
Inleiding en onderzoeksvragen

Het onderhavige onderzoek richt zich enerzijds op aantallen en aard 
van contraire beëindigingen van de TBS-maatregel, en anderzijds op 
argumenten van rechters om het advies van de TBS-instelling of andere 
adviserende instantie niet te volgen en op het verband tussen contraire 
beëindiging en (zeer) ernstige recidive.
De reden om het WODC te vragen hiernaar onderzoek te doen is politiek-
maatschappelijke zorg over het aantal contraire beëindigingen vanwege 
een in eerder onderzoek gebleken samenhang met latere recidive.

Voor het achterhalen van oorzaken van contraire beëindiging is naast 
kennis over (ontwikkelingen in) aantallen, ook kennis over de inhoud van 
contrair beëindigde zaken van belang. Daarbij gaat het om de argumenten 
in de verlengingsadviezen en de argumenten van de rechter om het advies 
niet over te nemen. Omdat het recidiverisico het centrale criterium is bij 
de verlengingsbeslissing, is een belangrijke vraag in welke mate er tussen 
de rechtbank of het gerechtshof en de adviserende instantie sprake is van 
een verschil in inschatting van het recidiverisico.
In overleg met de opdrachtgevers is binnen het onderzoek de volgende 
definitie van contraire beëindiging gehanteerd:

Contraire beëindiging is het niet verlengen van de TBS-maatregel door de 
rechtbank of het gerechtshof, tegen het advies van de adviserende instantie in.

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
1 Hoe vaak komt beëindiging van de TBS-maatregel contrair aan het 

advies van de adviserende instantie voor in de jaren 2001-2004? Wat is 
het totale aantal contraire beëindigingen, het aantal per gerecht en het 
aantal per TBS-instelling? Hoe groot is het percentage contraire beëin-
digingen op het totale aantal beëindigde TBS-maatregelen?

2 Hoe vaak gaat het OM in beroep bij contraire beëindiging?
3 Komt contraire beëindiging met name in de transmurale fasen van de 

tenuitvoerlegging voor?
4 In hoeveel van de contrair beëindigde zaken verschillen de adviserende 

instantie en de rechter van inzicht wat betreft de inschatting van het 
gevaar voor de samenleving?

5 Wat zijn volgens rechters, raadsheren en gedragsdeskundigen die 
hiermee ervaring hebben, de belangrijkste argumenten om contrair te 
beëindigen?

6 Is het percentage ex-TBS-gestelden dat recidiveert met een ernstig 
(gewelds- of zeden)delict of een zeer ernstig delict, hoger na door de 
rechter contrair beëindigde TBS-maatregelen dan na niet contrair 
beëindigde TBS-maatregelen?

Samenvatting
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Methoden en gegevensbronnen

De aantallen en de aard van contrair beëindigde zaken zijn kwantitatief 
onderzocht aan de hand van beschikkingen van contrair beëindigde 
zaken. Deze zijn achterhaald op basis van gegevensbestanden uit het 
Monitor Informatiesysteem Terbeschikkingstelling (MITS) van DJI. Ter 
aanvulling en verdieping, om meer zicht te krijgen op de argumenten en 
meer algemene oorzaken met betrekking tot contraire beëindiging, zijn 
vraaggesprekken gehouden met rechters, raadsheren en gedragsdeskun-
digen. Dit betreft echter kwalitatieve gegevens: inzichten van een beperkt 
aantal functionarissen die wat betreft contraire beëindiging veel ervaring 
hadden.
Op basis van kwalitatieve gegevens kan wel de vraag worden beantwoord 
welke argumenten om contrair te beëindigen vóórkomen, maar niet de 
vraag in welke mate deze voorkomen. Daartoe is aanvullend onderzoek 
nodig.
Onderzoeksvraag 6 is beantwoord met behulp van de WODC-
Recidivemonitor.

Resultaten

Aantal contrair beëindigde zaken

Van 95 van de 112 als contrair beëindigd in 2001-2004 geregistreerde 
zaken zijn de beëindigingsbeschikkingen ontvangen van de gerechten 
of via DJI verkregen uit het persoonsdossier (tabel S1). Van vier beschik-
kingen was de inhoud zo summier dat de strekking van het advies van de 
adviserende instantie niet kon worden afgeleid.

