
Samenvatting

Aanleiding en doelstellingen

Het aantal personen met een maatregel terbeschikkingstelling (tbs) in Neder-
land is in een periode van 20 jaar sterk gestegen (van 405 tbs-gestelden in
1990 naar ruim 2100 tbs-gestelden in 2010). Hierdoor ontstond een capaci-
teitstekort in de tbs-sector en wachtlijsten (de zogenoemde passantenproble-
matiek), problemen die tot voor kort een belangrijke rol hebben gespeeld in
de tbs-sector. De afgelopen jaren zijn er meerdere (grootschalige) onderzoe-
ken uitgevoerd die zich richtten op dergelijke problemen in de tbs-sector.
Het meest recente onderzoek is het parlementaire onderzoek van de Com-
missie-Visser, van wie het eindrapport in 2006 verscheen. Ondanks het feit
dat de afgelopen 20 jaar veel maatregelen genomen zijn om de capaciteits-
problematiek te verminderen en de passantenproblematiek het hoofd te bie-
den, neemt de verblijfsduur van tbs-gestelden toe.

Onderzoek naar de verblijfsduur is om meerdere redenen van belang. Zo
adviseren advocaten hun cliënten niet mee te werken aan psychiatrisch
onderzoek (Pro Justitia onderzoek) dat nodig is om een tbs-maatregel op te
leggen, vanwege de lange tijd die een tbs-behandeling in beslag neemt. Hier-
door neemt het aantal personen dat medewerking verleent aan PJ-onderzoek
af en wordt het opleggen van de tbs-maatregel bemoeilijkt. Een tweede over-
weging is dat verschillende beleidsmaatregelen van het ministerie van Justitie
zijn gebaseerd op een gemiddelde verblijfsduur van zes jaar, terwijl niet
bekend is of hier empirisch gezien nog sprake van is. Het ministerie van Justi-
tie liet het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)
onderzoek verrichten naar de toename van de verblijfsduur en mogelijke ver-
klaringen hiervoor. Het onderhavige rapport is de verslaglegging van dit
onderzoek.

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek waren:
1 Inzicht bieden in de ontwikkeling van de verblijfsduur van tbs-gestelden

in de periode 1990-2009.
2 Inzicht bieden in mogelijke verklaringen voor de ontwikkeling van de ver-

blijfsduur van tbs-gestelden in de periode 1990-2009.

Allereerst werd de verblijfsduur onderzocht. Vervolgens werden mogelijke
verklaringen voor de gevonden ontwikkeling van de verblijfsduur bekeken.
Ter beantwoording van doelstelling 2 werd vooral gericht op vier hoofd-
thema’s van mogelijke verklaringen voor de gevonden ontwikkeling in de ver-
blijfsduur. Deze thema’s waren de relatie tussen beleidsmaatregelen, risico-
taxatie en risicomanagement, de verlofpraktijk, en toezicht en nazorg aan de
ene kant en de verblijfsduur aan de andere kant. Het onderzoek bestond uit
het verrichten van literatuuronderzoek, het houden van expertmeetings en
het verrichten van analyses op verschillende datasets, in samenwerking met



de Dienst Justitiële Inrichtingen en het recidiveteam van het WODC. De data-
bases die hiervoor gebruikt werden, waren onder meer de Monitor Informa-
tiesysteem Tbs (MITS) en de Onderzoeks en Beleidsdatabase Justitiële Docu-
mentatie (OBJD).

Vanwege de beperkte doorlooptijd van het onderzoek (van januari tot en met
oktober 2010) en de complexe materie konden de mogelijke verklaringen
voor de ontwikkeling van de verblijfsduur niet allemaal uitputtend worden
onderzocht. De focus lag vooral op de beleidsmatige kant van genoemde
groepen van mogelijke verklaringen, waarbij de ontwikkelingen binnen de
forensisch psychiatrische centra (fpc’s) die daarbij mogelijk ook een rol
speelden, minder uitgebreid aan bod konden komen. Ook bleek gaandeweg
het onderzoek dat er onvoldoende tijd was om alle onderzoeksvragen te
beantwoorden. In hoofdstuk 1 wordt aangegeven om welke onderzoeksvra-
gen het gaat. Daarnaast worden enkele suggesties voor aanbevelingen voor
vervolgonderzoek gedaan in de hoofdstukken.

