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Inleiding

H.J.C. van Mariel

Plegers van gewelddadige zedendelicten, met name verkrachting en agressieve
pedoseksuele misdrijven, brengen veel maatschappelijke onrust teweeg. Allereerst
wordt eenieder geschokt door het door hen veroorzaakte leed bij het slachtoffer en
diens directe omgeving, maar daarnaast ontstaan er een groeiend onbehagen en een
toenemend gevoel van onveiligheid. Bij een herhalingsdelict wordt naar de justitiële
autoriteiten en eerdere behandelaars gekeken: had een dergelijk ernstig misdrijf
niet voorkomen kunnen worden? Is daar wel alles aan gedaan? Van elke tien zedendelicten worden vier gepleegd door personen die eerder vanwege zo'n delict bekend
zijn geworden. Hoewel een klein percentage zedendelinquenten een terbeschikkingstelling krijgt opgelegd, zijn de delicten van deze groep maatgevend voor het beeld
van 'de zedendelinquent' omdat die het meest de aandacht trekken van de media.
Van de overheid wordt ingrijpen verwacht.
Met name de Verenigde Staten van Amerika hebben model gestaan voor het vastleggen van de rechten van de burgers om tegen seksuele misdadigers te worden
beschermd. De president ondertekende persoonlijk en in het licht van de camera's
de wet waarin de burgerij werd gegarandeerd op de hoogte gesteld te worden
wanneer een zedendelinquent zich in haar buurt zou vestigen: Megan's law,
genoemd naar het slachtoffertje wier dood aanleiding werd tot de wet. De
burgerij eist het recht op geïnformeerd te worden zodat zij zich kan beschermen
door eventuele maatregelen daartoe te nemen. De grens tussen dit recht tot zelfbescherming en eigenrichting, in de vorm van agressie en uitstoting, komt daarbij
onder druk te staan. Het openlijk aan iedereen bekendmaken van de verblijfplaats
van een ex-dader, het `naming and shaming', heeft als grote nadelen dat het veel
maatschappelijke onrust verspreidt en dat de ex-dader per definitie verdacht is en
gestereotypeerd wordt, waardoor diens rehabilitatie wordt gefrustreerd.
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N.J.C. van Marie

Op dit moment zijn de verschillen tussen de Verenigde Staten cum Canada en ons
land groot, te groot om ons onberoerd te laten. Niet alleen het recht op informatie
('notification) spreekt aan, maar ook de zeer langdurige begeleiding en controle die
plegers als voorwaarden voor resocialisatie krijgen opgelegd, lijken zinvol. Maar
kunnen die maatregelen zomaar worden overgebracht naar de Nederlandse situatie?
Evenals bij onze buur het Verenigd Koninkrijk wordt op de notification terughoudend gereageerd in verband met de rechten van het individu: het recht op
privacy en het recht op zorg. Deze Angelsaksische ontwikkelingen zijn echter niet
onverenigbaar met de forensische psychiatrie in Nederland. Zo kennen wij al
jarenlang de voorbereiding van het proefverlof tbs door kliniek en reclassering,
waarbij justitiële instanties, het slachtoffer en overige betrokkenen - indien
gewenst - op de hoogte worden gesteld. Niet alleen bestaat er in ons land het
voorwaardelijke toezicht door de reclassering en kan het proefverlof zo lang duren
als iemand gevaarlijk voor anderen wordt geacht, maar ook bestaat hier al langere
tijd het streven naar een opgelegd toezicht na ontslag uit de tbs-kliniek. Het Nederlandse strafrecht, waarin naast het gepleegde delict 'de persoon van de dader'
centraal staat, behoedt tegen een gegeneraliseerde aanpak van alle plegers van een
bepaald type delict door zowel juristen, beleidsmakers als behandelaars. De ene
zedendelinquent is immers de andere niet. Maar is dat ook zo waar het gaat om
recidivegevaar?
De Noord-Amerikaanse wetenschappelijk onderzoekers zijn van huis uit meer
empirisch en onderzoektechnisch ingesteld dan de Europese, hetgeen bijna een
cultureel gegeven is. Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er cohortstudies
gedaan naar groepen ontslagen psychiatrische patiënten, forensisch seksuologisch
onderzoek bij groepen proefpersonen en delinquenten, en factoranalytische
screenings van dossiers. Bekende namen daarbij zijn onder andere die van John
Monahan, Hank Steadman en Chris Webster. Het vage'voorspellen van gevaar'
heeft zich ontwikkeld tot risicotaxatie-instrumenten en het 'management' van
maatschappelijk risico van de ex-dader. 'Need-assessment' heeft geleid tot een
onderling vergelijkbare aanpak met behulp van 'case-management', waardoor
de effectiviteit van de aanpak van bepaalde risicogebieden met omschreven
behandelingsmethoden valt te meten. 'Validation', 'monitoring', 'evidence-based
practice', 'standardisation', dat al die Engelstalige termen ingeburgerd zijn geraakt
in het Nederlandse forensische hulpverlenersjargon geeft goed aan welke waarde
er wordt gehecht aan deze ontwikkelingen. Risicotaxatie, 'risk-assessment', geeft
daarnaast door een herhaalde afname de mogelijkheid de voortgang in de behandeling vast te leggen, waardoor zowel het voor lange tijd gedetineerd houden, alsmede
het op verlof gaan van daders kunnen worden gelegitimeerd.
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Inleiding

Om dit kennisgebied voor de Nederlandse belanghebbenden te ontsluiten, zijn in
deze bundel twee stukken opgenomen die het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum speciaal met dat doel heeft laten maken. Het ene stuk is
geschreven door een gastschrijver, dr. L. Motiuk, hoofd van de researchafdeling
van de Correctional Services in Ottawa, Canada. Hij beschrijft de huidige praktijk
in Canada waarbij na terugkeer in de samenleving van 'potentieel gevaarlijke'
delinquenten intensief gebruik wordt gemaakt van toezicht en begeleiding die
primair zijn gericht op preventie van crimineel gedrag. Over een preventieve
werking van gevangenisstraf maakt men zich daar geen illusies meer. Deze 'veilige
terugkeer' kan echter alleen worden bereikt wanneer inzet van professionals en het
systematisch gebruik van de risicotaxatie-instrumenten zijn gegarandeerd. Belangrijk is dat alle bronnen van informatie moeten worden aangeboord en dat het
risicotaxatie-instrument verschillende, veranderlijke en onveranderlijke, risicokenmerken bij elkaar moet kunnen optellen.
Ed. Leuw, senior onderzoeker bij het WODC, heeft daarnaast de Engelse en
Amerikaanse regelgeving betreffende de registratie en het blijvend controleren
van pedoseksuele delinquenten geïnventariseerd en besproken. De voors en tegens
van de publieksinformatie mogen uit de tekst blijken. Nadrukkelijk komt in dit stuk
aan de orde dat er verschillende types van zedendelinquenten zijn, die qua aard en
motieven van hun delicten en qua recidivegevaar sterk verschillen. Vooral waar het
gaat om informatie aan derden, kunnen zij daarom niet over één kam worden
geschoren. Informatievertrekking is maatwerk voor de ontvangers en voor degene
over wie informatie wordt gegeven.
De recent tot stand gekomen regelingen in deze ons zo bekende landen geven het
gevoel dat wij in Nederland meer kunnen doen aan recidivepreventie. Opgemerkt
moet worden dat de interventies daar nog niet zijn geëvalueerd zodat hun effectiviteit niet bekend is. Evenmin is bekend hoe lang ex-daders gevolgd moeten
worden wil dat succesvol zijn voor recidivepreventie. Ook moet nog worden
uitgezocht of de gebruikte middelen vallen toe te passen binnen het Nederlandse
civiele en strafrechtelijke wetstelsel. Een eigen risicotaxatiemodel, deels gestoeld
op de bovengenoemde buitenlandse expertise, deels op eigen ervaringen in de tbsklinieken, zal over enige tijd al wel worden toegepast. Er wordt druk gesproken
over de begeleidingsmogelijkheden van ex-daders via de voorwaardelijke sancties.
Gezien de grote maatschappelijke en individuele belangen is een grondige studie
van de mogelijkheden en beperkingen van notification, risk-management en langdurig toezicht, ook in combinatie met elkaar, op zijn plaats. De hier gebundelde
stukken geven een goed beeld van de stand van zaken elders en zijn daardoor een
goede leidraad voor de verdere discussie.
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The safe reintegration and risk
management of violent, sex and
repeat offenders in Canada
Laurence L. Motiuk, Ph.D.'

Policy makers and practitioners in the field of criminal justice and mental health
have a keen interest in violent, sex and repeat offending because of the enormous
costs to victims. While crime continues to present a serious social problem, changes
in legal definitions coupled with reduced public tolerance for serious crimes and
focused media attention have led to increases in victim reporting and criminal
detection. Notwithstanding the many improvements in both court processing and
criminal prosecution, there has been more sanctioning - both custodial and noncustodial - of violent, sex and repeat offenses over the last decade.
Being acutely aware that the general public does not fully understand the inner
workings of the criminal justice and mental health systems, human service
providers will be called upon to provide timely responses and accurate information
on the care, custody and reintegration of offenders and forensic patients. Realizing
too that the media has stretched public tolerance to the limit for any failure in the
community means that human service providers will have to learn everything there
is to know about violent, sex and repeat offending and become actively involved in
public relations.
To summarize the problem - offenders, forensic patients, staff, volunteers and
public opinion will exert a significant influence over the realization of human
service delivery objectives. In particular, the task of safely reintegrating violent, sex
and repeat offenders in the community will continue to fall squarely on the
shoulders of staff and volunteers located in correctional facilities, mental health
settings and the community at large. Certainly, these people will be called upon to
deliver more sophisticated services to a clientele constantly changing and for a
1
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public that is uncertain. And to top it all off, they must do so in an effective and cost
efficient manher as possible. This then defines the problem statement for the care,
custody and safe reintegration of offenders and forensic patients, however, to lay out
the challenge completely, correctly and clearly requires a framework.
Offender/patient care is concerned with safe healthy environments for those living
and working in correctional and/or mental health systems as well as members of
the public. Custody refers to the accommodation and management of offenders
in correctional facilities or forensic patients in mental health facilities that is
reasonable, safe, secure and humane and in accordance with the least restrictive
option. Reintegration infers that offenders and forensic patients are being safely
and effectively returned to the community. While not to discount the importance of
care, this paper is primarily focused on the two other aspects of case management:
custody and safe reintegration.
1

Custody

Custody placement allows society to effectively incapacitate dangerous offenders
who show little potential for changing behavioral patterns that threaten the safety
of the public. However, for less serious offences that normally results in short prison
terms, there are few empirically identifiable benefits to recommend the use of
incarceration as a penalty. Imprisonment of offenders for minor crimes may provide
some compensation to the public and to victims in terms of retribution. At the same
time, longer-term issues of public safety are almost completely neglected when
incarceration is used as the only form of correctional intervention. An attractive
alternative is to examine the possible benefits of redirecting resources currently
committed to incarceration for minor offences and/or low-risk offenders to the
crime prevention agenda. For example, a greater emphasis could be placed on
alternative sentences served in the community with appropriate treatment programming extended to manageable cases. There is now ample research evidence to
suggest that welt-designed, community-based alternatives to incarceration for many
cases offer greater advantages in terms of controlling criminal recidivism.
Some theorists of criminal behavior point to the impulsive nature of the crimes
committed by violent, sex and repeat offenders who simply fail to think before they
act. The research literature suggests that impulsivity and risk-taking are important
distinguishing characteristics of violent, sex and repeat offenders. Unfortunately,
the impulsivity exhibited by these offenders is likely to severely limit the deterrent
value of criminal penalties such as incarceration. Ross and Fabiano (1985, p. 162)
offer the following.
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The research we have reviewed suggest that deterrence may have little reality or
meaning for many offenders. Many offenders seldom consider the consequences
of their acts. Many underestimate the risk: some are indifferent to the risks;
some thrive on them. Many are sublimely optimistic; they believe that they
will not be caught; if caught, not convicted; if convicted, not sentenced; if
sentenced, not imprisoned; if imprisoned, quickly released. (We hasten to
add that such beliefs are by no means unrealistic).
Deterrence, regardless of the type of penalty, may work well for the majority of
citizens who possess the cognitive skills necessary to think before they become
involved in illegal activities. However, for violent, sex and repeat offenders the threat
of incarceration appears to hold little promise for controlling criminal behavior.
Incapacitation resulting from imprisonment only provides a benefit to society while
the offender is incarcerated. The incapacitating effect of imprisonment for a given
offender ends with their release.
As a program of rehabilitation, incarceration has not shown much success in
rehabilitating offenders. Based on an analysis of over 50 studies involving more
than 300,000 offenders, Gendreau et al. (1999) explored whether prison reduced
criminal behavior or recidivism. The essential conclusion their work purports,
'no evidence that prison sentences reduced recidivism'. In fact, prison sentences
produced slight increases in recidivism and there was some tendency for lower
risk offenders to be negatively affected by the prison experience. They conclude,
'the primary justification for use of prisons is incapacitation and retribution'.
Consequently, without other forms of intervention which directly address
criminal behavior and attempt to instill new patterns of behavior, custody
on its own lacks promise.
In a study exploring the impact of preventative detention on the post-release violent
and sexual recidivism of 424 detainees, Motiuk et al. (1995) found that time served
on detention did not reduce the likelihood of violent recidivism. This was after
controlling for level of risk of re-offending and time at risk in the community.
Another analysis by Bonta and Motiuk (1996) of detention cases and court
designated Dangerous Offenders found both the courts and correctional agencies
tend to equate high-risk violent offenders with sex offenders. Also noteworthy is
the absence of empirical work on optimal sentences for violent, sex and repeat
offenders. Consequently, more attention should be paid to selection issues for
which a considerable body of literature exists on the predictors of sexual recidivism
and treatment efficacy.
Recent reviews of accumulated findings from hundreds of published studies on
rehabilitation programs for offenders (Andrews, 1995 and 1996; Lipsey, 1995; Losel,
1995 and 1996; McGuire, 1995; Gendreau and Goggin, 1996; Gaes et al., 1999) yield
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clear empirical evidence of the impotency of criminal sanctions when unaccompanied by appropriate rehabilitative programming. The results of these reviews also
suggest that rehabilitation programming that takes place in custodial settings
appears to be less effective than programming which occurs in the community.
In view of the evidence that better outcomes are reported for those completing
treatment and particularly for programs operating in the community, the notion
that violent, sex and repeat offenders can be sent to prison to be rehabilitated
without treatment and aftercare is questionable.
The ineffectiveness of incarceration alone and the effectiveness of appropriate
rehabilitation programming, particularly community-based, in reducing violent, sex
and repeat offending continue to be advanced by a growing body of contemporary
researchers. Indeed, Tarling (1993) has noted that a change in the order of 25
percent (of the prison population) would be needed to produce a 1 percent change
in the level of crime. On the other hand, Gendreau and Goggin (1996) have found
that prison programs with a great deal of therapeutic integrity can produce
recidivism reductions in the range of 20% to 35%. Consequently, criminal justice
and mental health systems are being challenged to offer more specialized programming and improved case management services to violent, sex and repeat
offenders - a large, diverse and challenging segment of the criminal offender
population (Williams, 1996). More importantly, it is considered essential that
any rehabilitation programming being delivered to these types of offenders be
theoretically sound, based on research, and provided in priority to those offenders
who require them most (Gordon et al., 1991). Nevertheless, a dilemma remains in
terms of determining what risk management model works best and for whom it
may be most effective.
2

Safe Reintegration

Of all the factors that influence public safety, criminal justice and mental health
system service providers in collaboration with releasing authorities, can effect the
safe release of offenders into the community. There is solid evidence supporting the
premise that the gradual and structured release of offenders is the safest strategy for
the protestion of society against new offences by released offenders. For example,
recidivism studies (Waller, 1974; Harman and Hann, 1986) have found that the
percentage of safe returns to the community is higher for supervised offenders than
those released with no supervision. Therefore, reintegration is seen as working to
better prepare offenders for release and providing them with greater support once
they are in the community. Reintegration efforts should yield dividends in terms of
higher rates of safe return to the community and lower rates of criminal recidivism.
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Risk Management

The public is very concerned with the manner in which violent, sex and repeat
offenders are managed because those providing custody and reintegration services
are seen as being responsible for their safety. In keeping with this important task,
Motiuk (1995, p. 24) notes:

Faced with the fact that most offenders eventually return to the community the
best way to serve the public is to recognize the risk presented by an individual,
and to then put to good use the tools, the training and our fundamental
understanding of what it really means to manage offender risk.
Effective risk management implies that decisions impacting on the organization
are made using the best procedures available, are in keeping with the overall goals
of the system.
For criminal justice and mental health service providers, the application of risk
management principles to reducing the chance of criminal recidivism is all that is
required to develop an effective risk management program (or to improve on an
already existing one). These risk management principles include the assessment
of risk; the sharing of information (communication); the monitoring of activities
(evaluation); and if deemed appropriate, an intervention (incapacitation,
programming). Public safety is improved whenever these risk management
activities are integrated into every function and level of the organisation providing
care and control.
Many jurisdictions have been implementing new and improved offender risk
assessment and management technology. This section of the paper addresses three
important and related questions: 'What is offender risk?', 'How do we assess it?',
and 'How do we manage it?'. Then, we ask ourselves a final question, 'What more
needs to be done?'
2.2