Onder de overige 91 als contrair beëindigd geregistreerde TBS-maatrege-
len werden twee bijzondere categorieën gevonden waarin beëindiging van 
de maatregel specifiek tot doel had de TBS-gestelde op een BOPZ-titel in 
een GGz-voorziening te kunnen plaatsen dan wel uitzetting van de TBS-
gestelde als ongewenst vreemdeling. Uit de beschikkingen bleek dat dit 
meestal in overleg gebeurde tussen de TBS-instelling, het OM en de recht-
bank of het gerechtshof. Vanwege de specifieke doelstelling beschouwen 
we deze zaken als aparte categoriëen.
In de 75 overblijvende zaken heeft de rechter de TBS-maatregel beëindigd 
terwijl het OM schriftelijk verlenging had gevorderd. Het OM is in 14 van 
deze 75 zaken echter van de schriftelijke vordering afgeweken, waardoor 
het niet verlengen van de TBS-maatregel in deze zaken conform was 
aan de vordering ter zitting. In 61 zaken beëindigde de rechter de TBS-
maatregel contrair aan zowel de schriftelijke vordering als de vordering 
ter zitting.
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Het aantal TBS-maatregelen dat de rechtbank of het hof contrair aan 
het advies van de adviserende instantie beëindigde, ligt lager. Dit betreft 
namelijk 47 zaken. In twee daarvan week de adviserende instantie ter zitting 
af van het eerdere advies tot verlenging. Daarmee komt het aantal contrair 
aan het schriftelijke advies en het advies ter zitting beëindigde zaken op 45. 
De beschikkingen van deze 45 zaken zijn in de verdere  analyses betrokken.

Op grond van de in dit onderzoek gehanteerde definitie van contraire 
beëindiging, ligt het aantal contrair beëindigde zaken ongeveer de helft 
lager dan de in 2004 naar buiten gebrachte cijfers (Kamerstukken II, 
2003-2004, 29 452, nr. 1). Het aandeel van de contraire beëindigingen op 
het totale aantal beëindigde TBS-maatregelen zou hierdoor op 14-24% 
komen te liggen in plaats van op 28-48%.
Er zijn ongeveer 1.700 TBS-gestelden die iedere één of twee jaar een 

Tabel S1 Aantal contrair beëindigde TBS-maatregelen in 2001-2004 
op basis van opgevraagde beschikkingen

Aantal beschikkingen

 Opgevraagde beschikkingen 112

 Ontvangen of uit dossier verkregen 95

 Beschikking biedt geen informatie over strekking advies 4

 Te analyseren beschikkingen 91

Bijzondere categorieën

 Beëindiging wegens uitzetting ongewenst vreemdeling* 6

 Beëindiging wegens BOPZ-traject** 10

Contrair beëindigde TBS-maatregelen: afbakening volgens verschillende definities

 Contrair aan schriftelijke vordering officier van justitie 75

 Contrair aan schriftelijke vordering en vordering ter zitting 61

 Contrair aan schriftelijk advies adviserende instantie 47

  Contrair aan schriftelijk advies adviserende instantie en advies ter zitting 
(de in dit onderzoek gehanteerde definitie)

45

* Zes van de als contrair beëindigd geregistreerde zaken werden beëindigd omdat betrokkene als 

ongewenst vreemdeling werd uitgezet; twee daarvan waren contrair aan het schriftelijk advies en 

het advies ter zitting was onbekend; vier bleken conform beëindigd (drie conform aan beide advie-

zen en één alleen aan het laatste advies).

** In acht van de als contrair beëindigd geregistreerde zaken was het voornemen een BOPZ-traject 

in te zetten een belangrijke reden tot beëindiging; één daarvan bleek contrair beëindigd en negen 

waren conform het advies van de adviserende instantie beëindigd (zeven conform het schriftelijke 

advies en het advies ter zitting, twee alleen conform het advies ter zitting).
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 verlengingsprocedure moeten doorlopen. Dit betekent dat in 2001-2004 
jaarlijks tussen de 850 en 1.700 verlengingsbeslissingen zijn genomen. Niet 
alle daarvan worden echter aan de rechter voorgelegd. In 2004 bijvoor-
beeld eindigden 57 TBS-maatregelen buiten de rechter om. De ongeveer 
elf contrair beëindigde zaken per jaar in 2001-2004 vormen maar een klein 
percentage van het totale jaarlijkse aantal verlengingsbeslissingen. Dat 
betekent dat de neiging van rechters om tegen het verlengingsadvies in te 
gaan niet erg groot is.