Resultaten

Ontwikkeling in de verblijfsduur van tbs-gestelden

Met de intra/transmurale verblijfsduur wordt in het onderhavige onderzoek
bedoeld: het totale verblijf, beginnend bij de eerste dag van opname in het
eerste fpc tot de dag waarop het intra/transmurale verblijf van de tbs-
gestelde eindigt. De passantentijd telt in deze operationalisatie van de ver-
blijfsduur niet mee en de perioden van proefverlof, voorwaardelijke beëindi-
ging, verblijf in een Huis van Bewaring en ongeoorloofde afwezigheid worden
van de totale verblijfsduur afgetrokken. Over de duur van de passantentijd,
perioden van proefverlof en voorwaardelijke beëindiging wordt in het onder-
havige rapport apart gerapporteerd. Voor longstay tbs-gestelden werd de ver-
blijfsduur eveneens apart berekend. Ten behoeve van de leesbaarheid van
het onderhavige rapport, wordt aan de intra/transmurale verblijfsduur gere-
fereerd als kortweg ‘de verblijfsduur’.

Er zijn drie rekenmethodes om de verblijfsduur van tbs-gestelden te bepalen:
de methode waarbij met instroomcohorten wordt gerekend, de methode
waarbij met uitstroomcohorten wordt gerekend en de methode op basis van
peilmomenten. Bij instroomcohorten wordt de verblijfsduur bepaald van een
groep tbs-gestelden die in een bepaald jaar in het eerste fpc wordt opgeno-
men. Bij uitstroomcohorten wordt de verblijfsduur bepaald van een groep
tbs-gestelden die in een bepaald jaar zijn uitgestroomd. Bij de peilmoment-
methode wordt gekeken naar de verblijfsduur van alle tbs-gestelden die op
een bepaald moment in de tbs verblijven. De drie methoden hebben elk
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voor- en nadelen bij het vaststellen van de verblijfsduur. Het grootste nadeel
van uitgaan van uitstroomcohorten en peilmoment is dat de daadwerkelijke
verblijfsduur wordt onderschat. Aangezien de methode van uitgaan van
instroomcohorten de daadwerkelijke verblijfsduur van tbs-gestelden het best
benadert, wordt in het onderhavige onderzoek van deze methode uitgegaan.
Deze methode heeft echter als nadeel dat het geen betrouwbare informatie
kan verschaffen over recente jaren, aangezien van recente instroomcohorten
nog niet voldoende tbs-gestelden hun behandeling hebben afgerond (het-
geen een voorwaarde is om de verblijfsduur op basis van instroomcohorten
te bepalen). Om die reden wordt de informatie over de verblijfsduur voor de
meer recente jaren op basis van de andere methoden aangevuld.

Uit de cijfers bleek dat de verblijfsduur van tbs-gestelden in de onderzoeks-
periode (1990-2009) geleidelijk is toegenomen, met uitzondering van een
piek tussen 1994 en 1995 (cijfers op basis van instroomcohorten). De geleide-
lijke toename kwam uit de drie verschillende meetmethoden eenduidig naar
voren. De lengte van de toename van de verblijfsduur verschilt, afhankelijk
van de meetmethode. De toename bedraagt 2,8 jaar in een periode van negen
jaar (instroomcohorten 1990-1998), 4,2 jaar in een periode van 19 jaar (uit-
stroomcohorten 1990-2008), en 0,9 jaar in een periode van zeven jaar (peil-
moment 2004-2010). De verblijfsduur is opgelopen tot 9,8 jaar (dit betreft de
verblijfsduur voor het meest recent te berekenen instroomcohort, 1998). Op
basis van beide andere rekenmethoden bedraagt de meest recent te bereke-
nen verblijfsduur 8,4 jaar (uitstroomcohort 2008) en 5,4 jaar (peilmoment
1 januari 2010).

Dat de verblijfsduur is toegenomen, blijkt ook uit de daling in het percentage
tbs-gestelden dat binnen een bepaald aantal jaren uitstroomt (berekend voor
instroomcohorten). Deze uitstroom van tbs-gestelden verloopt over de jaren
1981 tot en met 2000 steeds minder snel. Het percentage tbs-gestelden dat
binnen zes jaar verblijf uitstroomt, is van 60,3% (oudste instroomcohort,
1981) gedaald naar 18,9% (meest recente instroomcohort, 2000), een afname
van ruim 41%-punt. Verschillende beleidsmaatregelen (zoals de vergoeding
voor behandeling aan fpc’s) zijn gebaseerd op een gemiddelde verblijfsduur
van zes jaar. Uit deze resultaten blijkt dat daar empirisch gezien steeds min-
der sprake van is.