Risk: Uncertainty of Outcome

In the criminological literature, there have been many attempts to demonstrate the
relative efficacy of risk management procedures in meeting various correctional
objectives. So far, attention has focused on both institutional adjustment and postdischarge/release outcome as the variables most relevant to criminal justice and
mental health decision-making (Motiuk, 1991).
Most investigations exploring the issue of institutional adjustment have evaluated
offenders in terms of disruptive or rule-breaking behaviour such as: riots, assaults,
homicides, rule infractions, incident reports, misconducts, drug abuse, escapes,
transfers, self-mutilations and suicides. Another large collection of investigations
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examining the topic of institutional adjustment has assessed offenders with respect
to illness behaviour. For these studies, adjustment criteria have included illness
complaints, sick call attendance, medical diagnosis, medication line attendance
and hospitalisations.
Traditionally, studies addressing the topic of post-discharge/release outcome have
evaluated released patients/offenders in terms of recidivism measures. The most
significant of these measures have been arrest, reconviction, parole violation and
return to prison. From the public's perspective, violent or sexual recidivism is an
important problem to address because of its detrimental impact on victims. Moreover, ir provides an indication of the effectiveness of correctional interventions
(Lipton et al., 1975; Sechrest et al., 1979).
Principle 1: Risk Assessment
Resolving uncertainty about decisions, after all due consideration of relevant risk
factors, is the cornerstone of any effective risk management program. In practice,
the analysis of offender risk should serve to structure much of the decision-making
with respect to custody/security designations, temporary/ conditional release,
supervision requirements and program placement. Therefore, it is not surprising
to find attempts to design, develop and implement objective procedures for
classifying offenders.
Presently in North America, the bulk of objective classification instruments
used were originally developed during the late 1970s and early 1980s. Some
prominent examples include the Level of Supervision Inventory or LSI (Andrews,
1982); the Wisconsin Assessment of Client Risk Scale (Baird, 1982); the Adult
Internal Management System or AIMS (Quay, 1984); the Salient Factor Score or
SFS (Hoffman and Beck, 1980); the Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(MMPI)-based Typology (Megargee, 1979); and the Statistical Information on
Recidivism Scale or SIR (Nuffield, 1982). Despite the considerable research that
had gone into their development, acceptance of these objective classification
instruments into everyday correctional practice is stilt challenged by practitioners
and policy-makers.
Although objective classification instruments can yield significant gains both in
understanding and predicting criminal behaviour, the Pact remains that the amount
of variance left unexplained continues to outweigh that which can be explained for
a variety of important correctional outcomes (e.g. temporary absence, parole). While
this may be cause for disillusionment with classification tools per se, it suggests that
offender risk assessment has to move beyond the limitations of any one tool and
view offender classification as an integrated process incorporating a variety of
methodologies (Motiuk, 1993).
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To meet the correctional challenges of the new millennium, ir is crucial to align
offender intake assessment procedures with a plan of intervention and systematic
re-evaluations (to make significant gains in risk management). To this end, the
most important characteristics guiding the design, development and delivery
of the next generation of assessment models are predictive validity, reflecting
reality, flexibility, emphasising professional discretion, and being both qualitative
and quantitative.
It is believed that comprehensive assessment at the intake/admission stage is
critical to the ability to gauge accurately risk during the later phases of the sentence,
when decisions as to possible release are taken. At the same time, it is noteworthy
that there are successful models of risk assessment for conditionally released
offenders in the community. Such work can and has laid the foundation for
developing assessment processes for violent, sex and repeat offenders at the frontend. The amalgamation of front-end and back-end processes into one integrated
system requires the ability to conduct systematic and objective assessments upon
intake/admission and to link up in meaningful ways (i.e., use the same language
and cues) with community-based re-assessments. First, an approach to assessing
criminal risk and identifying the needs of an offender at the time of admission is
described, then a community re-assessment process.
Intake Assessment. Previous research regarding the predictive value of offender
risk assessments has led to three major conclusions: (1) criminal history factors are
strongly related to outcome on release (Nuffield, 1982); (2) a consistent relationship
exists between the type and number of criminogenic needs offenders present and
the likelihood of their re-offending (Motiuk and Porporino, 1989a); and most
importantly, (3) combined assessment of both the level of risk and level of needs
can significantly improve the ability to differentiate cases according to likelihood
of re-offending (Bonta and Motiuk, 1992).
Risk principle considerations address the assessment of risk, the prediction of
recidivism, and the matching of levels of treatment service to the risk level of the
offender (Andrews et al., 1990). While there is considerable empirical evidence to
support the 'risk principle', it cannot be made fully operational until a framework
is put into place for establishing program priorities, implementing programs and
allocating resources to best meet the needs of offenders.
The Offender Intake Assessment (OIA) process represents for the Correctional
Service of Canada, the latest generation of risk assessment technology (Motiuk, 1993
and 1997a; Taylor, 1997). It integrates information gathered from a variety of sources
(police, court, probation, family, employers) using many techniques (self-report,
face-to-face-interviews, case-file reviews). While the mechanica of the whole intake
assessment process are beyond the scope of this paper, its main components are
outlined in the following diagram (see Figure 1).
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Beginning at the time of sentence, caseworkers co-ordinate the collection of
all relevant information about offenders from sources within and outside the
correctional system. This information forms the basis for all future decisions
and recommendations that case workers must provide throughout the course of
managing the offender's sentence. In addition to being the central figure in the
intake assessment process, play a major role in treatment planning; institutional
supervision; preparing cases for decision (parole board and release); and
community supervision.
Upon receiving a custodial sentence, the offender is interviewed by a caseworker.
Whether the recently sentenced offender is at a local jail, remand or detention
facility, the caseworker begins the intake assessment process by orienting the
offender to the system. First, and foremost, caseworkers start with identifying any
critical concerns (e.g., suicide potential, personal security, and physical/mental
health). Then, the caseworker collects the offender's court, police, probation,
forensic and jail records. Shortly thereafter, this information is transferred along
with the offender to an institution which has a specialised area designated as the
intake assessment unit.
Even after the offender has been transferred, a post-sentence community investigation is initiated by a caseworker located in the community from which the offender
came. The post-sentence community assessment report contains collateral sources
of information. Knowledge of the case is gained about the nature of the relationship
with significant others (e.g., family, employers), the impact of future contacts with
the offender during incarceration or at time of release, and the degree of support
that others are prepared to offer to the offender upon return to the community.
Moreover, collateral perceptions of the offender's needs are obtained in relation
to employment, marital/family relations, substance abuse, etc.
Upon arrival at an institution, the offender undergoes an admission interview and
orientation session. During this period, the offender receives an initial assessment
which screens for immediate physical health, security (personal and others safety),
mental health and suicide concerns. At this stage of the assessment process, should
any concerns arise, a psychological referral is made, followed by an appropriate
intervention, if required.
After having passed through an initial assessment, the offender then proceeds to
the two core components of the OIA process: (1) Static Factors Assessment (criminal
history) and (2) Dynamic Factors Identification and Analysis. A closer look at some
of these areas will illustrate how progress can be achieved in improving overall
offender risk assessment methods.
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Assessing Static Risk Factors
At intake, a rating of static risk for every offender is based on the following: the
criminal history record, the offence severity record, the sex offence history checklist,
whether detention criteria are met, the result of the Statistical Information on
Recidivism-Revised 1 scale, and any other risk factors as detailed in a criminal
profile report. The criminal profile report provides details of the crime(s) for which
the offender is currently sentenced.
The Criminal History Record. By systematically reviewing the offender's file, which
includes police reports, court transcripts and criminal records, a criminal history
record is completed on both the previous offence(s) and the current offence(s).
Information is gathered on previous offence(s), the number and type of convictions, youth court dispositions, adult court sanctions and crime free periods. This
information reflects the nature and extent to which an offender has been involved
with the criminal justice system.
The Offence Severity Record. Similarly, a systematic review of the offender's file is
used to complete an offence severity record covering both previous and current
offence(s). This offence severity record consists of an historical index of offence
severity and an index of the severity of the offence for which the offender is
currently serving a sentence. As for current offence(s), the type of conviction(s),
sentence length, the number and types of victim(s), the degree of force used on
victim(s), and the degree of physical and psychological harm to victim(s). This
information reflects the nature and degree to which an offender has inflicted
harm on society in general, and victims in particular.
The Sex Offender History Checklist. Again, the offender's file is reviewed thoroughly
to complete a sex offence history checklist. This checklist consists of the following:
sex offender status, type of sex offence (current sentence), type of sex offence (past
sentences), victims, serious harm, assessment and treatment history. Offenders
are identified as sex offenders if they are currently serving a sentence fora sex
offence, have been convicted in the past for one or more sex offences, are currently
serving a sentence for a sex-related offence or have previously been convicted of an
offence that is sex-related. For current and past sentences, the type of sex offence
is identified as one or more of the following: incest, paedophilia, sexual assault ,
and other sex offences (e.g., voyeurism, exhibitionism, fetishism, bestiality). With
respect to victims, information on their number, gender and age is recorded. The
determination of serious harm is based on whether the current offence resulted in
death or serious harm is recorded. Information is also gathered on prior psychological or psychiatric assessments, prior treatment or intervention and current
treatment or intervention for sex offending. Finally, all this information reflects
the nature and extent of sexual offending, the amount of harm inflicted on victims,
and involvement in assessment, treatment or intervention in relation to sexual
offending.
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Static Risk Level. An overall rating of static risk is the compilation of professional
judgements derived from the results of the criminal history record, offence severity
record, and sex offence history checklist. In addition, a review of detention criteria
for the current offence(s) reflects the nature of the offence(s) and the degree of
harm to victim(s) is taken into account. Then, the SIR-R1 scale (Nuffield, 1982; CSC
revised 1996), a statistically-derived tooi for predicting recidivism, is completed.
The SIR-R1 scale combines measures of demographic characteristics and criminal
history in a scoring system that yields estimates of chances of recidivism for
different groups of offenders. One should keep in mind that the establishment of
static risk level might also incorporate a great deal of other assessment information
as well. For example, additional information might be obtained from specialised
assessments (e.g., phallometric measurement for sex offenders) and input from
case conferences.
Dynamic Factors Identification and Analysis
The Dynamic Factors Identification and Analysis protocol covers seven need
dimensions linked to post-release outcome. These include employment, marital/
family situation, associates/social interaction, substance abuse, community
functioning, personal/emotional orientation and attitude. A list of indicators
(about 200 in total) and rating guidelines are provided for each of the Beven need
dimensions. In rating each need area during assessment, the sex offender's entire
background is considered. This includes personal characteristics, interpersonal
influences, situational determinants and environmental conditions.

Dynamic Factors Level. An overall rating of dynamic factors consists of the compilation of professional judgements derived from the results of an initial assessment
(medical, mental health, suicide risk) and the observations or impressions (i.e.,
degree or severity of need) on each of the seven need areas.
Other In puts to the Intake Assessment Process
Added to the intake assessment process are psychological evaluations (personality,
cognitive functioning, intellectual capacity), behavioural observations of staff,
and supplementary assessments (e.g., education, and substance abuse). All of
the aforementioned case-based information is then brought together at a case
conference that is attended by a multidisciplinary team. It is recognised that any
consensus reached by the assessment team about the offender's risk and needs
should result in significant improvements in the predictive validity of our intake
assessments.
The end product of this intake assessment process is a summary report about the
offender. This OIA report contains for each offender a bottom-line or overall level
of reintegration potential ranging from low, moderate to high; a statement on each
of the seven dynamic factors ranging from'factor seen as an asset to community
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adjustment' to 'considerable need for improvement'; a prioritisation of needs;
an estimate of motivation; a custody rating designation ranging from minimum-,
medium- to maximum-security; a complete social history; and institutional
placement. It is expected that this comprehensive and integrated assessment
package will serve as the basis to formulate an individualised treatment plan for
each offender.
Assessing Dangerousness
Definitions of dangerousness usually include intent and likely degree of harm
(physical or psychological). The context of violence is also important to consider.
For example, under what circumstances are violent, sex and repeat offenses most
likely to occur for a particular offender and how common are they?
Risk factors associated with violent re-offending include: history of violence; anger
or fear problems; active psychosis; substance abuse; psychopathy; weapon interest;
criminal history; childhood problems; lifestyle instability; and, younger age and
being male (Ogloff, 1995). Psychopathy, history of violence, and criminal history
(length, onset, versatility) appear the strongest factors, but do not successfully
predict all those who violently re-offend (Serin et al., 1990; Serin, 1991; Serin and
Barbaree, 1993). Multiple methods of assessment are preferred (e.g., file review,
behavioral observation, interviews, etc.). Psychological tests are limited in their
ability to predict violence. While they do not correlate highly with violent recidivism,
they may be helpful in understanding an individual offender's violence and
identifying treatment targets.
Assessing Offenders with Men tal Disorders
Definitions of mental disorder and diagnostic criteria suggest relatively high rates
of prevalence among offender populations, particularly in prisons (Motiuk and
Porporino, 1992). Leis et al. (1995) distinguish between personality disorders
and other types of mental disorders which are considered to be intrapsychic
disturbances such as schizophrenia and bipolar affective disorders. Among these
mentally disordered patients, acute psychotic symptoms (e.g., hearing voices, and
hallucinations) are most related to violence.
The category of personality disorders is a broad one, with behavior problems that
differ greatly in form and severity. Of particular interest to criminal justice and
mental health systems are the individuals whose unethical acting out against society
often places them in prisons or maximum-security hospitals.
Ogloff (1995) describes a number of actuarial prediction scales that are available
for Mentally Disordered Offenders (MDOs). These scales reflect many of the factors
considered for all offenders (e.g., psychopathy, substance abuse, young age at time
of arrest, prior failure on release, developmental problems). However, having a
personality disorder diagnoses such as antisocial personality and substance abuse is
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more predictive of recidivism than a diagnosis of psychosis (Porporino and Motiuk,
1995). Moreover, having multiple or co-occurring diagnoses (substance abuse and
antisocial personality) is also more predictive than a single diagnosis.
Access to mental health services and compliance with treatment, particularly
medication, is a major risk management concern for offenders with major mental
disorders. Careful attention to the case should help to illustrate factors related to
noncompliance with medication (e.g., increased stress) and other signs of deterioration (e.g., poor personal hygiene). Risk management strategies for MDOs should
incorporate methods to increase lifestyle stability, notably in the areas of employment (getting welfare), accommodation (having a place to stay), and abstinence
(refraining from alcohol and non-prescribed drugs).
Mental disorder need not be independent of criminality. Therefore, it is important to
determine the extent to which mental disorder is criminogenic (Bonta et al., 1998).
Further, identification of specific risk factors for MDOs, (e.g., active symptoms;
multiple diagnoses) permits improved risk management, particularly if relevant
cues for deterioration are available.
The Community Re-assessment Process
As part of the standards for community supervision (Correctional Service of
Canada/National Parole Board, 1988), parole officers are required to use a
systematic approach to assess the criminogenic needs of offenders, their risk of
re-offending and any other factors which might affect successful reintegration to
the community. In keeping with this standard, a'Community Intervention Scale'
(formerly called the Community Risk/Needs Management Scale) is used to capture
case-specific information on 'criminal history' and a critical set of 'needs' for
classification while on conditional release (Motiuk and Porporino, 1989b).
Presently, the Community Intervention Scale is systematically administered and
re-administered to all offenders under community supervision by case managers
across Canada (Motiuk, 1997b). It provides an efficient system for recording criminal
history risk and case needs, level of risk and need, required frequency of contact,
and related background information on each offender (i.e., release status, warrant
expiry). More importantly, the Community Intervention Scale assists community
staff in managing sex offender risk. For example, the process of suspension of
conditional release that may or may not lead to a revocation is one possible measure
that can be used to assure that the level of risk is acceptable.
Dynamic Risk Assessment
A systematic assessment and re-assessment approach can assist in identifying
appropriate treatment targets by cataloguing those changes during treatment that
are associated with changes in the likelihood of institutional maladjustment or postrelease recidivism (Bonta et al., 1993). This test-retest methodology can also play a
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critical role in measuring changes that can have significant impact on the design
and development of effective correctional programs.
Case need areas are considered to be dynamic risk factors and a subset of an overall
offender risk. More importantly, case need dimensions are designed to be able to
reflect change. Whereas the Community Intervention Scale had emphasised the
evaluation of offender risk and needs with respect to criminal recidivism, it gave
relatively little consideration of the interaction between risk/needs and the level
of intervention. However, this approach to offender risk assessment should lend
itself well to the application of the 'risk principle' for varying levels of service and
it should also improve the ability to identify appropriate targets of rehabilitative
effort. Andrews et al. (1990) described this aspect of case classification for effectave
rehabilitation as the 'need principle'. In practice, the 'need principle' essentially puts
the focus on offender characteristics (e.g., substance abuse) that, when changed are
associated with changes in the chances of recidivism.
Re-engineeringAssessment Procedures
Development of any new risk assessment instrumentation should purposefully
follow and expand on the assessment procedures currently in place. The intention
is to capitalise on existing information-gathering practices, retain essential outputs
and build on risk assessment training to date.
Some of the major reasons for a classification tool's decline in effectiveness include
shifts in the clientele's profile (e.g., age distribution, cultural diversity, offence type
composition) and changes in legislation or policy. Perhaps an even more compelling
reason for periodically re-tooling risk assessment procedures is the drift towards
over-classification that appears to be inherent in human service delivery systems
(Bonta and Motiuk, 1992).

Principle 2: Sharing of Information
While the sharing and communication of information is crucial to the case
management process as a whole, it is especially relevant to successful risk
management. Recognising that collecting relevant and timely information on
violent, sex and repeat offenders from the police, courts and probation is an
important first step towards a successful risk management process, directing
resources towards improvements in information sharing agreements with other
criminal justice and mental health agencies is seen as beneficial. Whether it be
simply identifying contact persons in other agencies or facilitating the reproduction
of court transcripts or case work records, any gain in the speed of collecting
criminal justice and mental health information must be seen as improving the
overall risk management process.