Inhoud van contrair beëindigde zaken

Bij inhoudelijke analyse van de contrair beëindigde zaken bleek verder dat 
slechts in zeven van de 38 zaken waarin de inschatting van het recidive-
risico was vermeld, de adviserende instantie het recidiverisico inschatte 
als hoog (twee zaken) of matig dan wel twijfelachtig (vijf zaken). In de 
overige zaken schatte de adviserende instantie het recidiverisico laag in.
Dat betekent dat slechts een minderheid van de formeel contrair beëin-
digde zaken, dat wil zeggen contrair beëindigd volgens de definitie, ook 
als contrair kan worden beschouwd uitgaande van de inhoud van de zaak.
Het aantal inhoudelijk contraire zaken is in absolute zin gering: zeven in 
vier jaar, tegenover 31 inhoudelijk zwak contraire zaken. Op het aantal 
uitgebrachte verlengingsadviezen in de jaren 2001-2004 is dit maar een 
fractie, gegeven dat er ongeveer 1.700 TBS-gestelden zijn die ieder eens per 
één of twee jaar een verlengingsprocedure doorlopen.
Niettemin is het feit dat de inschattingen van het recidiverisico van 
adviserende instantie en het gerechtshof of de rechtbank soms sterk 
uiteenlopen, belangrijk genoeg om een aandachtspunt te zijn. Met name 
wat betreft verbetering van de communicatie over de inschatting van 
recidiverisico’s, en criteria voor de inschatting daarvan tussen de advise-
rende en beslissende instanties.

Argumenten om contrair te beëindigen en oorzaken van contraire 
beëindiging

De volgende hoofdthema’s wat betreft argumenten voor en oorzaken 
van contraire beëindiging kwamen uit de vraaggesprekken met rechters, 
raadsheren en gedragsdeskundigen naar voren.

1  Accentverschillen tussen juridische en gedragskundige criteria
Gedragsdeskundigen zijn volgens geïnterviewden eerder geneigd 
verlenging van de TBS-maatregel noodzakelijk te achten om een resociali-
satieproces af te ronden, teneinde het recidiverisico op langere termijn te 
reduceren. Rechters achten dit ook noodzakelijk maar vinden daarin niet 
in alle gevallen voldoende grond voor verlenging van de TBS- maatregel. 
Daar komt bij dat adviezen volgens geïnterviewden soms teveel op behan-
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deling gericht zijn en te weinig op onderbouwing van het juridische 
gevaarscriterium.

2  Het ‘grijze gebied’ bij inschatting van het recidiverisico
In sommige gevallen blijft, ook na nader onderzoek door de rechter, 
de onderbouwing met betrekking tot het recidiverisico voor de rechter 
 onvoldoende overtuigend.
De adviserende instantie twijfelt in een aantal gevallen over de vraag 
of het recidiverisico al dan niet onaanvaardbaar moet worden geacht. 
Dat kan worden beschouwd als inherent aan de materie. De vraag is hoe 
rechters op dergelijke twijfel reageren. Uit de bestudering van de beschik-
kingen kan voorzichting worden afgeleid dat de reactie wel eens is dat het 
recidiverisico onvoldoende onderbouwd wordt en er derhalve geen grond 
vormt voor verlenging.