In het onderzoek werd vervolgens gekeken naar subgroepen binnen de tbs-
populatie, om te bepalen of de toename van de verblijfsduur vooral aan (één
of meer) subgroepen toegeschreven kon worden. Het was binnen de reik-
wijdte van het onderzoek mogelijk om gegevens te verkrijgen over de ver-
blijfsduur van de subgroep van zedendelinquenten, van longstay tbs-gestel-
den en van snelle uitstromers (over andere subgroepen in de tbs en de relatie
met de verblijfsduur, zoals delicttype en aard van de stoornis is dus geen
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informatie beschikbaar). Uit de resultaten bleek dat ook de uitstroom van
tbs-gestelden met een zedendelict steeds minder snel verloopt: het percen-
tage zedendelinquenten dat binnen 6 jaar uitstroomt, is gedaald van 20,0%
voor het instroomcohort 1990 naar 11,6% voor het instroomcohort 2000 (de
verblijfsduur van tbs-gestelden met een zedendelict neemt toe). Tbs-gestel-
den die een zedendelict pleegden, stromen daarnaast minder snel uit dan de
totale groep tbs-gestelden: na 6 jaar verblijf is 11,6% van de tbs-gestelden met
een zedendelict uitgestroomd ten opzichte van 18,9% van de totale groep tbs-
gestelden (instroomcohorten 2000).

Voor de longstay-populatie werd een gemiddelde verblijfsduur van 14,1 jaar
gevonden op peilmoment 1 januari 2010. Dit was een toename van 4,4 jaar in
een periode van zeven jaar in vergelijking met het peilmoment van 1 januari
2004 (de verblijfsduur bedroeg op 1 januari 2004 9,7 jaar). De stijging van de
verblijfsduur van longstay tbs-gestelden is inherent aan de karakteristieken
van deze subgroep, zij worden op de longstay-afdeling geplaatst vanwege
blijvende delictgevaarlijkheid en stromen in principe niet meer uit. Omdat de
verblijfsduur van de longstay tbs-gestelden apart in kaart werd gebracht,
heeft de stijging van de verblijfsduur van de subgroep longstay tbs-gestelden
geen invloed op de verblijfsduur van de overige tbs-gestelden.

Ook voor tbs-gestelden die het snelst uitstromen, de eerste 25% van de uit-
stromers uit een bepaald instroomcohort, wordt een toename van de ver-
blijfsduur gezien. Voor de instroomcohorten van de jaren 1990 tot en met
1999 stijgt de verblijfsduur van deze subgroep van 5,1 jaar naar 7,1 jaar. Tus-
sen de instroomcohorten van 1994 en 1995 was deze stijging vrij fors.

Om te bepalen of de toename van de (intra/transmurale) verblijfsduur mede
verklaard zou kunnen worden door een daling van de verblijfsduur in andere
fasen in de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel, werd de duur van de pas-
santentijd, proefverlof en voorwaardelijke beëindiging berekend. De gemid-
delde passantentijd en de gemiddelde lengte van de periode van proefverlof
zijn in de onderzoeksperiode toegenomen (instroomcohorten 1998 in verge-
lijking met instroomcohorten 1990). De passantentijd neemt toe van gemid-
deld 135 dagen voor het instroomcohort van 1990 naar 292 dagen voor het
instroomcohort van 1998. De gemiddelde lengte van proefverlof is toegeno-
men van 296 dagen voor het instroomcohort 1990 naar 445 dagen voor het
instroomcohort 1998. De gemiddelde lengte van de periode van voorwaarde-
lijke beëindiging is nagenoeg gelijk gebleven (gemiddeld 326 dagen in 1990
en 351 dagen in 1998). Dit betekende dat de stijging van de intramurale ver-
blijfsduur een robuuste bevinding was, in die zin dat deze niet gecompen-
seerd wordt door een daling van de duur van andere perioden.
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De duur van de passantentijd, proefverlof en voorwaardelijke beëindiging
tezamen was eveneens toegenomen en bedroeg voor het meest recente
instroomcohort bijna drie jaar (1088 dagen; instroomcohort 1998). In het
kader van het onderhavige onderzoek is niet duidelijk geworden hoeveel tbs-
gestelden welke route naar beëindiging van de tbs-maatregel volgen en welke
tijd er per individu na het intramurale verblijf nog bijkomt.

Beleidsmaatregelen ministerie van Justitie

Uit de analyse van de veranderingen in wet- en regelgeving van het ministe-
rie van Justitie is gebleken dat het capaciteitstekort in de tbs-sector lange tijd
het belangrijkste probleem was. Door het aanhoudende capaciteitstekort
ontstonden tevens wachtlijsten en moesten tbs-gestelden langere tijd in
detentie wachten op plaatsing in een fpc (de passantenproblematiek). Het
capaciteitstekort ontstond door een toename in het aantal opleggingen tbs
met dwangverpleging (tot voor kort), een toename van de verblijfsduur en
stagnatie in de uitstroom. Door het inzetten van beleidsmaatregelen op deze
drie terreinen, werd geprobeerd het capaciteitstekort en de passantenproble-
matiek aan te pakken. De meeste maatregelen kenden verder het waarborgen
van de veiligheid van de maatschappij als een doel voor de korte of lange ter-
mijn. Vanaf 2000 werd dit doel steeds belangrijker. Ook hadden beleidsmaat-
regelen de beheersing van de stijgende kosten van de tbs-maatregel als bijko-
mend doel.