Laurence L. Motiuk

20

Principle 3: Monitoring of Activities
In keeping with this risk management principle is the continuous evaluation of
correctional activities related to public, staff, volunteer and offender safety. Among
other supports to this type of evaluation, developing a computerised means to
monitor offender progress throughout the sentence is extremely helpful. A fully
automated capacity can equip criminal justice and mental health administrators
and planners with valuable risk management information. Whether or not there
have been any significant changes in the profile of the offender/patient population under community supervision over time is useful information in any risk
management enterprise. As expected, the ability to routinely produce an offender
population profile can prove to be extremely useful for raising awareness about
community supervision, providing basic statistics with respect to risk/needs
levels and estimating resource implications with respect to frequency of contact
considerations. Furthermore, an ability to monitor the risk/needs levels of an entire
caseload or population can move further a system considerably, towards the delivery
of an effective and well-integrated risk management program.
Principle 4: Intervention

Whenever it becomes necessary to reject the risk that violent, sex or repeat
offenders pose to society, staff, other offenders or even themselves, human
service providers are often equipped by society with extraordinary powers to
respond. Service providers in correctional and mental health facilities may
conduct searches of inmates/patients, cells/rooms, visitors and vehicles. Moreover,
they have the power to seize contraband or evidence relating to a disciplinary or
criminal offence. As well, they can invoke disciplinary sanctions which can be
warnings or reprimands; the loss of privileges; an order to make restitution;
a fine; extra duties; and in the case of a serious disciplinary offence, segregation
from other offenders/patients.
For some jurisdictions, options for managing violent or sex offenders while under
sentence include statutory release or the use of detention provisions during the
period of statutory release. Detention provisions allow one to detain high-risk
offenders beyond their statutory release date and up to their sentence expiration
date. Should an offender pose any sort of threat while on conditional release,
one can reject this risk by imposing special conditions (e.g., not associate with
known criminals, abstain, abide by curfews, etc.) or issue suspension warrants
for their arrest.
Another important approach to responding to offender risk is commonly referred
to as treatment or programming. For the purposes of illustration, sex offender
treatment will be highlighted in the following discussion.
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Sex Offender Treatment
The treatment of sex offenders is viewed as a therapeutic and structured intervention aimed at the reduction of risk to re-offend sexually (Motiuk, 1999). Although
treatment may be more likely to reduce recidivism among higher risk sex offenders
than their lower risk counterparts (Andrews and Bonta, 1994; Nicholaichuk, 1996),
their higher risk level suggests that some of them will re-offend - even after treatment. Unfortunately, the public is not likely to be very impressed with statistically
significant treatment effects when some graduates from sex offender programs
continue to re-offend (Gordon and Nicholaichuk, 1996). Nevertheless, some would
argue that we still have a duty to reduce sex offenses among higher risk sex
offenders to prevent further victimization.
Reviewing the literature on the management and treatment of sex offenders is a
formidable task. Especially, with the proliferation of published material devoted
to the topic of sexual offending in recent years. However, one gets the impression
of two groups headed in opposite directions - on the one hand, policy makers
with limited knowledge of psychology and risk prediction, and on the other hand,
practitioners with limited understanding of crime and jurisprudence - and arriving
at very different conclusions from the same empirical evidence.
The sex offender literature consists of a diverse collection of studies on exhibitionists, rapists, hebophiles, pedophiles, child molesters and incest offenders, sometimes subsumed under the general category of sex offender. The extent to which this
heterogeneous group of sexual offense 'subtypes' overlaps in treatment studies is
difficult to determine. Where examinations of programs targeting discrete typologies
or subtypes of sex offenders has produced some intriguing findings (Lang et al.,
1988; Marshall and Barbaree, 1988; Knight and Prentky, 1990; Hagan et al., 1994;),
implications for the general sex offender population may be limited.
Sex offender programs have within them a diversity of treatment goals. These
include: minimization and rationalization (Barbaree, 1991), attitudes and cognitive
distortions (Murphy, 1990), social competence skills (Stermac and Quinsey, 1986),
deviant arousal and fantasy (Laws and Marshall, 1990: Quinsey and Earls, 1990),
anger management/impulse control (Prentky and Knight, 1986) and relapse
prevention (Pithers, 1990). Unfortunately, some aggregations of treatment outcome
position them all under the general heading of sex offender treatment.
Also important to consider is that sex offender treatment is conducted in different
settings (residential, outpatient) with varying levels of intensity (duration, focus),
employing different treatment techniques (cognitive-behavioral, pharmacological,
psychotherapeutic) and modalities (individual, group). Consequently, any thorough
review of the offender treatment literature would likely yield varying and
inconsistent results (Lipsey, 1995).
Another reason for diverse findings in the literature is that many studies are
characterized by the use (or selection) of heterogeneous offender samples, groups
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defined on the basis of rather loose criteria, and inappropriate control or comparison groups lacking fundamental matching procedures (Baxteret al., 1995). For
example, in different treatment studies, participants have been identified as sex
offenders on the basis of type of conviction, sexual preference, or measures of
deviant sexual arousal. As well, comparing deniers or treatment dropouts to
those who admit their sex offenses or complete treatment, or incarcerated sex
offenders to those on probation, may hold little potential for advancing our
knowledge about treating sexual offenders. The absence of uniformity in operational definitions makes comparing across studies difficult, as it not at all clear
that different treatment studies are examining the same or even a similar sex
offender population.
For corrections, the random assignment of sex offenders to either'treated' or
'non-treated' groups is especially problematic. While some sex offenders who
are not motivated to receive treatment willingly do not participate, many service
providers question the ethics of denying programming to sex offenders who wish
to participate hut do not for evaluative purposes (Marshall, 1993).
Studies of sex offender treatment effectiveness should match treated offenders with
untreated offenders on a set of relevant characteristics such as: being similarly
situated, release date, age at release and sentence length (Motiuk et al., 1996).
Ideally, the control or comparison group would also be matched with the treated
group on risk factors such as: history of sexual offending and victim age/gender
preferences. These risk factors were found to significantly related to re-offending
among sex offenders (Hanson and Bussière, 1996). This presents yet another
methodological hurdle to overcome, as selection criteria for treatment (or exclusion)
could have adverse impacts on the ability to conduct matching procedures.
Other methodological problems have arisen with using variable follow-up periods
and different outcome measures. The exploration of sex offender recidivism, its
correlates, and the impact of treatment in reducing the likelihood of its occurrence
is a veritable challenge for any researcher. Determining the causes and correlates of
sexual re-offending is complicated by time at risk in the community (longer postrelease periods necessarily results in greater higher recidivism rates), intensity of
supervision, and a variety of moderating variables.
Post-release outcome studies rarely concur on recidivism rates, partly due to the
varying definitions of what constitutes 'recidivism' (Freeman-Longo and Knopp,
1992). Treatment outcome measures include self-reports of new offences, charges,
convictions, or returns to custody. On the other hand, more stringent definitions
consider only new convictions for sex crimes as an outcome measure. Again, the
absence of uniformity in measures makes comparing across studies difficult.
Interpretation of sex offender treatment studies is beset with a host of additional
problems. Because of low base rates of sexual re-offending (Hanson and Bussière,
1996), sample sizes need to be exceedingly large (Marshall and Pithers, 1994).
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Moreover, reliance on officially recorded convictions may underestimate actual
sexual recidivism rates as a large amount of sexual offending remains undetected by
these sources (Weinrott and Saylor, 1991). The problem is further compounded by
sample attrition where individuals are removed from the treatment study or followup for a variety of reasons (Blanchette, 1996). Other methodological problems
include detailing the therapeutic intervention under investigation, measurement
of the service provider's adherence to the treatment protocol, and factoring in the
delay between treatment completion and release.
These issues (heterogeneity of the sex offender population; differences in treatment
goals, setting, intensity, technique and modality; selection of participants and nonparticipants; random assignment, matching, problems of definition; measurement
of outcome) permeate the sex offender treatment literature to such an extent that
synthesis of the major findings is often quite difficult.
While investigators may question the effectiveness of sex offender treatment to
reduce sexual re-offending over extended time periods, the challenge is generally
made on the basis that virtually all sex offender treatment outcome studies have
methodological problems (Quinsey et al., 1993). However, others have found that
some treatments can be empirically demonstrated to be effective with sex offenders
and are, in fact, successful in reducing sexual re-offending (Barbaree et al., 1996;
Marshall, 1996; Robinson, 1996).
Hall (1995) produced a meta-analysis of recent sex offender treatment studies that
showed a small, but robust, effect size for sex offender treatment. More specifically,
Hall (1995) found that across studies, sexual recidivism for untreated sex offenders
was 27 percent, compared with 19 percent for treated sex offenders. Therefore, on
average, sex offender treatment tends to reduce sexual recidivism by approximately
30 percentage points. Similarly, others are reporting substantial reductions in sexual
recidivism relative to comparison groups using a cognitive-behavioral approach of
24% (Gordon and Nicholaichuk, 1996).
In a multi-year multi-modal review of sex offender programs in Canadian federal
corrections (Motiuk, 1998), a three-year follow-up of 210 treated sex offenders
showed a 50% reduction in sexual recidivism (from 6% for the benchmark group
to 3% in the program group). Similarly, Looman et al. (2000) explored long-term
recidivism (average time at risk was 9.9 years) among treated and released sexual
offenders from a regional treatment centre and matched controls and found that
the treated group had a reduction in sexual recidivism of 54%.
Albeit that attributing monetary value to human pain and suffering as well as life
is controversial, a Criminology Research Council in Australia funded a recent study
that investigated the economic costs and benefits of implementing prison-based sex
offender treatment programs for male child sex offenders. Although cost-benefit
analysis is always based on many assumptions, Donato and Shanahan (1999)
estimate that, 'if a 14 percentage point reduction in recidivism is achieved following
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an in-prison treatment program, this could result in an economic gain of up to
$39,870 per prisoner, or $3.98 million for 100 treated prisoners'.
In a study of cognitive skills programming, Robinson (1996) reported a 58%
reduction in the general recidivism of sex offenders who completed treatment while
in prison. Although sex offenders appeared to achieve the greatest treatment gains
relative to other offense groups (violent, drug, property) from cognitive skills
training, about one-third had received sex offender treatment before participating in
cognitive skills training. Here the question becomes one of whether the reduction in
re-offending among sex offenders is attributable to sex offender treatment, cognitive
skills training, or some combination thereof. Consequently, another methodological
problem arises in the form of sequencing where sex offenders may have received
more than one treatment before discharge. Future research into sex offender
program effectiveness will undoubtedly have to address this issue.
Although there is some convergence among studies on the effectiveness of sex
offender treatment in reducing sexual recidivism, treatment is not a unitary concept. Often, sex offenders are required to complete a variety of programs before
being considered for release. Then, they may be required to participate in
maintenance programs upon being cascaded in security level or placed in the
community. As yet, the full impact or relative contribution of post-program efforts
(i.e., relapse prevention) to reducing recidivism among sex offenders remains
largely untested (Miner et al., 1990).
The fact that sex offenders appear to be benefiting from treatment and that sex
offenders are often required to complete programs before discharge or release
points to importance of continuing to offer specialized services to these individuals.
It also emphasizes that research into sex offender program effectiveness must look
deeper into the various components of a program before drawing hasty conclusions
as to whether treatment has had any impact.
Management Aspects of Release
Post-release risk assessment and management is performed on an ongoing basis
and provides potential targets for both community supervision and treatment intervention. Ogloff (1995) notes that the factors most important in the management
of violent, sex and repeat offenders include feasibility of release plan; access to
weapons and victims; presence or absence of support systems; compliance with
treatment/medication/supervision; and stressors (e.g., job problems, conflict in
relationships).
Both statistical and clinical assessments are required in violence risk appraisals
(Otto, 1992), with statistical estimates of risk being an anchor, only slightly changed
by clinical and treatment information. Keeping in mind there is a tendency to overestimate the effectiveness of clinical judgment and treatment (Quinsey et al., 1998),
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careful attention should be paid to the management aspects of gradual and
structured release of violent, sex and repeat offenders.
Release plans determine the how, what and why of community supervision. It is
important to ensure that the plan is relevant to the individual's criminality, specific
and understood by them, feasible, decent, humane, and legal. The release plan
should focuses upon: (1) reviewing criminogenic factors and criminal patterns,
(2) addressing concerns of the releasing authorities, (3) establishing short and long
term goals and objectives of supervision, and (4) reviewing treatment programs,
resources and supervision techniques.
Much has been written on the topic of community supervision practices. According
to Andrews (1995), a major source of control and assistance resides in the quality of
the interpersonal relationship between the case and other involved workers. Style
and mode of communication is very important in the context of supervision,
particularly in terms of interaction with different types of cases. For example,
interpersonally anxious individuals do not renpond well to highly confrontational
exchanges. Other specific responsivity considerations encompass gender, age,
intelligence and ethnicity.
When a released individual's risk to the community is increased, the monitoring and
assistance functions of supervision are enhanced through disciplinary interviews
and increased frequency of contact, in combination witti the strategies of effective
supervision. Under very specific conditions, when the increased risk level of the
offender is no longer assumable, a suspended release may be in order (Motiuk and
Brown, 1993). These situations include undue risk of a breach and/or re-offending;
a breach of special or additional conditions (i.e., curfews, not to associate, abstain,
etc.); and inability to assess risk because of failure to report. Careful risk assessment
or problem identification and monitoring is one of the keys to successful supervision and intervention. A good release plan will include elements aimed at
avoiding high-risk situations (i.e., conditions around association patterns, locale,
alcohol use) and building in social support for compliance and active participation
in the release plan.
2.3

Long Term Supervision Orders

In February 1993, Canadian Federal/Provincial/Territorial Deputy Ministers
responsible for Justice, Corrections and the Solicitor General established a Task
Force on High-Risk Violent Offenders. Co-chaired by the federal Ministry of the
Solicitor General and the Department of Justice, the creation of a Task Force on this
topic was recommended in response to growing public concern about'high-risk
offenders' and in recognition that, as a group, they are heterogeneous. While many
individuals in this 'high-risk' group suffer from psychotic disorders, sexual disorders
and personality disorders, dealing with them did not fall exclusively within any one
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jurisdiction and was viewed by those involved as having implications for justice,
corrections and mental health.
The Task Force on High-Risk Violent Offenders first reported in March 1994. At that
time, based on decisions of Ministers, a sub-committee on mental health was struck
and a report on mental health legislation was commissioned, as was a paper on the
prediction of dangerousness and the supervision of dangerous persons. In January
1995, the Task Force on High-Risk Violent Offenders submitted a report entitled
'Strategies for Managing High-Risk Offenders' to the Ministers responsible for
Justice. The Task Force recognised that targeted interventions may be possible at
every stage of the criminal justice process: (a) at the front-end (prior to, or at the
prosecution/sentencing stage), (b) during incarceration and (c) towards the end of
sentence. In keeping with this perspective of the 'system', the Task Force on HighRisk Offenders recognised that effective strategies may equally involve criminal
justice and mental health systems in ensuring that high-risk individuals are
identified, assessed, treated and controlled effectively.
At the outset, one of principles articulated in the Task Force report, is that
'assessment processes are the key to the disposition of cases'. Moreover, the Task
Force duly noted (Government of Canada, 1995, p. 17):
There seems to be reasonable evidence, however, to suggest that a multifaceted
approach to assessment, one that requires evidence based on assessment of the
risk posed by the individual, together with the potential for managing such risk,
provided by a multidisciplinary team will provide better information to the
prosecution and the court.
According to the Task Force, such an assessment report (known as the 'Assessment
for Decision') should be made available to defence counsel and be used by
prosecutors in determining whether to process the offender for sentencing as
a 'normal' criminal, as a Dangerous Offender, or a Long Term Offender (a new
sentencing option).
As noted, the Task Force was very interested in the possibility of creating a longterm supervision scheme (Government of Canada, 1995, p. 18):
(...) special attention needs to be paid to some categories of offenders, notably
pedophiles, who may not be susceptible to indeterminate incarceration as
dangerous offenders hut who are, nonetheless, capable of great harm to
numerous victims as a result of their chronic behaviour.
In support of the aforementioned, Quinsey et al. (1998, p. 120) found:
One of the earliest, robust and most important findings in the literature on sex
offenders was that the frequency of offending and the likelihood of recidivism is
strongly related to the type of victim and the relationship between offender and
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victim. Among child molesters, heterosexual father-daughter incest offenders
(who have no other victims) exhibit the lowest recidivism rates. Heterosexual
extrafamilial child molesters an intermediate recidivism rate, and homosexual
child molesters the highest recidivism rate.
According to the Task Force on High-Risk Offenders, long-term supervision should
have as its objective the enhanced safety of the public through targeting offenders,
who could be effectively controlled in the community, using the best scientific and
clinical expertise available. Long term supervision is based on the assumption that
there are identifiable classes of offenders for whom the risk of re-offending may be
managed in the community with appropriate, focused supervision, intervention and
treatment. As a result, one of sixteen separate Task Force recommendations was
directed towards the creation of a new category of offenders who would be subject
to long-term community supervision.
The Legislation to create a new category of offenders was tabled in the Canadian
parliament and, in August 1997, modifications to the Criminal Code of Canada and
to the Corrections and Conditional Release Act were made to include the new Long
Term Supervision Order (LTSO) offender designation. Offenders designated as LTSO
are subject to a period of supervision for a period not exceeding ten years, which
commences upon completion of their custodial sentence. As mentioned, the LTTSO
offender designation was created to address the public's concern about sexual
offenders, especially those who commit sex offences against children. The LTSO
offender designation does not encompass all sex offences but it does cover offences
where there has been conduct of a sexual nature.
Only the court can designate offenders as `long-term' and it is done at the time of
sentencing. To use the Long Term Offender designation the Crown prosecutor must
make application to the Attorney General. In cases where the Attorney General
accepts the application, the matter is referred back to the courts for a decision. The
court must then decide whether an offender should be designated a LTO as well as
the length of the long-term supervision order. A long-term offender designation can
only be made where the court is satisfied that there is a reasonable possibility of
controlling the offender's risk white they are under supervision in the community.
The Long Term Offender designation provides a more structured kind of sentence
for this type of offender, combining determinate sentence of imprisonment followed
by a period of supervision.
According to guidelines, the court can find an offender to be a Long Term Offender
if it is satisfied that:
a a sentence of two years or more is appropriate for the offence for which the
offender has been convicted;
b there is substantial risk that the offender will re-offend; and
c there is a reasonable possibility of eventual risk control in the community.
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To establish whether there is a substantial risk that the offender will re-offend, the
following criteria is used:
a If they have been convicted of sexual interference, invitation to sexual touching,
sexual exploitation, exposure, sexual assault, sexual assault with a weapon, or
aggravated assault; or has engaged in serious conduct of a sexual nature in the
commission of another offence for which he/she has been convicted.
b Shown a pattern of repetitive behaviour that shows a likelihood of causing death
or injury to other persons or inflicting severe psychological damage on other
persons; or who, by conduct in any other sexual matter including involved in the
commission of the offence for which he/she has been convicted, has shown a
likelihood of causing injury, pain or other evil to other persons in the future
through similar offences.
Although the Long Term Offender designation was originally intended to be for
sexual offenders who did not meet all the criteria to be Dangerous Offenders (the
legislation here is quite specific), there are some courts designating other types of
violent offenders as long-term.
A LTSO imposed by the court begins when the offender has finished serving the
custodial portion of any sentence(s) for offences for which they have been convicted. In other words, the LTSO begins at warrant expiry date and cannot last
longer than ten years in total and cannot be revoked. The National Parole Board, an
independent decision-making body, may impose conditions on long-term offenders
in order to protect society and to help promote the successful reintegration of the
offender. Such conditions are varied for the period specified by the National Parole
Board and may be varied or removed on the authority of the Board. The LTSO is a
completely new designation and a new form of community supervision, which has
significant differences from current regimes of conditional release. Presently when
an offender completes their sentence, they are no longer subject to any form of
control or supervision.
Federal parole officers, in accordance with Correctional Service of Canada
conditional release supervision standards and guidelines, supervise an offender
who has received an LTSO. LTSOs are still considered offenders even though they
are not under a warrant of committal. The supervision approach for an offender
with a LTSO is the same one used for other federally supervised offenders; that is,
it is oriented to safe reintegration and risk management.
The safe reintegration and risk management of LTSO offenders presents a major new
challenge to corrections. It is expected that prosecutors will find this sentencing
option useful in targeting serious sex offenders, particularly those who fall short of
meeting the criteria for Dangerous Offender designations. At this time evaluative
efforts are underway to examine the relative efficacy of this recent strategy for
managing high-risk offenders.
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Conclusion

