voor
een nieuw delict zijn, is dit dus een gemiddelde verbetering vergeleken met de toevalskans van 50% naar 70%. Uitgedrukt in een percentage van deze toevalskans behorend bij
de base zate van 50%, is dit dus een verbetering van de voorspelling met 40%.
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De onderscheiding van wel of geen (seksuele) geweldrecidive na tbs

feitelijk groepslidmaatschap

voorspeld groepslidmaatschap
wel recidive
geen recidive

wel recidive

45

(11%)

85

(22%)

geen recidive

59

(15%)

206

(52%)

104

(26%)

291

(74%)

totaal

In totaal is 63% van de gevallen op basis van de opgenomen variabelen juist voorspeld
met betrekking tot het al of niet recidiveren met (seksuele) geweldcriminaliteit na de tbs.
De kans op een goede voorspelling alleen uitgaande van de bekende verdeling tussen wel
en geen (seksuele) geweldrecidive (resp. 33% en 67%) is 56%. Uitgedrukt in een percentage van deze toevalskans behorend bij de base rate van 33% is dit dus een verbetering
van de voorspelling met 12,5%.
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