Er werd regelmatig overlap in de achterliggende doelstellingen van de ver-
schillende beleidsmaatregelen gevonden. Zo werd bijvoorbeeld voor het
oplossen van de als problematisch beschouwde passantenproblematiek geïn-
vesteerd in behandelvoorzieningen in het gevangeniswezen (zoals preklini-
sche behandeling en preklinische interventie). Echter, van deze behandel-
voorzieningen werd ook verwacht dat zij de verblijfsduur in het fpc zouden
verkorten, door al een start te maken met de behandeling in het fpc. Hieron-
der volgen kort de belangrijkste overige beleidsmaatregelen die mogelijk van
invloed zijn geweest op de verblijfsduur. Gezien het feit dat de verblijfsduur
in de periode 1990-2009 geleidelijk toeneemt, zonder grote pieken of dalen, is
het vaststellen van de invloed van de beleidsmaatregelen moeilijk.

Om te onderzoeken welke invloed beleid voor longstay tbs-gestelden op de
verblijfsduur heeft, werd de verblijfsduur van de subgroep longstay tbs-gestel-
den apart in kaart gebracht en vergeleken met de verblijfsduur van de overige
tbs-gestelden. In de analyse van beleidsmaatregelen op het gebied van long-
stay werd onderzocht welke invloed deze veranderingen had op de verblijfs-
duur van longstay tbs-gestelden.
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In 1998 werden voor het eerst criteria voor plaatsing op een longstay-afdeling
vastgesteld. Een tbs-gestelde van wie de delictgevaarlijkheid na zes jaar
behandeling in twee verschillende fpc’s niet tot een aanvaardbaar niveau was
teruggebracht, kwam in aanmerking voor plaatsing op een longstay-afdeling.
In 2005 werd het zesjaarscriterium losgelaten en vervangen door een crite-
rium waarin het blijvende gevaar van recidive centraal stond: het werd moge-
lijk om een tbs-gestelde na een periode korter dan wel langer dan zes jaar op
een longstay-afdeling te plaatsen, als bleek dat betrokkene blijvend delictge-
vaarlijk was. Na 2005 werd een toename van het aantal longstay tbs-gestel-
den gezien. Het is niet duidelijk geworden hoeveel longstay tbs-gestelden na
2005 korter dan wel langer dan na zes jaar behandeling opgenomen werden
op de longstay-afdelingen. Wel is uit de resultaten gebleken dat de gemid-
delde verblijfsduur van longstay tbs-gestelden na invoering van het criterium
van delictrisico toenam, wat impliceert dat de instroom van longstay tbs-
gestelden na 2005 vooral tbs-gestelden betrof die (ook) ten minste zes jaar in
de tbs verbleven.

De aselecte plaatsing die in 1999 werd ingevoerd kan van invloed zijn geweest
op de verblijfsduur. Vanaf die tijd werden tbs-gestelden niet meer eerst opge-
nomen in een selectie-instituut om te bepalen in welk fpc zij het beste
geplaatst konden worden, maar werden zij direct aan een bepaald fpc toege-
wezen. Dit gebeurde naar aanleiding van de financiële normering, waarbij
algemeen geldende financiële prikkels werden ingesteld, die waren geba-
seerd op een verblijfsduur van zes jaar. De financiële normering had alleen
zin als de fpc’s onderling vergelijkbaar waren qua populatie tbs-gestelden en
dat was met het selectieve plaatsingsbeleid van tbs-gestelden niet mogelijk
(in sommige fpc’s kwamen tbs-gestelden met ingewikkeldere problematiek
terecht en zij moesten langer worden behandeld). Echter, de mogelijkheid tot
het onderling ruilen van tbs-gestelden (herselecties en overplaatsingen) door
fpc’s bleef bestaan. Door ruiling kan vertraging ontstaan, gezien het feit dat
het nieuwe fpc en de tbs-gestelde elkaar moeten leren kennen en een pro-
ductieve behandelrelatie moeten opbouwen. Daarbij geldt dat (eventuele)
verlofmachtigingen vanaf 2009 van rechtswege vervallen bij overplaatsingen.
Dit betekent dat het nieuwe fpc opnieuw een verlofmachtiging moet aanvra-
gen, een procedure die tijd in beslag neemt. Verder bestaat de mogelijkheid
dat de tbs-gestelde in beklag gaat tegen de overplaatsing en er daardoor ver-
traging optreedt. In het onderhavige onderzoek werd niet voor de gehele
onderzoeksperiode duidelijk hoeveel ruilingen er zijn. In 2006 is een voorstel
gedaan om in het kader van het nieuwe zorginkoopstelsel af te stappen van
de aselecte toewijzing en tbs-gestelden opnieuw aan een bepaald fpc toe te
wijzen. Hiermee wordt beoogd (weer) te komen tot differentiatie en speciali-
satie van het fpc om op deze manier tbs-gestelden zorg op maat te kunnen
bieden.
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Verder werden verschillende tarieven van vergoeding voor de behandeling
van tbs-gestelden aan de fpc’s ingesteld, die gebaseerd waren op een gemid-
delde verblijfsduur van zes jaar (vanaf 2000). Tot zes jaar behandeling werd
een bepaalde vergoeding gegeven, waarna overgegaan werd op een lagere
vergoeding. Hiervan werd verwacht dat de fpc’s gestimuleerd zouden worden
de verblijfsduur zoveel mogelijk te verkorten.