Is the accuracy of available instruments for predicting violent, sex and repeat
offending high enough to support their use as single criterion for making decisions
about incapacitating offenders for long or indefinite periods? It is frequently argued
that those who are likely to commit violent, sex or repeat offences upon release can
be identified in advance with high accuracy using risk prediction devices. It is sometimes proposed that scores on such measures could be used as criteria for granting
release or detaining individuals beyond their normal release dates. However,
reliance on single measures invites the risk of omitting data that might be crucial
to predicting future offending behaviour in individual cases.
Barring major new developments in assessment technology, it is highly unlikely
that any one tool or risk dimension could provide sufficient predictive accuracy
on its own to guarantee safe decisions about which cases should be released and
which cases should be detained for indefinite periods because they may be violent.
Criminal justice and mental health systems should avoid the use of single tools or
measures for making decisions about release outcomes because more comprehensive methods of collecting and integrating risk information are available. Reliance
on single measures invites the risk of omitting data that might be crucial to
predicting future offending behaviour in individual cases. Poor assessment
procedures can lead to the release of violence-prone individuals into society,
or conversely, low risk individuals being incarcerated for Jonger periods than
necessary at considerable public expense.
With a comprehensive and accessible base of information about the reintegration
potential of a particular case at the time of admission and thereafter, it should be
possible to employ the available range of correctional interventions more effectively.
In other words, caseworkers should be able to measure the individual's performance
in relation to objectively defined risk indicators, which in turn serves as a basis for
evaluating the effects of programming and other interventions. For criminal justice
and mental health agencies, any technological advances in risk assessment, communication, supervision or intervention should translate directly into operational
efficiencies for an effective risk management program.
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Registratie en monitoring van
pedoseksuele delinquenten
Forensisch psychiatrische inzichten en Engelse en
Amerikaanse regelingen

Ed. Leuw

In een Engelse bundel over maatschappelijke reacties op 'gevaarlijke' (seksuele)
geweldsdelinquenten wordt het bestaan van een acute publieke vraag naar
beveiliging tegen (seksuele) geweldsdelinquenten geconstateerd. Tegelijkertijd
wordt vastgesteld dat er weinig accurate mogelijkheden voor risk assessment
zijn en dat het schort aan effectief extramuraal toezicht, mede vanwege de
juridische beperkingen ten aanzien ~'noodzakelijke' maatregelen (Walker,
1996). Deze bundel kwam uit aan de vooravond van een ingrijpende verruiming
van wettelijke maatregelen voor de monitoring van plegers van seksuele delicten
in Engeland.
Op dit moment staat ook in Nederland de beveiling tegen (pedo)seksueel geweld
sterk ter discussie. In antwoord op enkele ernstige en recente 'pedoseksuele'
incidenten, de brede maatschappelijke verontrusting over geweld ten opzichte
van 'onschuldige' slachtoffers en het daaruit resulterende aandringen op 'Justitie'
worden de zin, de mogelijkheden en de kosten en baten overwogen van op bekende
plegers van pedoseksuele geweldsdelicten gerichte preventieve (justitiële) beleidsmaatregelen. Uitgangspunten hiervoor zijn dat enerzijds de grote en acute maatschappelijke verontrusting' noopt tot de overweging van maatregelen in preventieve
sfeer, maar dat anderzijds geen op incidenten gebaseerd justitieel beleid dient te
worden gevoerd, dat wellicht uit preventief opzicht ineffectief is en mogelijk schadelijk zou kunnen zijn voor handhaving van de kwaliteit van de rechtsstaat.
Waar mogelijk dient gevaar dat uitgaat van bekende plegers van (pedo)seksuele
geweldsdelicten, te worden beperkt. Gerechtvaardigde maatschappelijke verontrusting leidt tot de noodzaak om justitieel beleid op dit punt te ontwikkelen. Een
1

Vooral naar aanleiding van de seksuele moord op de 7-jarige Chanel Naomi Eleveld in Assen in het
voorjaar van 1999.
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belangrijk punt hierbij is uiteraard dat justitie een adequaat antwoord dient te
geven op de roep tot beveiliging van de samenleving, mede om juist de bij dit soort
van delicten en delinquenten dreigende eigenrichting te voorkomen.
Voor de overweging van preventieve (justitiële) maatregelen ten opzichte van
bekende plegers van (pedo)seksuele geweldsdelicten dient waar mogelijk inzicht
te bestaan met betrekking tot:
- de aard van het af te wenden gevaar in relatie tot kenmerken van pedoseksuele
delicten en pedoseksuele delinquenten;
- de mogelijke gewenste en ongewenste effecten van preventieve maatregelen in
relatie tot bedoelde delicten en delinquenten.
In het vervolg van deze notitie worden deze punten nader aan de orde gesteld. In
paragraaf 1 wordt een overzicht gegeven van mogelijke opties voor de (justitiële)
preventie van (pedo)seksuele geweldsdelicten. In paragraaf 2 komen forensischpsychiatrische inzichten met betrekking tot het nut, de noodzaak en de mogelijkheden van preventieve, beveiligende maatregelen bij bekende plegers van
(pedo)seksuele geweldsdelicten aan de orde en worden justitiële gegevens over
het vóórkomen van (pedo)seksuele delicten vermeld. In paragraaf 3 wordt een
summier overzicht gegeven van buitenlandse (i.c. Amerikaanse en Engelse)
regelingen en ervaringen met betrekking tot monitoring van personen die
(pedo)seksuele geweldsdelicten hebben gepleegd. Hierbij gaat het om registratie,
kennisgeving aan de gemeenschap (community notification), preventief toezicht
en controle en maatregelen bij dreigend gevaar.
1

Opties voor preventie van (pedo)seksuele geweldsdelicten

De kans op het vóórkomen en de aard van het verloop van elk'contactdelict'
wordt bepaald door drie soorten van factoren: kenmerken van de dader, kenmerken van het slachtoffer en kenmerken van de relationele/situationele context
van de ontmoeting tussen dader en slachtoffer. Van groot belang hierbij is het
begrip victim precipitation, de vraag in hoeverre het slachtoffer een eigen rol speelt
bij de initiatie en het verloop van het (seksuele) geweldsdelict. Logischerwijze kan
preventie worden bevorderd door beïnvloeding van alle genoemde typen van
factoren.
Omdat'toezicht op de dader' het onderwerp van deze notitie is, wordt overwegend
aandacht besteed aan preventieve mogelijkheden die zijn gericht op de plegers
van (pedo)seksueel geweld. Dit neemt echter niet weg dat slachtofferfactoren en
situationele en interactiefactoren vrijwel altijd een belangrijke rol spelen bij het
ontstaan en het verloop van (seksuele) geweldsdelicten. Zo is het bekend dat
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kinderen die opgroeien in problematische gezinsomstandigheden en een problematische psychosociale ontwikkeling doormaken, kwetsbaarder zijn om slachtoffer
te worden van seksueel geweld en seksueel misbruik. Pedoseksuelen die een
langduriger relatie met het slachtoffer opbouwen, maken gebruik van de grotere
afhankelijkheid en de sterkere behoefte aan aandacht en affectie bij deze kwetsbare
kinderen (Leberg, 1997). Alhoewel ongetwijfeld in mindere mate, spelen verschillen
in psychologisch bepaalde kwetsbaarheid ook een rol bij kinderen als slachtoffer
van 'onbekende' pedoseksuele daders. Vooral de in Amerika gangbare sex education
programs zijn erop gericht juist deze kwetsbaarheid van potentiële jeugdige
slachtoffers te verminderen (Lieb e.a., 1998).
Beveiliging tegen pedoseksuele criminaliteit kan worden gerealiseerd door het, op
welke wijze dan ook, weerbaarder maken van potentiële slachtoffers. In analogie
met de preventie van vermogensdelicten kunnen we dit zien als een strategie van
target hardening. In zekere zin valt ook community notification onder dit begrip.
De bedoeling is om in het bijzonder de directe sociale omgeving van het kind
weerbaarder te maken tegen mogelijke confrontaties met potentiële daders van
pedoseksuele geweldsdelicten.
Preventie van slachtofferschap van pedoseksualiteit kan ook zijn gericht op de
relationele-situationele context. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als preventief beleid
wordt gericht op structurele relaties tussen kinderen en volwassenen in de sfeer van
onderwijs, verzorging en vrijetijdsbesteding. Omdat het hier veelal gaat om relaties
tussen kinderen en volwassenen binnen een institutionele context, kan preventieve
beveiliging tegen seksueel agressief gedrag worden gerealiseerd door implementatie
van relevante normen en gedragsregels binnen instellingen als scholen, in tehuizen
en binnen jeugdverenigingen enzovoort. Achteraf gezien zouden veel recentelijk
bekend geworden ernstige gevallen van (pedo)seksueel misbruik hebben kunnen
worden voorkomen door betere institutionele regelingen.
Het is in elk geval van belang dat bij de overweging van preventieve beveiliging
tegen pedoseksuele delicten ook aandacht wordt besteed aan bovenstaande
factoren, die niet specifiek zijn gericht op potentiële daders. Het spreekt echter
vanzelf dat bij deze aspecten van preventieve beveiliging voor justitie een relatief
geringe taak is weggelegd.
Bij maatregelen gericht op (potentiële) daders ligt dit anders. Justitie heeft een
expliciete beveiligende opdracht, zeker waar het gaat om personen die al eerder
vanwege pedoseksuele geweldsdelicten strafrechtelijk zijn veroordeeld. Preventie
van toekomstige (soortgelijke) wetsovertredingen is een expliciete doelstelling van
justitiële interventie.
In eerste instantie is dus de vraag wat, binnen een justitiële context, de mogelijkheden zijn voor specifiek op de (potentiële) dader gerichte preventie van pedoseksuele criminaliteit. Globaal genomen zijn drie beveiligende opties beschikbaar
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ten aanzien van personen die vanwege een (pedo)seksueel geweldsdelict met justitie
in aanraking zijn gekomen:
- uitschakeling (incapacitatie);
- behandeling;
- toezicht en begeleiding (monitoring).
Deze beveiligingsopties binnen het justitiële (strafrechtelijke) kader variëren in
mate van toegepaste dwang. Uitschakeling wordt bereikt door opsluiting met
preventief oogmerk. Zware gevangenisstraffen kunnen (deels) worden opgelegd
vanwege deze beveiligende doelstelling. De terbeschikkingstelling (tbs) is bij
uitstek een beveiligende strafrechtelijke maatregel. Maar, zoals bekend, kan in
principe hetzelfde worden bereikt binnen een civielrechtelijk kader. In Nederland
gaat het dan om toepassing van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (Bopz), waarbij 'geestelijk gestoorden' terwille van hun eigen
veiligheid en de veiligheid van derden, tegen hun wil in een inrichting kunnen
worden opgenomen.
De Wet Bopz kent echter zo veel restricties voor toepassing en er zijn zo veel
uitgangen na oplegging dat deze principiële mogelijkheid voor incapacitatie bij
plegers van pedoseksueel delicten niet zo goed bruikbaar is. Zoals we nog zullen
zien, is dit heel anders in de VS, waar in verschillende staten, personen die als
'gevaarlijke (pedo)seksuele delinquenten' worden aangemerkt, ook na afloop van
de vrijheidsstraf zeer langdurig via civil commitment gedwongen in inrichtingen
kunnen worden opgenomen.

Ook behandeling is (mede) een justitiële optie waarmee deels, indien behandeling
moet plaatsvinden binnen de muren van een instelling, uitschakeling kan worden
gerealiseerd. Het oogmerk van behandeling gaat echter verder dan bij uitschakeling.
In de pragmatische termen van de huidige tbs-behandeling no cure but control,
beoogt deze forensisch-psychiatrische interventie het verminderen van risico's van
het opnieuw plegen van (seksuele) geweldsdelicten door het optimaliseren van de
zelfcontrole van de delinquent. Anders dan bij uitschakeling is deze meest
principiële doelstelling van behandeling afhankelijk van de medewerking, de
'eigen wil' van de betrokken persoon. Dit laat uiteraard de mogelijkheid open dat
de voor zijn ontoelaatbare gedrag behandelde persoon al of niet bewust de behandelaars misleidt en hen een verkeerd beeld geeft van het risico dat hij nogmaals
ernstige (seksuele) geweldsdelicten zal plegen. Tot op zekere hoogte gaat het hier
om de vraag naar de behandelbaarheid van vormen van ongewenst seksueel gedrag.
Juist bij enkele modaliteiten van pedoseksualiteit bestaan ernstige twijfels over de
behandelbaarheid. Hierop wordt nog terugkomen.
Ambulante vormen van behandeling kunnen ook een rol spelen bij de minst
ingrijpende modaliteit van justitiële interventie, het toezicht op en de begeleiding
van de seksuele delinquent bij diens terugkeer in de samenleving na afloop van de
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detentie. In wezen komt deze interventie neer op het stellen van expliciete voorwaarden aan het gedrag van de seksuele delinquent in de gemeenschap. Uitvoerders
van het toezicht en de begeleiding beoordelen of de'gemonitorde' zich houdt aan de
gestelde voorschriften en verlenen eventueel steun bij het vervullen ervan. Indien
de gemonitorde zich niet aan de gestelde voorschriften houdt, kunnen in principe
(vrijheidsbenemende) dwangmiddelen worden toegepast indien het gevaar van
recidive reëel wordt geacht.
De combinatie van een relatief minimale vrijheidsbeperking en' objectieve', in
principe niet van vrijwillige medewerking afhankelijke gedragsvoorschriften maakt
dat toezicht en begeleiding de meest laagdrempelige interventiemogelijkheden
vormen binnen het justitiële kader. De toepasbaarheid van deze interventiemodaliteit wordt echter zonder meer bepaald door de wettelijke mogelijkheden om voor
een bepaalde tijdsduur toezicht en begeleiding op te leggen. Uitgaande van de
bestaande wettelijke mogelijkheden, wordt de praktische uitvoerbaarheid, i.c. de
mogelijkheden tot risicobeperking als er volgens begeleiders en toezichthouders
gevaar van recidive dreigt, bepaald door de werkwijze van de toezichthoudende
instellingen en door de beschikbaarheid van de dwangmiddelen.
Zoals in paragraaf 3 uiteengezet wordt, bestaan in Engeland en in de VS ruime
wettelijke regelingen voor langdurig justitieel toezicht in de gemeenschap en
bestaan er verregaande vormen van toezicht en begeleiding (probation) die hoge
prioriteit geven aan controle van de naleving van de door Justitie gestelde voorwaarden. Tot dusver bestaan in Nederland in tijdsduur slechts zeer beperkte
wettelijke mogelijkheden voor toezicht binnen de gemeenschap, maximum drie
jaar bij tbs en maximum twee jaar bij andere veroordelingen. Bovendien is de
onafhankelijke' Nederlandse reclassering sterker dan de meer justitieel verankerde
Engelse of Amerikaanse probation geneigd om uit te gaan van een op vrijwilligheid
gebaseerde samenwerking met de cliënt.
2

Modaliteiten van (pedo) seksuele delinquentie en de zin van
preventieve maatregelen

In een artikel in het maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid legt Frenken
(1997a) de nadruk op het zeer heterogene karakter van seksuele (gewelds)delicten
met kinderen of jeugdigen als slachtoffer. De aard van het delinquente gedrag, de
persoonlijkheidskenmerken van de delictplegers en de motivatie voor het delinquente gedrag kunnen sterk verschillen. Preventieve maatregelen zullen afhankelijk
van deze variërende kenmerken meer of minder noodzakelijk en realiseerbaar zijn.
Zonder rekening te houden met deze verschillen is het 'bijna niet mogelijk om goed
onderbouwde justitiële en therapeutische beslissingen te nemen over deze seksuele
delinquenten'. We zullen op basis van forensisch-psychiatrische literatuur nagaan