3  Taakopvatting van de rechter
Er zijn geïnterviewden die het deskundigenadvies als basis zien voor 
de besluitvorming met betrekking tot verlenging van de TBS-maatre-
gel, anderen benadrukken dat de verlengingsbeslissing gestoeld moet 
zijn op juridische argumenten, waarbij het advies een van richtingge-
vende indicatoren is. Een rechter of raadsheer die de laatstgenoemde 
visie aanhangt, zal vermoedelijk eerder geneigd zijn eventueel tegen het 
deskundigenadvies in te besluiten, dan degene die zich meer in de eerste 
visie herkent.
Volgens geïnterviewden komt het voor dat de verlengingsbeslissing door 
rechters of raadsheren wordt gebruikt om de tenuitvoerlegging bij te 
sturen, bijvoorbeeld door het geven van ‘aanwijzingen’ aan de kliniek wat 
betreft inhoud, tempo en voortgang van de behandeling. Het lijkt aanne-
melijk dat naarmate rechters of raadsheren ‘executiebemoeienis’ meer 
tot hun taak rekenen, zij ook wat betreft het deskundigenadvies minder 
geneigd zullen zijn uitsluitend op de expertise van de kliniek te varen, en 
daarmee ook eventueel eerder contrair zullen beëindigen.

4  Strategische advisering door TBS-instellingen
Geïnterviewden merken op dat klinieken wel eens ‘strategisch’ advise-
ren. Dat wil zeggen om een bepaald effect te bereiken dat strikt genomen 
buiten het doel van het advies valt. Dergelijke nevendoelen zijn:
– Geen verantwoordelijkheid hoeven nemen voor een advies tot niet 

ver lengen. Volgens geïnterviewden stellen TBS-klinieken zich wel eens 
te voorzichtig op en adviseren zij soms verlenging wanneer zij eigenlijk 
beëindiging verantwoord achten.

– Het niet verlengen van de maatregel bij TBS-gestelden die moeilijk te 
resocialiseren zijn en moeilijk elders plaatsbaar zijn. De context van de 
beslissing tot al dan niet verlengen van de TBS-maatregel is volgens de 
geïnterviewden mede een politieke en financiële. Klinieken ervaren 
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politieke druk om geen risico te nemen bij het adviseren om de TBS-
maatregel al dan niet te verlengen. Daardoor stellen zij zich voorzichtig 
op. Aan de andere kant is er juist een financiële druk om patiënten zo 
snel mogelijk door te laten stromen of te resocialiseren.

5  Proportionaliteit
Als een van de mogelijke oorzaken voor (een toename in) het aantal 
contraire beëindigingen van de TBS-maatregel werd begin jaren negen-
tig de verbeterde rechtspositie van TBS-gestelden genoemd. Daardoor 
zouden rechters meer aandacht hebben voor de evenredigheid van de 
duur van de TBS-maatregel en de ernst van het delict waarvoor deze werd 
opgelegd. Dit wordt ook wel het proportionaliteitsargument genoemd.
In het onderhavige onderzoek wordt het proportionaliteitsbeginsel zelden 
expliciet in de beschikking opgevoerd. Ook blijkt niet uit de interviews dat 
het proportionaliteitsargument in de praktijk een belangrijke factor is bij 
contraire beëindiging.
Mogelijk is hierbij van belang dat zich nu, vergeleken met 1990, minder 
TBS-gestelden in de populatie bevinden bij wie de TBS-maatregel werd 
opgelegd voor een relatief minder ernstig delict. Dit maakt de kans op 
het betrekken van het proportionaliteitsargument in de besluitvorming 
kleiner. Daarnaast zou een rol kunnen spelen dat momenteel maatschap-
pelijk en politiek het belang van veiligheid sterker wordt benadrukt dan 
een aantal jaren geleden.

Bij verschillende van de hierboven beschreven oorzaken (met name de 
eerste twee en de vierde) komt het belang naar voren van de mate waarin 
in het verlengingsadvies voor de rechter voldoende overtuigend wordt 
aangegeven dat nog sprake is van een onaanvaardbaar recidiverisico.
Naast verantwoording van het advies tot al dan niet verlengen, is ook de 
inhoudelijke verantwoording van de rechterlijke beslissing belangrijk.
In twintig van de 45 contrair beëindigde zaken wordt de rechterlijke 
beslissing in de beschikking slechts gemotiveerd met behulp van een 
standaardfrase, zonder dat de afwegingen en argumenten expliciet 
worden vermeld. Nadelen daarvan zijn onder meer dat de besluitvorming 
moeilijk te doorgronden is voor bij de zaak betrokkenen en dat weinig 
aanknopingspunten worden geboden voor inhoudelijke discussie en 
daarmee voor verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Verband tussen contraire beëindiging en latere recidive