Door kwaliteitsverbetering van de behandeling (vanaf 2002), onder meer
door het verrichten van meer wetenschappelijk onderzoek en het opstellen
van zorgprogramma’s, werd verwacht dat de intramurale verblijfsduur ver-
kort zou kunnen worden. Anno 2010 zijn er vier landelijke zorgprogramma’s.
In hoeverre deze ook daadwerkelijk worden toegepast, konden wij niet
nagaan.

Door het ontwikkelen van preklinische interventie (pki) en preklinische
behandeling (pkb) aan passanten in het gevangeniswezen werd getracht de
verslechtering van psychische klachten zoveel mogelijk te voorkomen (vanaf
1997 eerste pilot). Indirect werd van dergelijke interventies verwacht dat zij
de behandelfase in het fpc zouden verkorten. Voor zover bekend is met de
preklinische interventies slechts beperkt geëxperimenteerd en vinden die op
dit moment niet meer plaats. Ook is uit onderzoek gebleken dat de invloed
van pki en pkb op de verblijfsduur in het fpc beperkt is.

In 1988 ontstond de mogelijkheid tot het opleggen van een tbs-maatregel die
maximaal vier jaar kon duren, de gemaximeerde tbs. Deze maatregel kan
alleen worden opgelegd indien er geen geweld is gepleegd. Wanneer het aan-
tal gemaximeerde tbs-opleggingen zou toenemen, zou de gemiddelde ver-
blijfsduur van tbs-gestelden afnemen (doordat de gemaximeerde tbs maxi-
maal vier jaar duurt).

Door het beperken van de instroom van vreemdelingen in de tbs-sector
(rond 2000), die vanwege hun verblijfsstatus niet kunnen worden gereïnte-
greerd in de Nederlandse maatschappij, werd beoogd dure behandelplaatsen
vrij te maken voor tbs-gestelden van wie wel perspectief voor resocialisatie
werd verwacht. Omdat deze vreemdelingen vaak lange tijd in de tbs-instel-
ling verbleven, vanwege het gebrek aan mogelijkheden tot resocialisatie,
werd verwacht dat de verblijfsduur van de overige tbs-gestelden zou vermin-
deren op het moment dat zij in aparte instellingen zouden verblijven.

Al met al kan worden vastgesteld dat de afgelopen twintig jaar sprake is
geweest van een snelle opeenvolging van veel verschillende beleidsmaatrege-
len. Er werd nauwelijks tijd genomen om de maatregelen uit te laten kristalli-
seren. Doordat meerdere maatregelen tegelijkertijd werden ingezet, was het
moeilijk de invloed van de beleidsmaatregelen afzonderlijk te bepalen. Tegen
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deze beperkingen werd ook in het onderhavige onderzoek aangelopen. Daar-
naast bleek dat evaluatieonderzoek van beleidsmaatregelen vaak uitbleef.