Ed. Leuw

42

welke maatregelen voor welk type van pedoseksuele (gewelds)delicten geëigend en
realiseerbaar lijken te zijn.
De urgentie van te nemen preventieve maatregelen wordt sterk bepaald door de
aard en de mate van het af te wenden gevaar. Hierbij speelt een aantal elementen
een rol:
- de kans op het optreden van pedoseksueel gedrag (grootte en voorspelbaarheid);
- de toedracht van het pedoseksuele gedrag (de mate van planning en de wijze
van uitvoering);
- de schade voor het slachtoffer bij het optreden van dit gedrag (fysiek letsel
en/of psychische schade);
- de relationele context van het pedoseksuele gedrag (bekend of onbekend
slachtoffer);
- de motivatie van het pedoseksuele gedrag (seksuele en/of agressieve motivatie).
Uit de forensisch-psychiatrische literatuur komt naar voren dat deze elementen van
pedoseksueel misbruik en geweld veelal een onderlinge samenhang vertonen en
daarmee een bepaalde typologie van pedoseksualiteit mogelijk maken. De mate en
de ernst van gevaar, maar ook de interventiemogelijkheden zijn aldus verbonden
aan de typologie van pedoseksueel geweld en misbruik.
Alvorens hierop nader in te gaan, merken we op dat de in de samenleving bestaande
beelden van gevaar voor kinderen en de daarop gebaseerde roep om justitiële maatregelen te treffen, vaak sterk afwijken van forensisch-psychiatrische inzichten met
betrekking tot risico's van pedoseksualiteit. Zo is bijvoorbeeld de roep om het
geïnformeerd worden van een woonbuurt (community notification) over de aanwezigheid van plegers van (pedo)seksuele delicten ingegeven door de angst voor
onbekenden die het op een willekeurig slachtoffer gemunt hebben. Uit de literatuur
is daarentegen bekend dat kinderen een veel grotere kans hebben om slachtoffer te
worden van bekende daders uit de eigen omgeving (bijvoorbeeld andere gezins- of
familieleden, huisvrienden, onderwijzers enzovoort) dan van de uit de bosjes
opduikende onbekenden. Bij seksueel geweld tegen volwassenen is dit overigens
niet anders (Tjaden en Thoennes, 1998). Dit wil zeggen dat notification een maatregel is die weinig of geen betekenis heeft voor de meest voorkomende vormen van
pedoseksuele delinquentie waarbij de dader een bekende is van het kind.
Ook met betrekking tot de ernst van het gevaar bestaat een dergelijke discrepantie
tussen publieke beelden van pedoseksualiteit en forensisch-psychiatrische inzichten
omtrent de ernst van het gevaar. In woonbuurten wordt veelal sterk geageerd tegen
(vermeende) 'pedofielen', personen met een specifieke seksuele belangstelling voor
kinderen. Hoe begrijpelijk de afwijzing van ouders van contacten van hun kinderen
met pedofielen ook is, de forensisch-psychiatrische literatuur maakt duidelijk dat
personen met een specifieke pedofiele seksuele belangstelling, over het algemeen
juist weinig geneigd zijn om fysiek geweld toe te passen bij hun pedoseksuele
gedragingen.
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De gebruikelijke forensisch-psychiatrische typologieën van (pedo)seksuele
geweldplegers vertonen doorgaans veel overeenstemming (Blackburn, 1993; West,
1996; Frenken, 1997; Leberg, 1997; Van Beek, 1999; Van Wijk 1999). Deze typologieën
zijn veelal gebaseerd op drijfveren (de motivatie) van het pedoseksuele gedrag en op
de al dan niet reeds bestaande relatie tussen dader en slachtoffer. In veel gevallen
speelt bij de dadertypologie ook de ontwikkeling (de functionaliteit) van het
problematische seksuele gedrag van de dader een rol. Uitgangspunt hierbij is dat de
dader met zijn pedoseksuele gedrag seksuele en/of machtsbehoeften bevredigt, die
het gevolg zijn van een (vaak tot de eigen kinderjaren te herleiden) pathologische
persoonlijkheidsontwikkeling. Al deze kenmerken, de motivatie, de relationele
context en de etiologie van pedoseksualiteit, zijn van belang voor het al dan niet
zinvol en realiseerbaar zijn van preventieve maatregelen als toezicht en behandeling. Hierop wordt nog nader ingaan.
2.1

Typen van seksuele geweldsdelinquentie

In zijn proefschrift vat de in behandeling van seksuele delinquenten gespecialiseerde psychiater Van Beek (1999) de op dit moment gebruikelijke typologieën van
(pedo)seksuele delinquenten samen in een vierdeling, die we in grote lijnen ook
terugvinden in een artikel over seksuele delinquentie van Frenken e.a. (1997b). Bij
deze typologie gaat het om seksuele delinquentie in het algemeen en niet specifiek
om pedoseksuele delinquentie.
- Seksueel gemotiveerde compensatie voor 'onmogelijke normale' seksualiteit. Dit
type van seksuele delinquenten is sterk seksueel gepreoccupeerd. De dader voelt
zich onmachtig om'normale' seksuele betrekkingen te realiseren, het (jeugdige)
slachtoffer dient als vervanging voor een sociaal acceptabele vrijwillige seksuele
partner. Er is sprake van veel cognitieve vervorming. De dader construeert voor
zichzelf een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid en stelt zich bijvoorbeeld voor dat het slachtoffer'achteraf' zijn seksuele toenadering gewaardeerd
heeft. De toepassing van geweld is doorgaans beperkt. Bij verzet van het slachtoffer bestaat een relatief grote kans dat de ongewenste seksuele toenadering
wordt gestaakt.
- Woede gebaseerde seksuele delinquentie. Er is sprake van gegeneraliseerde
(mogelijk ook speciaal op vrouwen gefixeerde) agressie, die wordt uitgedrukt in
de seksuele overweldiging van het slachtoffer. Het seksuele geweldsdelict wordt
sterk gemotiveerd door de behoefte aan machtsuitoefening over en vernedering
van het slachtoffer. Tegengesteld aan het eerstgenoemde type is het seksueel
delinquente gedrag instrumenteel voor de agressieve behoeften. Geweld staat
meer centraal en kan zich excessief ontwikkelen bij verzet van het slachtoffer.
- Sadistische seksuele delinquentie waarin agressieve en seksuele drijfveren
gefuseerd zijn. Anders dan bij de 'woede gebaseerde delinquentie' is er sprake
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van geseksualiseerd geweld: de uitoefening van geweld is een voorwaarde voor
het beleven van seksuele bevrediging. In deze gevallen is er een relatief grote
kans op excessieve en bizarre vormen van geweldpleging, die niet zoals bij
het vorige type'geprovoceerd' worden door het gedrag (het verzet) van het
slachtoffer.
Antisociale seksuele delinquentie. Primair seksueel gemotiveerde opportunistische seksuele delinquentie door personen met een algemeen criminele
leefstijl. Daders hebben vaak een breed gebied van seksuele interesse, waardoor
zowel kinderen als leeftijdgenoten als ouderen slachtoffer kunnen worden. Bij
daders is er veelal sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Geweld
heeft vooral een instrumenteel karakter. Anders dan bij de twee hiervoor
genoemde typen bestaat er onverschilligheid voor de gevoelens van het
slachtoffer en geen primaire behoefte om het slachtoffer te kwetsen. Het
slachtoffer wordt eenvoudig gebruikt als ware het een object.2 Het seksuele
delict heeft het karakter van 'roof van seksualiteit'. Vaak bestaat er ook een
combinatie van seksueel delict en diefstal.
In samenhang met deze typologie van plegers van seksuele delinquentie heeft Van
Beek drie delictscenarioprofielen geconstrueerd die aanknopingspunten kunnen
bieden voor preventieve maatregelen. Hij onderscheidt het seksualiserende, het
antisociale en het wraakzuchtige delictscenario. De delictscenario's worden achtereenvolgens getypeerd als die van 'de mislukkeling', 'de winnaar' en 'de verliezer'. In
vergelijking met eerder beschreven typologie bevat het antisociale delictscenario
elementen van de 'woede gebaseerde' delinquentie, met name de behoefte tot het
overheersen en ondergeschikt maken van het slachtoffer. Ook het wraakzuchtige
delictscenario zoals geschetst door Van Beek, bevat elementen van de woede
gebaseerde delinquentie. Anders dan bij het antisociale delictscenario is hier
sprake van een hevig affect en een sterke mate van controleverlies bij het plegen
van het delict. Vooral bij dit laatste en in mindere mate ook bij het eerstgenoemde
delictscenario wordt het delict vaak getriggerd door een sociale/relationele crisis,
waarbij de seksuele delinquent zich gekrenkt en vernederd voelt. Blackburn (1995,
p. 294) spreekt van seksueel geweld als een voor een bepaalde persoon typerende
reactie op loss of self esteem. Bijvoorbeeld bij ontslag, moeilijkheden op het werk
of bij afwijzing of verlating door de partner. Daarnaast, en ongetwijfeld veelal in
interactie daarmee, wordt vooral bij het antisociale delictscenario de ontremming
ten gevolge van middelengebruik genoemd als een sterke specifieke risicofactor.
Zoals gezegd, hebben typologieën en delictscenario's consequenties voor de
interventiemogelijkheden ter preventie van recidive van seksuele (gewelds)delin-

2

Bij dit dadertype wordt wel gesproken van het slachtoffer als'masturbatie-object'.
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quentie. Volgens Van Beek gaat het naar hedendaagse forensisch-psychiatrische
inzichten om de in het model van no cure but control passende strategie van
terugvalpreventie. Hierbij kunnen zowel elementen van behandeling als toezicht
een rol spelen. Door behandeling wordt getracht de interne controle van de seksuele
delinquent over diens ongewenste gedrag te versterken. Bij toezicht gaat het om de
versterking van externe controle. Vier preventiebevorderende interventies worden
genoemd: controle van alcohol- en drugsgebruik, het doorbreken van de criminele
levensstijl, impulscontrole en het verbeteren van het zelfbeeld (Van Beek, 1999,
p. 192).

Elementen van behandeling en controle zijn afhankelijk van het type delictscenario
verschillend gedoseerd. Voor antisociale seksuele delinquenten zijn volgens Van
Beek direct op het gedragsniveau georiënteerde interventies op zijn plaats. Er wordt
getracht om bijvoorbeeld door onderwijs en arbeidstraining een meer aangepast
sociaal gedrag te bewerkstelligen.
Het ligt voor de hand dat juist bij het antisociale delictscenario relatief veel nadruk
zou moeten liggen op op 'hier en nu' georiënteerde controle. Dit hangt samen met
de geringe zelfcensuur en de slechte behandelbaarheid van het type antisociale
seksuele delinquent. Deze heeft weinig schuldgevoel over zijn seksueel gewelddadige gedrag. Volgens forensisch-psychiatrische inzichten blijkt dit onder meer
uit het feit dat juist bij dit type seksuele delinquent weinig cognitieve vervorming
optreedt. Simpel gezegd: de antisociale delinquent heeft weinig behoefte aan
zelfbedrog ('het slachtoffer wilde eigenlijk zelf graag'), omdat hij zich weinig
schaamt voor de gewelddadige seksualiteit. De behandelresultaten in de tbs
bleken bij de antisociale delinquent duidelijk minder dan bij de 'seksualiserende'
en 'wraakzuchtige' daders (Van Beek, 1999, p. 195). Deze laatste dadertypen
bleken meer baat te hebben bij een psychotherapeutische benadering, waarbij
wordt getracht het zelfbeeld te verbeteren en sociale vaardigheden te ontwikkelen
voor het kunnen leggen en onderhouden van acceptabele en niet-bedreigende
(seksuele) relaties.
2.2

Typen van pedoseksualiteit

Zoals tot op zekere hoogte al gebleken is, kunnen bij pedoseksuele delicten dezelfde
drijfveren, persoonlijkheidskenmerken en delictskenmerken een rol spelen als bij
seksuele geweldsdelinquentie in het algemeen. De forensische psychiatrie laat
echter ook belangrijke meer specifieke kenmerken van pedoseksualiteit zien. Bij
pedoseksualiteit is er sprake van een afwijkend 'seksueel object'. Seksualiteit tussen
volwassenen en kinderen geldt als een vorm van pathologie waarbij kinderen per
definitie het slachtoffer zijn en bescherming verdienen. Indien de volwassene een
uitgesproken specifieke (vaak zelfs exclusieve) seksuele voorkeur heeft voor
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kinderen, wordt pedoseksualiteit in de psychiatrie aangeduid als parafilie, een
pathologische seksuele neiging.
Essentieel voor een goed begrip van pedoseksualiteit is echter dat er in lang niet
alle gevallen van pedoseksuele gedragingen sprake hoeft te zijn van een zodanige
voorkeur. Alleen als een dergelijke voorkeur wel bestaat, is het begrip pedofilie
van toepassing.
Frenken (1997a) geeft een typering van pedoseksualiteit aan de hand van drie
'ideaaltypen': een overigens normaal functionerende man met een homoseksuele
voorkeur voor jongetjes, de vader die seksuele contacten heeft met zijn oudste
dochter en de sexual predator (het'seksuele roofdier'), die zich (soms zonder
voorkeur voor de ene of de andere sekse) vergrijpt aan hem onbekende kinderen.
Net zoals eerder is opgemerkt bij de typologie van seksueel gewelddadig gedrag
in het algemeen, geldt ook hier dat zowel specifieke risico's op lichamelijk en/of
psychisch letsel van slachtoffers als de mogelijkheden voor beveiligende interventie
sterk afhankelijk zijn van het type pedoseksueel gedrag. We zullen hier nader op
ingaan in de context van de door Frenken gepresenteerde typologie.
Frenken (1997a) typeert plegers van pedoseksualiteit als volgt.
- Het pedofiele type. Er is sprake van een specifieke homo- of heteroseksuele (vaak
exclusieve) voorkeur voor prepuberale jeugdigen. Vooral bij de homoseksuele
variant is er vaak de behoefte om 'kind met de kinderen' te zijn. Zeker in deze
gevallen is de relatie tussen kind en volwassene niet uitsluitend seksueel van
aard. Het gaat meestal om relaties van langere duur, waarbij geen fysiek geweld
wordt toegepast, maar waarbij het kind wel gemanipuleerd wordt. De pedofiel
streeft naar'instemming' van het kind met de seksuele handelingen. Seksuele
activiteiten worden vaak gedurende langere tijd gepland, waarbij de pedofiel
'steeds verder' gaat in zijn seksuele handelingen. De relatie bereikt een einde
bij de overgang van het kind naar de volwassenheid. Vooral de homoseksuele
pedofiel voelt zich niet schuldig over zijn gedrag. Volgens onderzoek zouden
heteroseksuele slachtoffers over het algemeen meer schade ondervinden van
een dergelijke pedofiele relatie dan homoseksuele slachtoffers (Bauserman en
Rind, 1997; Rind en Tromovitch, 1997). Behandeling (i.c. verandering van de
seksuele voorkeur) blijkt bij dit dadertype niet goed mogelijk.
- Het situationele type. Er is geen specifieke voorkeur voor kinderen als seksuele
partner. De pedoseksualiteit is opportunistisch van karakter. Het kind dient als
substituut en compensatie voor niet-realiseerbare relaties met meer gewenste
volwassen seksuele partner. Het optreden van dit type van pedoseksualiteit
hangt veelal samen met stressvolle omstandigheden (narcistische kwetsingen);
bijvoorbeeld door sociale afwijzing, relatieproblemen en andere spanningen.
Het slachtoffer wordt sterk gemanipuleerd, onder druk gezet en gechanteerd om
'instemming' met het seksuele gedrag te verwerven. Net als bij het pedofiele
type vindt er veelal escalatie van seksuele handelingen over een langere termijn
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plaats. De dader manipuleert actief de omstandigheden waardoor gelegenheid
tot het plegen van het pedoseksueel gedrag ontstaat. Doorgaans zijn er bij de
dader wel schuldgevoelens, maar tegelijkertijd bestaat er een sterke cognitieve
vervorming waarmee de schuldgevoelens op afstand worden gehouden. Het
gedrag wordt gerechtvaardigd door ontkenning van het dwangkarakter of van
de schadelijkheid van het seksuele gedrag ('er was nooit penetratie', 'ze deed
er zelf aan mee'). Bij dit type van pedoseksualiteit gaat het vaak om (meestal
heteroseksuele) incestgevallen. Deze variant van pedoseksualiteit leidt vaak
tot ernstige (psychosociale) schade voor het slachtoffer.
Het antisociale type. De daders zijn veelal ondergesocialiseerde persoonlijkheidsgestoorden met een weinig gedifferentieerde seksuele interesse. Ook hun
pedoseksuele gedrag is sterk opportunistisch, maar op veel kortere termijn dan
bij de hiervoor genoemde typen. Het delict heeft een hit and run karakter. Het
kind wordt' gebruikt', niet vanwege een seksuele voorkeur, maar omdat het een
relatief makkelijk (veilig) doelwit is. Dit dadertype is veelal ook geneigd tot
andere vormen van seksueel geweld en tot niet-seksueel delinquent/gewelddadig gedrag. Vaak is er sprake van een eenmalig contact met het voordien
onbekende slachtoffer. Maar deze vorm van pedoseksualiteit wordt ook wel
georganiseerd in zogenaamde pedoseksuele netwerken. Er bestaat sterke
onverschilligheid voor de gevoelens van het slachtoffer. De delinquent heeft
daarom weinig behoefte aan cognitieve vervormingen, maar neemt zijn
toevlucht tot oppervlakkige excuses ('ik was dronken'), of rechtvaardigingen
('het was een klein hoertje'). De motivatie voor deze predatore pedoseksualiteit
kan primair seksueel, maar ook primair agressief (machtsbelust, wraakzuchtig
of sadistisch) zijn. Zeker in de laatste gevallen bestaat een groot gevaar voor
(ernstig) fysiek letsel voor het kind.
Het antisociale type lijkt om verschillende redenen verreweg het meest aangewezen
voor externe justitiële controle. Bij dit type van pedoseksualiteit bestaan enerzijds
relatief weinig aangrijpingspunten voor behandeling, terwijl anderzijds de kansen
op ernstig fysiek letsel voor het slachtoffer relatief groot zijn. Bovendien bestaat
er in dit geval relatief veel kans dat het delict wordt begaan ten aanzien van een
'onbekend' slachtoffer, dat wordt benaderd binnen een (semi-)publieke setting.
Deze constellatie van kenmerken - een potentieel gewelddadige, moeilijk behandelbare en niet in de eigen kring van het slachtoffer opererende dader - vormt wellicht
een sterke indicatie voor preventieve, dadergerichte maatregelen. De mogelijkheden
voor effectieve preventie binnen de eigen omgeving van het kind (bijvoorbeeld
preventie binnen het gezin, door ouders, school enzovoort) zijn bij dit type beperkt.
Veel meer dan het geven van algemene richtlijnen aan hun kinderen kunnen ouders
bij dit soort van gevallen niet doen. Waar het veelal gaat om (potentiële) daders die
al eerder met justitie in aanraking zijn geweest, ligt daarentegen in principe juist

Ed. Leuw

48

veel verantwoordelijkheid voor justitie en de reclassering voor de preventie van
recidive door dadergerichte preventieve maatregelen.3
2.3

Enkele empirische gegevens over pedoseksuele delicten en pedoseksuele
delinquenten

In de vorige paragrafen zijn typologieën van (pedo)seksuele delinquenten
behandeld op basis van forensisch-psychiatrisch geconstrueerde daderkenmerken.
Uit de geraadpleegde literatuur is niet duidelijk geworden welke de kwantitatieve
verdelingen zijn over de verschillende typen. Met andere woorden, het is moeilijk op
voorhand te zeggen 'hoe vaak' bepaalde modaliteiten van pedoseksuele delinquentie
voorkomen. Het is mede daarom nuttig om te bezien wat het beeld is van de ter
kennis van justitie gekomen pedoseksuele delinquentie.
Relatieve aantal (pedo)seksuele delicten en de relatie dader-slachtoffer
De aard van ter kennis van justitie gekomen seksuele delicten met bekende dader
kan worden getypeerd aan de hand van een steekproef van dit soort van delicten uit
het jaar 1993. Deze gegevens zijn afkomstig uit de strafrechtsmonitor van het WODC
(SRM93), waarbij bij het parket berustende zaakdossiers het onderzoekmateriaal
vormden. Het betreft in totaal 62 zaken uit het jaar 1993 die zijn afgedaan door het
Openbaar Ministerie of de rechtbank.4

Op één uitzondering na waren de veroordeelden voor seksuele geweldsdelicten
mannen. Relatief de meeste daders (20 van de 62) vielen in de leeftijdsgroep van 31
tot en met 40 jaar. Ongeveer een derde was 30 jaar of jonger en een derde was ouder
dan 40 jaar. Ruim 90% van de slachtoffers waren meisjes of vrouwen. In 11% van al
deze gevallen bleek uit het dossier een zodanig lichamelijk letsel ten gevolge van het
seksuele geweld dat het slachtoffer minimaal eenmaal medische hulp moest zoeken.
Dit percentage is duidelijk hoger dan op een, op een steekproef van 160 vrouwelijke
slachtoffers van seksuele geweldsdelicten gebaseerde CBS-gegevens in 1993. Van
deze groep ondervond 97% 'geen fysiek letsel' van het seksuele geweldsdelict (CBS,
1994). Het is overigens natuurlijk heel goed mogelijk dat slachtoffers medische hulp
hebben gezocht, terwijl er geen sprake is geweest van lichamelijk letsel.