Zoals eerder vermeld zijn, om over zo recent mogelijke gegevens te 
beschikken, in het onderhavige onderzoek zaken bestudeerd van in 
2001-2004 contrair beëindigde TBS-maatregelen. Omdat de follow-up 
periode nog te kort is om recidive te kunnen meten, zijn van de betrokken 
TBS-gestelden geen recidivegegevens onderzocht.
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Wel konden de recidivegegevens van eerdere uitstroomcohorten worden 
onderzocht met behulp van de WODC-Recidivemonitor.
Daaruit bleek dat na contraire beëindiging van de TBS-maatregel een 
groter percentage van de ex-TBS-gestelden (zeer ernstig) recidiveert dan 
na andere wijzen van beëindiging van de maatregel. Van de in 1994-1998 
uitgestroomde cohort bijvoorbeeld, heeft tien jaar na contraire beëindi-
ging van de maatregel een kleine 40% ernstig gerecidiveerd, versus ruim 
25% na conforme beëindiging van de TBS-maatregel. De zeer ernstige 
recidive bij deze cohort betrof respectievelijk 20% en 5%, tien jaar na 
contraire respectievelijk conforme beëindiging.

Dit resultaat is moeilijk in overeenstemming te brengen met het in 
kwantitatieve en inhoudelijke zin relativerende beeld van contraire 
beëindiging op basis van de bestudeerde ‘contraire’ zaken uit 2001-
2004: te weten de bevinding dat in het merendeel van deze zaken de 
adviserende instantie het recidiverisico laag inschat. Hoe zouden deze 
onderzoeksresultaten kunnen worden verklaard?
Ten eerste is de aanname in dit onderzoek dat de populaties TBS-
gestelden die in 1974-1998 respectievelijk 2001-2004 uitstroomden 
vergelijkbaar zijn. Het is denkbaar dat de in 2001-2004 contrair beëin-
digde zaken desalniettemin toch verschillen van die uit eerdere jaren 
op een wijze die verband houdt met latere recidive (bijvoorbeeld omdat 
de adviserende instantie in de eerstgenoemde jaren in meer van de 
contraire zaken het recidiverisico laag inschat). Vooralsnog is dit niet 
meer dan een veronderstelling die nader kan worden onderzocht door 
over enkele jaren (vanaf 2007) in follow-up onderzoek recidivegegevens 
te verzamelen van de TBS-gestelden die uitstroomden in 2001-2004.
In de tweede plaats blijkt dat de relatie tussen contraire beëindiging en 
recidive complex is. Zo komt uit nadere analyse naar voren dat er sprake 
is van een verschil in aan recidive gerelateerde achtergrondkenmer-
ken (waaronder ongeoorloofde afwezigheid en eerdere veroordelingen) 
tussen personen bij wie de TBS-maatregel contrair is beëindigd en 
degenen bij wie de TBS op een andere wijze beëindigd is. Daarbij is, 
ondanks dat de adviserende instantie het recidiverisico in de meeste 
zaken laag inschat, de vraag of de maatregel al dan niet moet worden 
beëindigd een punt van twijfel in contraire zaken.
Door recidivegegevens te relateren aan de wijze van beëindiging en aan 
inhoudelijke kenmerken van de contrair beëindigde zaken, met name 
ook de perceptie van het recidiverisico door de adviserende instantie, 
kan in toekomstig onderzoek meer inzicht worden verkregen in de wijze 
waarop het verband tussen contraire beëindiging en recidive totstand-
komt.



20 Contraire beëindiging van de TBS-maatregel

Registratie van TBS-gegevens

DJI heeft in 2001-2004 als contrair beëindigd geregistreerd alle TBS-
maatregelen die door rechtbank of gerechtshof contrair aan de vordering 
van het OM beëindigd zijn.
Tijdens het onderzoek bleek dat binnen deze categorie nadere nuancering 
wenselijk is.