Gestructureerde risicotaxatie en risicomanagement en de verblijfsduur

Risicotaxatie is in het onderhavige onderzoek geoperationaliseerd als het
inschatten van het risico van gewelddadig delinquent gedrag. Risicomanage-
ment betreft de beheersing van de ingeschatte risico’s. De inschatting van de
delictgevaarlijkheid speelt een centrale rol bij verschillende belangrijke
beslismomenten tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Zo wor-
den onder andere beslissingen over verlof en ook beslissingen over het al dan
niet verlengen van de tbs-maatregel mede genomen aan de hand van
gestructureerde risicotaxatie. Hiermee heeft risicotaxatie indirect invloed op
de verblijfsduur.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het inperken
van risico’s in en voor de samenleving. Deze toegenomen nadruk op beheer-
sing van het risico is eveneens te zien in de tbs-sector. De professionals in het
forensische veld noemden tijdens onze expertmeetings de maatschappelijke
onrust/commotie en de angst om risico’s te nemen als de belangrijkste
mogelijke verklaringen voor de toename van de verblijfsduur. Zij doelden op
angst om risico’s te nemen bij alle partijen: de samenleving, politiek, fpc’s,
behandelverantwoordelijken en de reclassering. De vertegenwoordigers van
de fpc’s die bij de door het WODC georganiseerde expertmeetings aanwezig
waren, gaven aan gevoelig te zijn voor de aversie voor risico’s in de samen-
leving en de politiek, waardoor zij in toenemende mate streven naar het
voorkomen van risico’s.

Ook andere ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie en risicomanage-
ment duiden op een toegenomen nadruk op het risico van de tbs-gestelde.
Deze kunnen mogelijk hun weerslag hebben gehad op op de manier waarop
risicotaxatie en risicomanagement worden verricht en daarmee op de ver-
blijfsduur van tbs-gestelden.

Ten eerste: hoewel risicotaxatie en risicomanagement in het forensisch psy-
chiatrische veld de afgelopen tien jaar een flinke ontwikkeling heeft doorge-
maakt en er verschillende risicotaxatie-instrumenten zijn geïmplementeerd
in de fpc’s, is de huidige praktijk hiervan niet zonder tekortkomingen. De
belangrijkste tekortkoming is dat de instrumenten die verplicht gebruikt wor-
den ter inschatting van het risico van recidive tijdens verlof niet onderzocht
zijn voor die situatie, maar voor de situatie na afronding van de behandeling.
De tweede tekortkoming is dat de inschatting van het risico niet altijd over-
eenkomt met het gedrag dat de betrokkene vertoont. Er blijkt vooral een hoog
percentage vals positieve voorspellingen te zijn (in vergelijking met het per-
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centage vals negatieve voorspellingen), wat betekent dat het risico onterecht
te hoog ingeschat wordt (tussen 56% en 72%). De derde tekortkoming is dat
herhaalde scholing en training van professionals die de risicotaxaties verrich-
ten noodzakelijk is, maar dat dit niet altijd plaatsvindt. De vierde tekortko-
ming is dat de risicofactoren weliswaar op groepsniveau samenhangen met
risico van recidive, maar dat in het individuele geval ook andere factoren van
belang kunnen zijn. De vijfde tekortkoming is dat wetenschappelijk onder-
zoek naar risicotaxatie-instrumenten suggereert dat risicotaxatie-instrumen-
ten niet voor alle subgroepen geschikt zijn die binnen de tbs-populatie te
onderscheiden zijn.

Ten tweede, risicofactoren en het beheersen van deze factoren hebben door
de jaren heen een meer centrale rol gekregen binnen het tbs-beleid, vooral
bij de procedures voor verlof. In de verlofbeleidskaders is in toenemende
mate sprake van aandacht voor risicotaxatie en risicomanagement. Vanaf
2000 moeten steeds meer expliciete risicofactoren in de risico-inschatting
meegewogen worden en dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe het risico-
management wordt vorm gegeven. Er worden meer toetsen verricht van de
risico-inschatting bij een verlofaanvraag: steeds meer verschillende personen
binnen het fpc en binnen het ministerie zijn betrokken geraakt bij de beslis-
sing of een verlofaanvraag in termen van risico’s verantwoord is. Daarnaast
worden er meer ‘risicogroepen’ in de verlofbeleidskaders aangeduid, bij wie
een extra deskundigenadvies verplicht wordt gesteld.