3

4

Achteraf geeft de geruchtmakende zaak Eleveld in Assen aan waar justitieel toezicht het meest
noodzakelijk zou zijn. De dader was reeds eerder veroordeeld vanwege seksuele geweldsdelicten met
zeer jeugdigen. Een half jaar eerder was hij vrijgekomen uit de gevangenis, waar hij een straf voor een
dergelijk delict had uitgezeten. De dader stond bekend als een gewelddadige persoonlijkheidsgestoorde
met een groot drankprobleem en er was ten tijde van het delict sprake van een acute relationele crisis.
Bij effectief toezicht zouden deze risicofactoren tijdig moeten worden onderkend en aanleiding moeten
zijn tot acties ter beheersing van de risico's.
Zaken waarin de rechtbank tot vrijspraak concludeerde, zijn niet meegerekend.
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Tabel 2:

De relatie tussen daders en
slachtoffers van seksuele
geweldsdelicten (n=62)

leeftijd slachtoffer

%

aard van de relatie

jonger dan 7 jaar

15

buurtgenoot

7 tot 11 jaar

18

familielid of huisvriend

23

12 tot 15 jaar

24

gezinslid

29

16 tot 18 jaar

10

onderwijzer, jeugdleider, arts enz.

ouder dan 18 jaar

34

collega, studiegenoot, clubgenoot enz.

11

vriend/partner
onbekend

6
19

5

6

Voor deze notitie zijn vooral de leeftijdsverdeling van de slachtoffers en de aard van
de relatie tussen daders en slachtoffers van belang. Beide soorten van gegevens zijn
in een tabel samengevat.
Uit de gegevens van de tabellen 1 en 2 blijkt dat meer dan de helft van de slachtoffers van seksuele geweldsdelicten kinderen en jeugdigen zijn van jonger dan 16
jaar; een derde betreft kinderen van jonger dan 12 jaar. Bij de overgrote meerderheid
(ruim 75%) van de bij justitie bekende seksuele geweldsdelicten blijkt de dader een
figuur te zijn uit de eigen sociale omgeving van het slachtoffer.
Uit de gegevens van tabel 2 blijkt dat van 'alle' (bij justitie bekende) seksuele
geweldsdelicten niet meer dan ongeveer één op de vier gevallen wordt gepleegd
door een dader die niet duidelijk tot het sociale netwerk van het slachtoffer behoort.
Bij nadere analyse blijkt het onbekend zijn van de dader juist bij jeugdige slachtoffers nog in veel mindere mate voor te komen. Van de SRM93-steekproef was de
dader in meer dan 90% van de gevallen een bekende van het kind. Daarbij ging
het overwegend om gezinsleden (vooral vaders en vaderfiguren), familieleden of
huisvrienden. De onbekende dader (uit de bosjes) is ongetwijfeld een relatief zeer
weinig voorkomende uitzondering, zelfs met inachtneming van de mogelijkheid dat
delicten met voor het slachtoffer onbekende daders in mindere mate bekend zullen
worden bij het Openbaar Ministerie.
Deze gegevens relativeren in sterke mate de mogelijke betekenis van community
notification voor de preventie van pedoseksuele geweldsdelicten. Het verwittigen
van de lokale gemeenschap van de aanwezigheid van pedoseksuele delinquenten
heeft vrijwel uitsluitend betekenis met betrekking tot (tot dan toe 'onbekende')
buurtbewoners. Vergeleken met andere (potentiële) daders van pedoseksuele
delicten, is dit een zeer beperkte groep.
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Recidive bij pedoseksuele delinquentie
De ratio van preventief toezicht op bekende daders van pedoseksuele criminaliteit
berust in belangrijke mate op de relatief grote kans dat personen die ooit een
dergelijk delict hebben gepleegd, dit later nogmaals zullen doen. Het gaat dus om
de kans van speciale recidive. In een overzichtsartikel vermeldt Frenken (1997b) op
onderzoek gebaseerde percentages geregistreerde speciale recidive, die naar de aard
van het pedoseksuele delict variëren tussen de globaal 20% voor heteroseksuele en
40% voor homoseksuele pedoseksuele delicten. Hij voegt daaraan toe dat deze
recidivepercentages, rekening houdend met het dark number, wellicht nog wel 2,5
maal zo hoog kunnen zijn. Dat zou dus betekenen dat de grote meerderheid van
'ooit-plegers' van dergelijke delicten, al dan niet door justitie ontdekt, in herhaling
zullen vallen.
Ook Prentky e.a. (1997) berekende op basis van een survival-studie over een termijn
van 25 jaar een hoge recidivekans van meer dan 50% bij een groep child molesters.
In een meta-analyse van onderzoek naar geregistreerde pedoseksuele criminaliteit
wordt echter geconcludeerd tot veel lagere kansen op geregistreerde recidive (13%
voor'child molesters' en 19% voor verkrachters) bij een recidivetermijn van vier tot
vijf jaar (Hanson en Bussière, 1998).
Voor het mogelijke nut van community notification en monitoring zijn vooral de
proporties first offenders van belang. Genoemde interventies kunnen immers
(vrijwel) uitsluitend worden gericht op personen die eerder als plegers van soortgelijke delicten bij justitie bekend zijn geworden. Met andere woorden, notification
en monitoring zijn in potentie effectievere instrumenten naarmate pedoseksuele
delicten relatief meer worden gepleegd door personen die als zodanig reeds binnen
het justitiële systeem bekend zijn.
De landelijke HKS-gegevens5 uit het jaar 1996 maken bij benadering een antwoord
op dit punt mogelijk. Van de 1.228 verdachten van pedoseksuele delicten bleken
er 145 (12%) reeds eerder als verdachte van een ander pedoseksueel delict te zijn
geregistreerd. Dit betekent dus dat een overgrote meerderheid van dit soort van
delicten wordt gepleegd door personen die niet eerder in verband met soortgelijke
delicten bij justitie of politie bekend waren.
3

Wettelijke regelingen en ervaringen met preventief toezicht in
Engeland en de Verenigde Staten

Zoals ook uit paragraaf 2.3 is gebleken, worden de meeste seksuele geweldsdelicten
ongetwijfeld gepleegd door personen die (nog) niet als seksuele geweldsplegers
bekend zijn. Dit neemt echter de genoemde goede gronden om preventieve
5

In het Herkenningsdienst Systeem (HKS) van de politieregio's en de Koninklijke Marechaussee worden
geïdentificeerde verdachten van misdrijven geregistreerd.
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maatregelen vooral te richten op reeds bekende plegers van dergelijke delicten
niet weg.
De rationaliteit van preventieve (justitiële) maatregelen gericht op de groep bekende
plegers van seksueel geweld, lijkt onmiskenbaar. In het algemeen geldt dat'de beste
voorspeller van gedrag in de toekomst, soortgelijk of verwant gedrag in het verleden
is' (Frenken, 1997) of, korter nog: 'previous violence is the best predictor of future
violence' (Walker, 1996). In de criminologie en de forensische psychiatrie heerst
grote consensus dat de best mogelijke voorspeller van geweldscriminaliteit bestaat
uit het eerder hebben gepleegd van dergelijke criminaliteit. Dit geldt te meer naarmate geweldscriminaliteit nader wordt gespecificeerd als seksueel geweld en als
pedoseksueel geweld. Eerder pedoseksueel geweld of misbruik biedt de sterke
indicatie dat een belangrijke voorwaarde voor nieuw pedoseksueel geweld - de
perceptie van kinderen als gewenste of op zijn minst acceptabele seksuele objecten
(Frenken, 1997) - is vervuld. Uit onderzoek is bekend dat vooral bij (meestal niet
fysiek gewelddadige) homoseksuele pedofilie zeer veel recidive plaatsvindt (Prentky
e.a., 1997b).

De kans op recidive als zodanig moet los worden gezien van de kans op (ernstig)
letsel indien recidive optreedt. De kans op het optreden van fysiek geweld bij
(pedo)seksuele delicten is vrijwel per definitie groter bij eerdere delictplegers
die als persoonlijkheidsgestoord, antisociaal of zelfs als psychopatisch (kunnen)
worden aangemerkt.
In zowel Engeland als de VS is recentelijk een uitgebreide wetgeving ontwikkeld met
als oogmerk de gemeenschap te beschermen tegen het opnieuw plegen van seksueel
geweld door personen van wie juridisch is vastgesteld dat ze reeds eerder dergelijke
delicten hebben gepleegd. Preventieve maatregelen kunnen worden getroffen na
vrijlating van de veroordeelden uit detentie of wanneer voor dergelijke delicten
een alternatieve straf zonder vrijheidsbeneming is opgelegd.
Met betrekking tot op externe controle toegespitste preventieve maatregelen worden
globaal drie modaliteiten onderscheiden.
- Notificatie: het op de hoogte stellen van te specificeren personen en instellingen
van de aanwezigheid van een bekende pleger van (pedo)seksueel geweld binnen
een lokale gemeenschap.
- Prohibitie: het stellen van beperkingen aan de bewegingsvrijheid van dergelijke
personen (bijvoorbeeld de persoon mag zich niet bij scholen of jeugdclubs
ophouden).
- Prescriptie: de persoon krijgt positieve verplichtingen opgelegd (bijvoorbeeld hij
dient periodiek contact op te nemen met de toezichthouder, of hij dient deel te
nemen aan een programma voor terugvalpreventie).
Het begrip notificatie verdient nadere uitwerking. De vraag hierbij is 'wie' op de
hoogte wordt gesteld en 'waarvan' men op de hoogte wordt gesteld. Het gaat dus
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om de grootte van de kring van mensen die wordt geïnformeerd en om de vraag
hoeveel informatie er wordt geregistreerd en verstrekt. Lieb e.a. (1998) maken met
betrekking tot het eerste punt, wie wordt geïnformeerd, een onderscheid tussen drie
varianten van notificatie.
- Broad dissemination: openbaar toegankelijke informatie met betrekking tot 'alle'
sex offenders, bijvoorbeeld via kranten of internet. In het algemeen wordt hierbij
de term community notification gehanteerd.
- Limited notification: uitsluitend voor betrokken individuen (bijvoorbeeld
slachtoffers) of instellingen (bijvoorbeeld scholen) met een duidelijk belang.
Van limited notification is ook sprake indien uitsluitend de lokale politiële,
justitiële en eventueel de burgerlijke autoriteiten op de hoogte worden gesteld.
We kunnen dit beschouwen als de minimumvariant van notificatie.
- Indirect notification: gefilterde informatie voor belanghebbenden via de
beheerder van het registratiesysteem. Er wordt op verzoek specifieke informatie
verschaft over de bekende geweldpleger, al naar gelang het belang van degene
die dergelijke informatie verlangt. De beheerder van het registratiesysteem
oordeelt (op basis van richtlijnen) over een dergelijk verzoek.
3.1

Notificatie in de Verenigde Staten

In de VS is sinds het midden van het vorige decennium een uitgebreide wetgeving
voor registratie en notificatie van seksuele geweldplegers6 totstandgekomen.
Vooral de notificatieprocedures zijn op staats- en federaal niveau herhaaldelijk
getoetst op grondwettelijke aanvaardbaarheid. In vrijwel alle gevallen oordeelden
de rechtbanken dat community notification toelaatbaar was. In het Amerikaanse
wetgevingsproces stond vooral ter discussie in hoeverre notificatie een schending
was van het recht op privacy en in hoeverre notificatie het karakter heeft van een
extra straf na afloop van een eerder opgelegde straf. Dit laatste zou niet toelaatbaar zijn gezien het Amerikaanse grondwettelijke verbod op cruel and unusual
punishment.
Met betrekking tot het eerste punt werd veelal geoordeeld dat het bij notificatie
primair gaat om informatie die in principe reeds een openbaar karakter heeft (zoals
informatie omtrent eerdere veroordelingen en omtrent de verblijfplaats van de
desbetreffende personen). Het bezwaar van het mogelijk feitelijke strafkarakter
van community notification werd succesvol bestreden met het argument dat the
'statute's function is not to "punish" offenders, but to protect women and children
against them. Whatever punitiveness occurs is only incidental to that protective
function and not intended as punishment' (Brooks, 1995).

6

Het gaat om seksuele delicten met een hands-on karakter ten opzichte van zowel kinderen als volwassenen. Exhibitionisten bijvoorbeeld vallen dus niet onder de registratie-/notificatieregeling.
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Op dit moment is in de VS federale wetgeving, de Jacob Wetterling Act, totstandgekomen, die voorschrijft dat de staten de verplichting hebben er een registratiesysteem van bekende plegers van (seksueel) geweld op na te houden, waarin minimaal informatie over de verblijfplaats, de justitiële antecedenten en de voorwaarden bij vrijlating (parole conditions) dienen te zijn opgenomen. Daarnaast kan de
registratie ook over andere zaken informatie bieden: werkadres, autoregistratie, type
'geprefereerde' potentiële slachtoffers van (seksueel) geweld. Zowel de justitiële
instellingen als de in vrijheid verkerende delinquenten zijn verplicht zorg te dragen
voor de geactualiseerde registratie. De geregistreerde persoon dient verandering
van verblijfplaats te melden. De Jacob Wetterling Act kent speciale aangescherpte
bepalingen voor'a subclass of highly dangerous offenders, determined to be
"sexually violent predators" (Lieb e.a., 1998). Van als zodanig bestempelde
delinquenten dient de informatie levenslang geregistreerd te blijven. Voor
andere categorieën geldt een maximumtermijn van tien jaar na beëindiging
van de detentie voor het laatste delict.
Naast de verplichting om dergelijke registraties op te zetten en periodiek te
actualiseren bestaat er ook een federaal voorgeschreven verplichting van notificatie.
Deze verplichting houdt in dat 'a designated state or local enforcement agency shall
release relevant information that is necessary to protect the public concerning a
specific person required to register' (Lieb e.a., 1998). Deze federaal voorgeschreven,
maar op staatsniveau op te stellen en te implementeren wetgeving staat bekend
onder de naam Megan's Law.7 Aan de verplichting kan worden voldaan doordat de
registrerende instelling informatie ongevraagd publiceert, ofwel door het op verzoek
toegang bieden tot de informatie. In een enkel geval zijn geautomatiseerde systemen
opgezet waarbij rechthebbende personen (bijvoorbeeld slachtoffers en ouders van
slachtoffers) telefonisch of via het internet toegang kunnen krijgen (Trone, 1999).
Daarnaast bestaan open toegankelijke registraties op het internet die over het
algemeen niet meer dan bovengenoemde minimale informatie bevat.
In alle staten van de VS zijn op dit moment registratiesystemen en notificatieprocedures ingevoerd. De precieze inhoud van notificatie kan binnen zekere grenzen,
zowel naar reikwijdte als naar omvang van de informatie, op staatsniveau worden
vastgesteld. Een voorbeeld is de regeling in de staat New Jersey. In deze staat wordt
voor notificatie uitgegaan van een driedeling naar de mate van gevaar dat wordt
toegeschreven aan de bekende plegers van (seksuele) geweldsdelicten. Bij toenemend ingeschat gevaar bestaat een verdergaande verplichting van de overheid
7