Ten eerste kan onderscheid worden gemaakt tussen beëindiging van de 
TBS-maatregel contrair aan de vordering van het OM en beëindiging 
contrair aan het gedragskundig advies van de adviserende instantie.
In de tweede plaats is het zinvol te onderscheiden tussen de eerder afgege-
ven schriftelijke vordering en de vordering ter zitting, respectievelijk 
het aanvankelijke schriftelijke advies en het advies ter zitting. Dit is van 
belang omdat het OM respectievelijk de adviserende instantie in een 
aantal gevallen ter zitting terugkomt op de eerder afgegeven schriftelijke 
vordering dan wel het schriftelijke advies.
In de derde plaats moet er rekening mee worden gehouden dat de aange-
wezen adviserende instantie verschilt, afhankelijk van de vraag of de 
dwangverpleging reeds voorwaardelijk is beëindigd of niet.
Verder zijn twee bijzondere categorieën te onderscheiden, namelijk die 
gevallen waarin de beëindiging van de TBS-maatregel specifiek ten doel 
heeft betrokkene op een BOPZ-titel in een GGz-voorziening te plaatsen, 
en die gevallen waarin de TBS-maatregel wordt beëindigd om de TBS-
gestelde als ongewenst vreemdeling uit Nederland uit te zetten.
 Inmiddels ontwikkelt DJI op basis van deze suggesties een nieuwe 
categorisering binnen de registratie van contraire beëindiging van de 
TBS-maatregel in het MITS.

Het huidige MITS bewijst reeds zijn nut als registratiesysteem met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de TBS, maar kan verder worden 
ontwikkeld. De informatiepositie op het gebied van de TBS-maatregel zou 
daardoor nog aanzienlijk kunnen worden versterkt.
Daarmee zou niet alleen wetenschappelijk onderzoek zijn gediend, maar 
het zou ook ten goede komen aan het afleggen van maatschappelijke 
verantwoording en ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Conclusies

Op basis van het onderhavige onderzoek kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken.
1 In getalsmatig opzicht nemen contraire beëindigingen van de TBS-

maatregel in 2001-2004 slechts een zeer geringe plaats in onder de 
beslissingen in verlengingsprocedures.
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2 In de meeste van de contrair beëindigde zaken schat de adviserende 
instantie het recidiverisico laag in.

3 In de perceptie van actoren met ervaring en kennis van zaken op dit 
gebied zijn de volgende punten belangrijke oorzaken van contraire 
beëindiging:
– accentverschillen met betrekking tot juridische en gedragskundige 

criteria voor verlenging;
– de onzekerheidsmarge bij de inschatting van het recidiverisico;
– de mate waarin rechters of raadsheren bemoeienis met de tenuit-

voerlegging van de TBS-maatregel tot hun taak rekenen;
– strategische advisering door TBS-instellingen.

4 Van de TBS-gestelden van wie in 2001-2004 de maatregel is beëin-
digd, zijn nog geen recidivegegevens bekend omdat de follow-up 
periode daarvoor nog te kort is. Als alternatief werd de recidive van 
TBS-gestelden na contraire respectievelijk conforme beëindiging van 
de maatregel bepaald voor cohorten die in eerdere jaren zijn uitge-
stroomd.

De bevinding op basis van de bestudeerde zaken van in 2001-2004 
contrair beëindigde maatregelen, dat de adviserende instantie in het 
merendeel van de zaken het recidiverisico laag inschat, is moeilijk in 
overeenstemming te brengen met de bevinding die naar voren komt uit 
de gegevens van eerdere uitstroomcohorten, dat na contraire beëindiging 
structureel een hoger percentage ex-TBS-gestelden (zeer ernstig) recidi-
veert.
Dit pleit ervoor om over enkele jaren in follow-up onderzoek recidivegege-
vens te verzamelen van de TBS-gestelden die uitstroomden in 2001-2004. 
Het relateren van recidivegegevens aan de wijze van beëindiging en aan 
inhoudelijke kenmerken van de contrair beëindigde zaken, waaronder de 
perceptie van het recidiverisico door de adviserende instantie, de wijze 
waarop de inschatting van het recidiverisico plaats heeft gevonden en de 
kennis (onder meer achtergrondkenmerken van betrokkene) waarop deze 
is gebaseerd, kan meer inzicht verschaffen in de wijze waarop het verband 
tussen contraire beëindiging en latere recidive totstandkomt.