Ten derde, de gerichtheid op het voorkomen van risico’s is waarschijnlijk van
invloed geweest op de risicoafweging van de professionals in de forensische
sector. Zo gaven zij aan, tijdens de door ons georganiseerde expertmeetings,
een toegenomen nadruk op veiligheid en beheersing van het risico te zien. In
deze expertmeetings werd de maatschappelijke commotie/onrust het vaakst
als mogelijke verklaring gegeven voor de toename van de verblijfsduur. Een
aantal argumenten werd hierbij genoemd: de onrust in politiek en maat-
schappij, de uitgebreide media-aandacht bij incidenten, de maatschappelijke
verharding en de druk om de veiligheid te blijven waarborgen. Deze argu-
menten kunnen mogelijk ook een rol spelen in de risicoafweging die de pro-
fessionals in de fpc’s maken, namelijk dat deze professionals eenzelfde risico
als ernstiger inschatten. Verder is ook in de tbs-sector de nadruk op het voor-
komen van risico toegenomen. Dit valt onder andere af te leiden uit het feit
dat de manier waarop risicotaxatie en risicomanagement vormgegeven wor-
den geprofessionaliseerd zijn. Het is aannemelijk dat het proces van het pro-
tocolleren, structureren en professionaliseren van de risico-inschatting, heeft
bijgedragen aan een grotere nadruk op de aanwezige risico’s bij de tbs-
gestelde.
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Uit de resultaten bleek verder dat de ernst van het delictgedrag ten tijde van
instroom in de tbs-sector van tbs-gestelden (uitstroomcohorten) in recentere
jaren licht was toegenomen. Dit resultaat werd ondersteund door de vol-
gende bevindingen, waarbij telkens het uitstroomcohort 1989-1993 met het
uitstroomcohort 2004-2006 wordt vergeleken. De indexdelicten van tbs-
gestelden bevatten in recentere jaren vaker een gewelddadige component.
Deze stijging was te zien wanneer alleen het ernstigste delict in beschouwing
werd genomen (een stijging van 5%-punt), maar ook, en in sterkere mate,
wanneer alle delicten van de uitgangszaak werden meegenomen (een stijging
van 10,6%-punt). Daarnaast is het percentage indexdelicten met een straf-
dreiging van acht jaar of meer toegenomen voor meer recent uitgestroomde
tbs-gestelden (een stijging van 9,8%-punt). Verder was de basiskans van alge-
mene recidive (dat wil zeggen elk formeel justitiecontact) licht toegenomen
(een stijging van 7,7%-punt). Deze resultaten suggereren dat één van de rede-
nen dat de verblijfsduur is toegenomen, de toename van de ernst van het
delictgedrag is.

Op basis van deze indicaties voor een toename van de ernst van het delictge-
drag zou een stijging van incidenten en/of recidive verwacht kunnen worden.
Echter, de resultaten lieten zien dat incidenten tijdens en na de tenuitvoer-
legging van de tbs-maatregel juist enigszins waren afgenomen. Dit bleek uit
een daling in het aantal onttrekkingen in recentere jaren. Ook de recidivecij-
fers van het meest recente uitstroomcohort ten opzichte van het uitstroom-
cohort van 20 jaar geleden waren vrij sterk gedaald. Bijvoorbeeld, de tweeja-
rige ernstige recidive (een delict waar een strafdreiging van vier jaar of meer
voor staat) is gedaald van 29,5% naar 17,7%. Wanneer het laatste cohort met
het één na laatste cohort vergeleken werd, was een lichtere daling te zien (bij-
voorbeeld, de tweejarige recidive daalde van 19,5% naar 17,7%).

De verlofpraktijk en verblijfsduur tbs

Met verlof wordt in de tbs-sector geoorloofde bewegingsvrijheid buiten de
beveiligde zone van het fpc bedoeld. Verlof is een intrinsiek onderdeel van de
behandeling. Met het verblijf buiten het fpc is het mogelijk de tbs-gestelde in
geleidelijke stappen te begeleiden in zijn resocialisatieproces terug naar de
maatschappij. Door het verlenen van verlof wordt de terugkeer van de tbs-
gestelde in de samenleving voorbereid, door te toetsen of de bereikte
gedragsveranderingen in de kliniek standhouden bij toenemende vrijheden
en verantwoordelijkheden in de maatschappij.

Er zijn anno 2010 vier verloffasen waarbij resocialisatie het doel is. In deze
verloffasen wordt het verlof in geleidelijke stappen naar meer vrijheid en ver-
antwoordelijkheid vorm gegeven: begeleid verlof, onbegeleid verlof, trans-
muraal verlof en proefverlof. Daarnaast bestaat incidenteel verlof. Bij deze
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vorm van verlof is resocialisatie geen expliciet doel, maar wordt verlof ver-
leend voor een uitzonderlijke situatie zoals het bijwonen van een begrafenis.