Genoemd naar Megan Kanka, een 7-jarig meisje dat werd misbruikt en vermoord door een buurman
die reeds eerder was veroordeeld voor seksuele geweldsdelicten. Deze man deelde een huis met twee
ex-delinquenten. Een veel geciteerde uitspraak van de moeder van het slachtoffer: '1f 1 had known that
three sex perverts were living across the streef from me, Megan. should be alive today.' Afgezien van het
oordeel over de wenselijkheid van notificatie dringt zich hier uiteraard een vergelijking met de Assense
Eleveld-zaak op.
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om (ongevraagd) informatie over de delinquenten te verschaffen. Voor de inschatting van gevaar zijn niet alleen de ernst van eerdere delicten van belang, maar ook
de bereidheid van de delinquent om mee te werken met de reclassering (probation)
en zijn al dan niet respectabele leefstijl. Wie vrijwillig meewerkt aan toezichtsarrangementen, wordt dus in wezen 'beloond' door een betere bescherming van
zijn privacy. Daarentegen wordt een delinquent bijvoorbeeld in de hoogste risicocategorie geplaatst bij 'repetitive and compulsive behavior; a preference for minor
children; failure to respond to offered treatment or a refusal of such treatment;
failure to show remorse or denying the crime' (Brooks, 1995).
In deze als 'ernstig' beoordeelde gevallen kunnen agressieve notificatiemethoden
worden toegepast, bijvoorbeeld met aangeplakte, of huis-aan-huis verspreide
folders voorzien van foto, verblijfplaats, werkadres enzovoort. In een enkel geval
vertoont de notificatieprocedure licht sadistische trekken. Er wordt een geval
gerapporteerd waarin geregistreerde seksuele geweldsdelinquenten worden
verplicht om speciale stickers op de bumpers van hun auto aan te brengen
(Hetherton en Thomas, 1996). In Louisiana zijn plegers van seksueel geweld
waarbij het slachtoffer jonger was dan 18 jaar, verplicht om binnen een bepaalde
straal alle bewoners op eigen kosten een briefkaart te sturen met informatie over
hun identiteit en over het desbetreffende delict (Steinbock, 1995).
De snelle ontwikkeling en de brede acceptatie van notificatie (in de VS) reflecteert
waarschijnlijk een omslag in de maatschappelijke perceptie van de beveiligende
mogelijkheden van justitie en van het preventieve effect van forensisch-psychiatrische behandeling van seksuele geweldsdelinquenten. Notificatie wordt door
burgers opgeëist als een recht om zichzelf te beschermen waar de gebruikelijke
justitiële en behandelingsinterventies als onvoldoende worden beschouwd. Ook
op dit punt zien we een duidelijke parallel met de huidige discussie in Nederland.
De roep om notificatie hangt samen met de gedachte dat seksuele geweldplegers
onvoldoende langdurig uit de maatschappij worden verwijderd, dat het toezicht
na vrijlating onvoldoende is en dat behandeling (zoals in de tbs) onvoldoende
effectief is. Er is hier duidelijk sprake van een veranderende afweging van belangen
van rechtsbescherming en reïntegratie van de ex-delinquent en de veiligheidsbelangen van de samenleving. Lieb e.a. (1998) citeren een editorial in de als
'liberaal' bekend staande Harvard Law Review als een illustratie van het
verschuivende evenwicht tussen rechtsbescherming en beveiliging: 'The
"discomforts" of notification need to be balanced by also assessing the long-term
negative effect that one recidivist may have on the lives of dozens of children.
Community interests in having adequate knowledge to make decisions about the
safety of their children weighs heavily against an individual ex-convict's interest in
anonymous rehabilitation' (p. 83).
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In de VS lijkt de discussie te zijn gedraaid, niet het'recht' van de staat op het
prijsgeven van de privacy van de ex-gedetineerde moet worden gerechtvaardigd,
maar het recht van de staat om potentieel gevaar niet te onthullen aan de
gemeenschap.
Helaas zijn er tot dusver weinig op onderzoek gebaseerde gegevens beschikbaar over
de mogelijke positieve en negatieve effecten van community notification in de VS. In
het hoofdstuk van Lieb e.a. wordt één onderzoek genoemd waaruit geen statistisch
significant verschil in mate van recidivisme naar voren kwam tussen delinquenten
bij wie al dan niet genotificeerd werd. Wel bleek de 'genotificeerde groep' na het
nieuwe delict gemiddeld eerder te worden gearresteerd. Voorts is er incidentele
informatie beschikbaar dat notificatie heeft geleid tot gewelddadige en discriminerende acties (van buurtgenoten) tegen genotificeerde personen.
In de Amerikaanse wetgeving wordt getracht om dergelijke ongewenste effecten
van notificatie te bestrijden door het opnemen van anti-harrassment bepalingen.
Misbruik van door notificatie beschikbare informatie wordt met straf bedreigd.
We geven ten slotte een puntsgewijs overzicht van de (voornamelijk in de
Amerikaanse discussie) naar voren gebrachte voor- en nadelen van notificatie van
(pedo)seksuele geweldplegers.
Argumenten pro notificatie
Honoreert de roep om beveiligende actie vanuit de samenleving.
Vergroot de weerbaarheid van burgers (ouders krijgen gelegenheid om
beschermende maatregelen te nemen).
Reëel gevaar van soortgelijke recidive bij (pedo)seksuele geweldplegers.
Biedt handvat voor optreden bij dreigend gevaar (i.c. geregistreerde kan worden
opgepakt vanwege het niet-voldoen aan registratieverplichtingen).
Afschrikkend element voor recidiveren van de sex offerader.
Argumenten contra notificatie
Geeft een onterecht gevoel van veiligheid. (Heeft bijvoorbeeld weinig betekenis
met betrekking tot de meer voorkomende vormen van seksueel misbruik en
geweld door bekenden van het slachtoffer.)
Kan bijdragen aan verergering van de psychosociale problematiek van de
ex-veroordeelde en daarmee aan het gevaar dat deze voor de gemeenschap
oplevert (Lieb e.a., 1998, p. 83):'(...) offenders' anger and frustration at their
inability to lead normal lives will ultimately be turned against society (...)
such laws, rather than increasing safety, wilt do more damage.'
Verplaatsingseffecten naar andere, meer anonieme buurten.
Het opwekken van onrust en het aanwakkeren van agressie binnen de
gemeenschap.
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Bevordert isolatie van ex-veroordeelden en vermindert daardoor mogelijkheden
voor resocialisatie.
Bemoeilijkt vrijwillig hulp zoeken van sex offenders.
Stimuleert onderduiken van sex offenders.
Aantasting van rechtbeschermingsprincipes.
3.2

Ciuil commitment en intensief reclasseringstoezicht in de VS

Amerikaanse notificatieprocedures hebben in principe betrekking op een brede
groep van personen die enig seksueel geweldsdelict hebben gepleegd. Daarnaast
bestaan in de VS voor de meest'riskante' gevallen arrangementen waarbij wordt
getracht beveiliging te realiseren door preventieve opsluiting of door intensief
toezicht. Het gaat om 'typisch Amerikaanse' varianten van ook in Nederland
bestaande procedures: dwangopname krachtens de Wet Bopz in een psychiatrische
inrichting en reclasseringstoezicht. De mate en duur van de controle die kan worden
uitgeoefend, is in de VS echter veel hoger dan in ons land gebruikelijk of zelfs
mogelijk is. We geven een summiere schets van civielrechtelijke 'uitschakeling'
en strafrechtelijk intensief toezicht in de VS.
In verschillende Amerikaanse staten bestaat sinds de jaren dertig wetgeving voor
de gedwongen opname van 'seksuele psychopaten'. In de loop van de jaren zeventig
en tachtig raakten deze wettelijke regelingen in onbruik vanwege toenemende
scepsis over het nut (en de rechtvaardigheid) van gedwongen behandeling. In
deze periode overheerste het medisch-psychiatrische perspectief dat sterk was
gebaseerd op therapeutische doelstellingen. Zoals Lieb e.a. (1998) en Teir en
Coy (1997) aangeven, is sinds die tijd onder invloed van slachtoffer- en burgerbewegingen de doelstelling van dwangopname sterk verschoven in de richting
van beveiliging. Er ontstond een nieuwe generatie wetgeving voor civiele dwangopname, gericht tegen personen (i.c. seksuele geweldplegers) die vanwege het
ontbreken van een ondubbelzinnig 'geestelijke gestoordheid'-kenmerk niet in
aanmerking zouden kunnen komen voor de tot dan toe gangbare psychiatrische
dwangopname. Niet genezing en resocialisatie, maar controle en incapacitatie
waren hierbij de primaire doelstellingen.
De grondwettelijke toelaatbaarheid van civielrechtelijke dwangopname voor de
specifieke categorie van sexual violent predators werd betwist op grond van het
onderscheid tussen mental illness (zoals bij psychotici) en mental abnormality
(zoals bij antisociale persoonlijkheidsgestoorden) (Teir en Coy, 1997). In Kansas
(en in zeven andere staten) werd uiteindelijk civiele dwangopname van nietgeestelijk gestoorde 'sexually violent predators' toelaatbaar geacht vanwege de
'gevaarlijkheid' van deze categorie delinquenten en het feit dat zij op grond van
een persoonlijkheidsstoornis in aanmerking dienen te komen voor een specifieke
forensisch-psychiatrische behandeling. Hiermee bestaat in de vs in wezen een
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civielrechtelijke variant van de Nederlandse tbs, specifiek gericht op een bepaalde
categorie van seksuele geweldplegers. Deze wetgeving maakt het mogelijk om deze
seksuele geweldsdelinquenten na afloop van hun gevangenisstraf voor onbepaalde
tijd in detentie te houden.
Ten slotte is in de VS, naast notificatie voor een brede groep van seksuele geweldsdelinquenten en civiele dwangopname voor (naar mag worden aangenomen) de
'extreem gevaarlijken', een strafrechtelijk gebaseerde tussenweg beschikbaar in
de vorm van intensief reclasseringstoezicht. Ook bij dit extramurale toezichtsarrangement ligt een duidelijke nadruk op controle en beveiliging in plaats van,
zoals bij de Nederlandse reclassering meer gebruikelijk, op vrijwillige samenwerking
en resocialisatie.
Dat de Amerikaanse probation zich veel sterker dan de Nederlandse reclassering
opstelt als verlengstuk van justitie, vloeit voort uit de vergeleken met Nederland
andere organisatorische constellatie. In de VS behoort de reclassering tot de
correctional service, en is daarmee medeverantwoordelijk voor de uitvoering van
de gerechtelijke sanctie, voorzover deze plaatsvindt buiten de gevangenis en in de
gemeenschap. De reclasseerder in de VS beschikt over de bevoegdheid om de 'cliënt'
te arresteren, indien deze zich niet houdt aan zijn door de rechtbank of door de
parole board opgelegde verplichtingen. Daarnaast heeft de reclassering echter ook
een hulpverleningstaak om het de cliënt mogelijk te maken volgens de justitiële
aanwijzingen te leven. Anders dan in Nederland combineert de Amerikaanse reclasseerder dus de rollen van politie-agent en maatschappelijk werker.
De relatief sterke nadruk op controle en beveiliging blijkt onder meer uit het pakket
instrumenten dat Amerikaanse reclasseerders ter beschikking staat. Zo schetst
Leberg (1997) in een boek over toezicht op child molesters dat Amerikaanse
probation officers veel middelen hebben om, met preventie van recidive als
oogmerk, invloed uit te oefenen binnen het privé-domein van seksuele geweldsdelinquenten. De reclasseerder kan de cliënt vragen hem te machtigen om
informatie omtrent diens persoon, (delict)verleden enzovoort kenbaar te maken
aan door de reclasseerder te bepalen anderen. De cliënt tekent in dat geval een
release of confidentiality. De weigering van de cliënt om zo'n verklaring te tekenen
kan door de reclasseerder worden uitgelegd als een teken dat de cliënt iets te
verbergen heeft en dus als een teken van dreigend gevaar.
Vooral bij pedoseksuele delicten met een bekend slachtoffer is de Amerikaanse
reclassering bij machte om ten behoeve van preventie van recidive het sociale
netwerk rond zijn cliënt te mobiliseren: 'All members of the collateral network (e.g.
spouse, employer, co-worker, friends) are informed about apparently irrelevant
decisions, high-risk situations, lapses, the abstinence violation effect, and offence
precursors (...) Informing the offender's extended network destroys the secrecy
necessary for the commission of sexual aggression' (Leberg, 1997, p. 238).
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Preventief toezicht ('monitoren') in Engeland

Er bestaat een wellicht niet onverwacht verschil in justitiële en maatschappelijke
reacties op de toegenomen onrust over sexual predators tussen Engeland en de VS.
Zoals hiervoor is beschreven, wordt in de VS vooral ingezet op het ondersteunen
van burgeracties ter verhoging van de weerbaarheid tegen het gevaar van seksuele
geweldsrecidive. De nadruk ligt op de alom in de VS ingevoerde notificatieregelingen. In Engeland ligt meer nadruk op door (justitiële) instellingen uit te
voeren toezichtsarrangementen. Met betrekking tot notificatie bestaan in Engeland
beperktere mogelijkheden en er wordt een terughoudender beleid gevoerd. Anders
dan in de VS hebben burgers geen recht om op de hoogte te zijn van seksuele
geweldplegers in hun omgeving.
Sinds de invoering van de Sex Offenders Act in 1997 bestaat ook in Engeland een
landelijk register waarvoor in principe'alle' seksuele geweldsdelinquenten zich
verplicht moeten melden bij de plaatselijke politie. Dit geldt ook personen die
niet door de rechter zijn veroordeeld voor dergelijke delicten, maar terzake alleen
een formele 'waarschuwing' (caution) hebben gekregen (Power, 1998). De periode
van registratie is afhankelijk van de zwaarte van de justitiële reactie op het delict.
Registratie geldt voor maximaal vijf jaar indien de verdachte alleen is gewaarschuwd
en loopt van zeven tot tien jaar en uiteindelijk tot levenslang bij veroordelingen voor
een seksueel geweldsdelict van meer dan dertig maanden gevangenisstraf. Nietvoldoen aan de registratieverplichtingen is een misdrijf waarvoor de delinquent
maximaal zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd.
Anders dan in de VS wordt registratie niet zozeer gebruikt als middel tot notificatie,
maar eerder als een startpunt voor het opleggen van voorwaarden en het houden
van toezicht op de geregistreerde. Toezicht wordt veelal uitgeoefend door de
buurtgeoriënteerde lokale politie en door de nauw met politie en justitie samenwerkende reclassering.
De Sex Offenders Act van 1997 maakt een langere periode van ondertoezichtstelling
na afloop van de gevangenisstraf mogelijk dan bij andersoortige delicten. Het
Engelse systeem van strafoplegging en executie kent een onderscheid tussen een
vaste termijn van vrijheidsbeneming en een variabele termijn die in principe na
afloop van de vaste termijn op elk moment kan worden beëindigd. Deze constructie
reflecteert een onderscheid tussen enerzijds vergelding en afschrikking als strafdoelen en anderzijds beveiliging en rehabilitie. Vergelijkenderwijze kan worden
gezegd dat in Engeland voor alle seksuele geweldsdelicten een gemaximeerde
strafrechtelijke maatregel kan worden opgelegd. De vaste termijn dient als 'straf'
in een gevangenis te worden uitgezeten. Daarna kan er sprake zijn van 'bewaring',
indien invrijheidstelling niet verantwoord wordt geacht vanwege het ingeschatte
risico van een nieuw soortgelijk delict.
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Zoals gezegd, maakt de Sex Offenders Act het ook mogelijk dat seksuele geweldplegers gedurende een langere termijn dan bij andere delicten onder toezicht blijven
van de reclassering. Voor andere delicten geldt een licence periode, die afloopt na
drie kwart van de maximale straftermijn. Seksuele geweldsdelinquenten kunnen
echter voor de volledige maximale strafperiode onder dit regiem worden gesteld
(Henham, 1998).

Power (1999) geeft een bij de Engelse strafrechtspraktijk aansluitend voorbeeld
dat bovenstaande verduidelijkt. Een drugshandelaar die een maximumstraf van
negentien jaar krijgt opgelegd, kan na zes jaar (een derde van die termijn)
voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld en daarna kan hij nog gedurende negen
jaar (tot drie kwart van de totale strafperiode) onder toezicht blijven. De seksuele
geweldsdelinquent met eenzelfde maximumstraf kan ook na zes jaar vrijkomen,
maar blijft daarna, indien dat noodzakelijk wordt geacht, nog dertien jaar onder
toezicht.
Naast deze strafrechtelijke regeling voor seksuele geweldsdelinquent voorziet de
in 1998 ingevoerde Crime and Disorder Act in een civielrechtelijke mogelijkheid om
bij 'dreigend gevaar' de ondertoezichtstelling van alle geregistreerde (zie boven)
seksuele geweldsdelinquenten te realiseren. Bij deze civielrechtelijke regeling
bestaat in principe geen maximumtermijn voor het te houden toezicht. Een van de
onderdelen van deze brede wetgeving wordt gevormd door de Sex Offender Order.
Hierbij kunnen door de rechter veroordeelde seksuele geweldsdelinquenten worden
verplicht om gedurende een minimumperiode van vijf jaar zich te houden aan door
de plaatselijke politie of de reclassering uit te vaardigen en te controleren richtlijnen. Een onder de Sex Offender Order vallende persoon pleegt een misdrijf,
indien hij zich niet houdt aan deze richtlijnen. In dat geval kan hij op korte termijn
in hechtenis worden genomen. De Crime and Disorder Act omvat ook soortgelijke
regelingen, zoals de Parenting Order, de Anti-social Behaviour Order en de Child
Protection Order. De rechtmatigheid van de ondertoezichtstelling krachtens de Sex
Offender Order en de rechtmatigheid van de concrete uitgevaardigde richtlijnen kan
(bijvoorbeeld op verzoek van de onder toezicht gestelde persoon) worden getoetst
door de lagere rechtbank, de Magistrates Court.
Twee belangrijke vragen liggen voor de hand:
- Wat zijn de criteria voor oplegging van de Sex Offender Order?
- Waaruit kunnen de richtlijnen krachtens de Sex Offender Order bestaan?
De Sex Offender Order kan op verzoek van het plaatselijke hoofd van politie (chief
officer of police) worden opgelegd door de Magistrates Court. Dit betekent waarschijnlijk dat er waar de burgers makkelijk toegang hebben tot de lokale politie,
sprake is van een laagdrempelige procedure. Zoals gezegd, kan de Sex Offender
Order uitsluitend worden opgelegd aan eerder veroordeelde plegers van seksuele
geweldsdelicten. De in aanmerking komende gevallen worden daarbij omschreven
als: 'any sex offender whose behaviour in the community gives the police reasonable
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cause for concern that an order is necessary to protect the public from serious harm
from him' (Home Office, 1998). De regie voor de uitvoering van deze maatregel is in
handen gegeven van de politie. Deze is primair verantwoordelijk voor de inschatting
van risico's. Van de politie wordt ook verwacht dat zij samenwerking zoekt met
andere instellingen, zoals reclassering en geestelijke gezondheidszorg.
Volgens de bij de wetgeving behorende circulaires dienen de criteria (cause for
concern en serious harm) per geval nader te worden geoperationaliseerd. In een van
de circulaires wordt een casus geconstrueerd waaruit blijkt hoe volgens de wetgever
deze regeling zou moeten functioneren (Home Office, 1998, p. 14).
'X is cautioned for the offence of indecent conduct towards a young child in
1990. He thus qualifies as a "sex offender" for the purposes of sex offender
orders. In januari 1999 he begins hanging around outside primary school gates
at the end of the school day, approaching departing children (not his own) aged
around 5 years old, offering them sweets and talking to them. This happens
several times and staff and parents at the school are concerned and report
the matter to the police. The police observe Mr. X, check his previous records
and consult other agencies involved in his case in 1990 or with subsequent
involvement with Mr. X. They decide there is no innocent explanation for his
behaviour, and there is reasonable cause to believe his present behaviour, if
it continues, could lead to serious harm (...) They apply for an order, which
is granted. In the order X is prohibited from going within 200 metres of any
school for children under eleven between specified hours.'
Uit dit voorbeeld wordt duidelijk wat volgens de Sex Offender Order dient te worden
verstaan onder de belangrijke criteria 'aannemelijkheid van het risico' en de 'ernst
van het gevaar'. In de loop van het wetgevingsproces werd vastgesteld dat de wet
uitsluitend betrekking dient te hebben op gevallen waarin ernstig fysiek of psychisch
letsel voor potentiële slachtoffers dreigt. De wet kan bijvoorbeeld niet worden toegepast wanneer uitsluitend sprake is van overlast of kwetsing van de zedelijkheid. Zo
kan exhibitionisme op zichzelf geen grond zijn voor toepassing van de Sex Offender
Order (Power, 1999).
Niet alleen de opleggingscriteria worden in de wetgeving begrensd. Dit geldt ook
voor de aard van de op te leggen maatregelen. Het uitgangspunt hierbij is dat
maatregelen uitsluitend restrictief kunnen zijn. Er kunnen krachtens de Sex
Offender Order alleen gedragsbeperkingen worden opgelegd, er kan geen bepaald
gedrag worden voorgeschreven. De 'pedofiel' uit bovenstaand voorbeeld kan dus
worden verboden om zich op bepaalde uren bij een schoolplein op te houden. Er
kan hem krachtens de wetgeving echter geen verplichting worden opgelegd om
bijvoorbeeld in therapie te gaan, of medicamenten te gebruiken die de seksuele
drijfveer verminderen.
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Ten slotte dient te worden vermeld dat onder de Sex Offender Order ook notificatie
van instellingen en onder bepaalde voorwaarden ook van particulieren mogelijk
wordt gemaakt. Volgens een van de bepalingen is 'een ieder' gerechtigd om relevante
instellingen binnen de gemeenschap te verwittigen van de aanwezigheid van een
seksuele geweldpleger. Genoemd worden: 'police, local authorities, probation
committees and health authorities' (Power, 1999, p. 11). Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat de politie bij voorwaardelijk in vrijheid gestelden of onder de Sex
Offender Order vallende personen gerechtigd kan zijn om tot community notification over te gaan. Power (1998) vermeldt een casus waarbij de politie een
campinghouder op de hoogte stelde van het verblijf van een voor seksueel misbruik
van kinderen veroordeeld echtpaar op de camping. Ten gevolge hiervan werd het
echtpaar door de campinghouder verder verblijf op de camping ontzegd. In een
beklagzaak achtte de rechtbank deze vorm van community notification toelaatbaar,
omdat er aanwijzingen waren dat deze personen nieuwe slachtoffers zouden maken.
Volgens Power blijkt uit deze casus dat in Engeland niet het uitgangspunt van
Megan's Law wordt aanvaard dat de gemeenschap per definitie het recht heeft om
op de hoogte te worden gesteld van de aanwezigheid van seksuele geweldplegers in
hun omgeving. Een hoger rechtscollege (Court ofAppeal) bepaalde dat dergelijke
notificatie strijdig zou zijn met de Europese Conventie voor Mensenrechten en
stelde als uitgangspunt dat'disclosure should usually be to persons in a position of
responsibility such as head teachers and that disclosure to a member of the general
public should be very much an exception to the rule' (Power, 1998, p. 13).
4

Samenvatting en conclusies

In het afgelopen jaar is een brede maatschappelijke drang ontstaan tot betere
justitiële beveiliging tegen (gewelddadige) pedoseksualiteit. Deze beweging lijkt deel
uit te maken van een meer algemene trend, waarbij een sterk appèl aan de overheid
wordt gericht om beveiligende maatregelen te treffen tegen het criminele geweld
waarvan onschuldige burgers het slachtoffer worden. Met betrekking tot deze drang
tot preventieve en goeddeels door Justitie te realiseren beveiliging kunnen twee
zwaartepunten worden aangewezen: de beveiliging van het (semi-)publieke territoir
tegen geweldplegers (uitgaanscentra, openbaar vervoer, scholen, voetbal stadions
etc.) en de beveiliging van kinderen tegen seksueel slachtofferschap.
Waar bij de beveiliging van het (semi-)publieke territoir de verantwoordelijkheid
in belangrijke mate mede wordt gedeeld door het lokale bestuur, worden maatregelen ter beveiliging tegen (pedo)seksueel geweld nadrukkelijk verwacht van de
justitiesector. De groeiende roep om preventieve (justitiële) maatregelen tegen
bekende 'pedofielen' wordt niet alleen gehoord op straat en in woonbuurten die
protesteren tegen de aanwezigheid van (vermeende) pedofielen, maar klonk ook
door langs andere wegen. Zo bleek bij een in opdracht van de NCRV gehouden
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opinie-onderzoek circa 90% van de ondervraagden 'strengere controle op pedofielen, zoals opname in een registratie-systeem' te willen (Algemeen Dagblad,
5 januari 1999).
In dezelfde krant van 21 augustus 1999 spraken vooraanstaande forensischpsychiatrische deskundigen als Beyaart en Van Ree zich uit voor stringente controle
op bekende gewelddadige pedoseksuelen. Mogelijk zou een verplicht gebruik van
lustremmende psychofarmaca en in laatste instantie zou preventieve opsluiting voor
dergelijke personen zijn geïndiceerd. Ook de landelijke directeur van Reclassering
Nederland was van mening dat bekende gewelddadige pedoseksuelen levenslang
preventief zouden moeten worden 'opgenomen'.
In de afweging van de belangen van privacy-bescherming en de maatschappelijke
reïntegratie van gestrafte plegers van seksuele geweldsdelicten enerzijds en de
beveiliging tegen 'gevaarlijke' seksuele geweldsdelinquenten anderzijds lijkt de
balans duidelijk in de richting van de belangen van laatstgenoemden te zijn
verschoven. Tegelijkertijd wordt er in de serieuze pers en door deskundigen ook
gewaarschuwd tegen heksenjacht, onterechte generalisaties (lang niet elke pedofiel
vormt een fysieke bedreiging van kinderen) en averechtse bijverschijnselen van
preventieve maatregelen. Zo wordt er in het NRC Handelsblad van 13 augustus
1999 gewaarschuwd dat'het kweken van desperado's de gevaren voor kinderen
alleen maar erger maakt.'
In deze notitie zijn we in het bijzonder ingegaan op de vooral in de laatste jaren
totstandgekomen Amerikaanse en Engelse regelingen voor registratie, notificatie en
toezicht (monitoring) van (pedo)seksuele delinquenten. Dit is geplaatst tegen de
achtergrond van forensisch-psychiatrische inzichten omtrent de noodzaak en de zin
van dergelijke maatregelen bij verschillende typen van (pedo)seksuele delinquentie.
Waar de aard en de consequenties van (pedo)seksuele delinquentie sterk uiteenlopen, is een uniforme interventie ter beheersing van het probleem niet goed
mogelijk. Daarnaast zijn bij elke te overwegen maatregel ook de mogelijke
onbedoelde en ongewenste effecten van belang. Notificatie kan (potentiële)
slachtoffers van pedoseksualiteit weerbaarder maken, maar kan ook leiden
tot onrust en conflicten in een woonbuurt. Van strenger toezicht en strengere
strafbedreiging kan een preventieve en afschrikkende werking uitgaan. Maar deze
maatregelen kunnen ook gevaarlijke paniekreacties bij plegers van pedoseksuele
delicten in de hand werken.
In theorie kunnen beveiligende maatregelen tegen pedoseksuele delinquentie
worden gericht op de dader, op het slachtoffer en op de situationele/relationele
context van de ontmoeting tussen slachtoffer en dader. Notificatie is gericht op het
weerbaarder maken van (de omgeving van) potentiële slachtoffers. De mogelijkheden tot preventieve controle worden in handen gegeven van (niet-justitiële)
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maatschappelijke instellingen of van particuliere burgers. In het laatste geval wordt
gesproken van community notification.
Preventieve maatregelen kunnen ook direct worden gericht op de potentiële daders
van pedoseksuele delicten. In dat geval zijn er globaal gesproken twee opties:
uitschakeling (incapacitatie) door strafrechtelijke of civielrechtelijke 'bewaring'
enerzijds en toezicht en begeleiding in de gemeenschap anderzijds. Deze laatste
optie wordt aangeduid met het begrip monitoring. In de Verenigde Staten (VS) en
Engeland bestaan uitgebreide wettelijke en ook praktisch geïmplementeerde
mogelijkheden om incapacitatie en monitoring van pedoseksuele delinquenten
te realisereren.
Rationeel beleid gericht op preventieve beveiliging tegen pedoseksuele delicten
vergt een zo goed mogelijke definiëring en inschatting van de risico's in samenhang met een inzicht in de reële preventieve mogelijkheden van notificatie en
monitoring. In de forensisch-psychiatrische literatuur zijn hiervoor belangrijke
aanknopingspunten te vinden. Met betrekking tot risico's dient te worden onderscheiden tussen enerzijds de kans op recidive van pedoseksualiteit en anderzijds de
kans van ernstige consequenties voor het slachtoffer. Daarnaast is het nut van met
name notificatie sterk afhankelijk van de vraag of de (potentiële) dader al dan niet
een bekend persoon is uit de eigen sociale omgeving van het slachtoffer.
Uit forensisch-psychiatrische literatuur wordt duidelijk dat de kansen van recidive
van pedoseksualiteit en de kans op fysiek letsel onafhankelijk van elkaar moeten
worden beoordeeld. Recidive valt vooral te verwachten bij seksueel gemotiveerde
pedoseksualiteit waarbij een specifieke voorkeur bestaat voor kinderen en
jeugdigen. In deze gevallen is er meestal sprake van betrekkelijk langdurig 'relaties',
waarbij het kind eerder wordt gemanipuleerd dan met geweld gedwongen. Vooral
bij homoseksuele 'pedofilie' bestaat een zeer grote kans op recidive en tegelijkertijd
een betrekkelijk gering fysiek gevaar voor het slachtoffer. Anderzijds is bij agressiegemotiveerde pedoseksualiteit de kans op recidive geringer, maar het gevaar voor
(ernstig) letsel van het slachtoffer groter. Daarnaast leren forensisch-psychiatrische
inzichten dat externe controle, dat wil zeggen controle die niet afhankelijk is van de
'zelfcensuur' van potentiële daders, het meest is geïndiceerd bij het type 'antisociale'
dader. Dit dadertype blijkt moeilijk toegankelijk voor behandeling en zeker wanneer
er ook een woede ('wraak') motief een rol speelt, dan bestaat er een reële kans op
ernstig gevaar voor de omgeving. Uit forensisch-psychiatrisch onderzoek blijkt
bovendien dat het gevaarsrisico sterk wordt medebepaald door in principe kenbare
risicofactoren, zoals overmatig drankgebruik en sociale/relationele crises in het
leven van potentiële daders.
Dit betekent dat toezicht moet en waarschijnlijk ook kan worden gericht op een te
specificeren groep van personen die eerder bekend zijn geworden als plegers van
pedoseksuele delinquentie.
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In de VS en in Engeland zijn in de laatste jaren uitgebreide wettelijke regelingen
en uitvoeringssystemen ontwikkeld als middel tegen recidive van pedoseksuele
delinquentie.
In de VS wordt veel nadruk gelegd op het vergroten van de weerbaarheid van
(potentiële) slachtoffers door middel van notificatie. Er zijn federaal verplichte
registratiesystemen ontwikkeld waarin in principe 'alle' plegers van seksuele handson delicten zijn opgenomen. Voor de meest ernstige gevallen (de sexual predators)
bestaan veelal verdergaande en ingrijpendere regelingen voor zowel registratie als
notificatie. De modaliteiten van registratie en notificatie kunnen worden geregeld
op het niveau van de afzonderlijke staten. Notificatie kan bestaan uit het ongevraagd aanbieden van informatie omtrent (pedo)seksuele delinquenten aan een
lokale gemeenschap, maar kan ook zijn beperkt tot de verwittiging van relevante
instellingen binnen de gemeenschap. Essentieel is echter dat er een federaal recht
is gecreëerd, waarbij 'alle' Amerikaanse burgers de mogelijkheid hebben zich te
informeren over de aanwezigheid van (pedo)seksuele delinquenten in hun
woonomgeving.
In veel staten van de VS bestaan ook uitgebreide mogelijkheden voor civiele
dwangopname van onbeperkte duur van personen die als sexual predators zijn
aangemerkt. Voor deze gevallen is het criterium van 'krankzinnigheid' als vereiste
voor psychiatrische dwangopname komen te vervallen.
Bij de recente wetgeving in Engeland, de Sex Offender Act en de Crime and Disorder
Act, wordt meer nadruk gelegd op mogelijkheden voor intensief en langdurig toezicht in de gemeenschap. Notificatie is mogelijk, maar het speelt een veel minder
sterke rol dan in de VS. Anders dan in de VS hebben Engelse burgers niet het recht
om geïnformeerd te zijn over de aanwezigheid van pedoseksuele delinquenten in
hun omgeving.
Door het Engelse strafrechtssysteem, waarbij een lange straf wordt opgelegd die
slechts voor een beperkt (doorgaans eenderde) deel is bedoeld voor werkelijke
detentie, kan langdurig op strafrechtelijke titel toezicht worden uitgeoefend. Op
grond van de Sex Offender Act is deze toezichtsperiode langer dan mogelijk zou
zijn bij andere delictsoorten.
Langs civielrechtelijke weg kan in Engeland ook toezicht worden uitgeoefend
krachtens de Sex Offender Order, die deel uitmaakt van de sterk op openbare orde
en veiligheid in lokale gemeenschappen georiënteerde Crime and Disorder Act.
Op initiatief en ter beoordeling van de plaatselijke politie kunnen (pedo)seksuele
delinquenten voor een minimumperiode van vijf jaar onder toezicht worden gesteld.
Toepassing van de Sex Offender Order op een bepaalde persoon dient te worden
besloten door de rechtbank. Hierbij kunnen gedragsrestricties worden gesteld,
bijvoorbeeld het verbod om zich rond schoolpleinen op te houden; er kunnen
echter geen geboden worden opgelegd. Het is krachtens de Sex Offender Order
bijvoorbeeld niet mogelijk om een persoon te verplichten in behandeling te gaan.
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Het niet-voldoen aan de bepalingen van de Sex Offender Order vormt een misdrijf
waarvoor een persoon in hechtenis kan worden genomen.
Helaas is, zowel in de VS als in Engeland, weinig bekend over de praktische
ervaringen met de nog recente wetgeving voor notificatie en monitoring van
(pedo)seksuele delinquenten. In elk geval wordt het wel duidelijk dat in beide
landen, vergeleken met Nederland, een veel uitgebreider instrumentarium bestaat
voor intensieve en langdurige beveiligende maatregelen.
Het lijkt aannemelijk dat het Engelse model beter zou passen in de Nederlandse
samenleving dan het Amerikaanse, waar beveiliging (i.c. notificatie) meer wordt
opgezet als een privaat en tegenstellingen tussen burgers vergrotend arrangement.
Het belang van notificatie en monitoring wordt gerelativeerd door enerzijds aanwijzingen dat verreweg de meeste pedoseksualiteit wordt gepleegd door personen
uit de eigen omgeving van het slachtoffer en/of door personen die nog niet als
zodanig bij justitie bekend waren, en anderzijds door de forensisch-psychiatrische
bevinding dat reëel gevaar van fysiek letsel bij pedoseksualiteit slechts in een
beperkt aantal gevallen dient te worden gevreesd. Met andere woorden, notificatie
en monitoring van een brede groep bekende plegers van alle soorten van pedoseksuele delicten zou waarschijnlijk een al te grof middel zijn, waaraan velen'ten
onrechte' zouden worden blootgesteld. Nadelen voor de gemeenschap (de verwekte
onrust en de kans op paniekreacties bij gepleegde pedoseksualiteit) en voor de
'gemonitorden' (stigmatisering en verminderde kans op resocialisatie) zouden
dan wel eens groter kunnen zijn dan de voordelen.
Dit neemt niet weg dat verruimde wettelijke mogelijkheden voor (beperkte)
notificatie en langdurig en intensief toezicht wel degelijk van veel belang zou
kunnen zijn met betrekking tot een in aantal waarschijnlijk zeer beperkte groep
bij justitie bekende personen.
Het zou dan moeten gaan om personen die eerdere seksuele delicten met een
expliciet geweldselement hebben gepleegd tegen kinderen of jeugdigen en bij wie
volgens forensisch-psychiatrisch onderzoek antisocialiteit en/of een duidelijk
woede-element een rol heeft gespeeld bij de eerdergepleegde delicten. In deze
gevallen zou de verwittiging van relevante instellingen binnen de gemeenschap en
het realiseren van intensief en langdurig (reclasserings)toezicht een juist antwoord
kunnen zijn op het appèl aan justitie om beveiliging tegen pedoseksuele geweldsdelicten te realiseren.
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