Verlofpraktijk in historisch perspectief
In de onderzoeksperiode (1990-2009) is het verlofbeleid meerdere keren
gewijzigd. Over het algemeen geldt dat aan het aanvragen en het verlenen
van verlof in de onderzoeksperiode meer en meer regels worden verbonden.
Dit gebeurde op ten minste vijf manieren. Ten eerste zijn er meer regels
opgesteld voor de manier waarop verlof moet worden aangevraagd. Ten
tweede zijn er inhoudelijke en procedurele veranderingen aangebracht in de
manier waarop een verlofaanvraag wordt getoetst. Ten derde is de partij die
een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van verlof veranderd, het
besluitvormingsproces is strenger en langzamer geworden. Ten vierde is de
geldigheidsduur van een verlofmachtiging beperkter geworden. Dat wil zeg-
gen dat een verlofmachtiging eerst voor onbepaalde duur geldig was, maar
nu beperkt is tot één jaar en daarna van rechtswege vervalt. Ten vijfde wor-
den er groepen tbs-gestelden aangeduid voor wie bij het aanvragen van ver-
lof bijzondere bepalingen gelden of die uitgezonderd worden van verlof. Het
gaat hierbij om overplaatsingen, risicogroepen (personen met ernstige en
recidiverende delictgeschiedenis), en tbs-gestelden met een gecombineerde
gevangenisstraf en tbs-maatregel. De bijzondere bepalingen zijn vanaf 2005
opgenomen in de verlofbeleidskaders en worden per groep in recentere jaren
strenger.

Cijfers verlofgangers
Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop het verlofbeleid eventueel
invloed heeft gehad op het aantal tbs-gestelden dat al dan niet met verlof is
en om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de verlofpraktijk en de ver-
blijfsduur, werden cijfers over verlofgangers verzameld. Hieruit bleek dat het
totaal aantal tbs-gestelden dat mogelijkheden tot verlof heeft (een verlof-
machtiging) in de periode 2000-2008 is afgenomen (van 58,3% in 2000 naar
43,7% in 2008; een daling van 14,6%-punt). Dit wordt niet veroorzaakt door
een stijging in het aantal ingetrokken verlofmachtigingen (gemiddeld onge-
veer 1% per jaar; met uitzondering van 2005), maar komt doordat er relatief
minder nieuwe verlofmachtigingen per jaar worden afgegeven: in 2008 startte
26,9% van de tbs-gestelden met een verlofmachtiging in vergelijking met
45,6% in 2000 (een daling van 18,7%-punt). Het gaat hierbij vooral om een
daling in het aantal onbegeleide en transmurale verloven tezamen (van
34,6% in 2000 naar 26,3% in 2008) en niet om een verandering in het aantal
machtigingen voor begeleid verlof (22,5% in 2000 en 20% in 2008). Het per-
centage proefverloven daalt in deze periode licht (van 8,7% in 2000 naar 4,4%
in 2008). Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de fpc’s minder verlof-
aanvragen hebben ingediend, maar omdat wij geen onderzoek naar deze the-
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matiek in de afzonderlijke fpc’s hebben verricht, kan dit niet met zekerheid
worden gesteld.

Er gaat ook een wat langere behandelperiode vooraf aan het verkrijgen van
een verlofmachtiging: machtigingen voor zowel begeleid verlof, en voor
onbegeleid verlof samen met transmuraal verlof, worden in de periode
2000-2009 op een steeds later moment in de behandeling verstrekt. Wanneer
het aantal tbs-gestelden met een verlofmachtiging voor begeleid verlof nader
wordt bekeken, geldt dat vooral het percentage tbs-gestelden dat binnen één
jaar begeleid verlof krijgt (12% instroomcohort 1996; 1,4% instroomcohort
2007) en dat binnen twee jaar begeleid verlof krijgt (29% instroomcohort
1996; 13,4% instroomcohort 2007) gedaald is. Bij het aantal tbs-gestelden met
een verlofmachtiging voor onbegeleid of transmuraal verlof geldt dat vooral
het percentage tbs-gestelden dat binnen drie jaar onbegeleid of transmuraal
verlof krijgt, is gedaald (van 53% instroomcohort 1996 naar 25% instroomco-
hort 2004). Voor het meest recente instroomcohort (2005) geldt dat de meer-
derheid van de tbs-gestelden (60,1%) binnen vier jaar met begeleid verlof
mag.

Adviescollege verloftoetsing tbs (AVT)
Het AVT streeft ernaar binnen drie weken na ontvangst van een verlofaan-
vraag een advies te zenden naar de Verlofunit van DJI. Deze doelstelling werd
in 2009 niet helemaal gehaald: 38% van de verlofaanvragen werd binnen drie
weken van een advies voorzien, 62% van de adviezen duurde langer. Het
merendeel van de verlofaanvragen (70%) werd binnen vier weken door het
AVT afgehandeld. In de periode voor de instelling van het AVT was het
gebruikelijk dat de beslissing over een verlofaanvraag door DJI binnen drie à
vier weken werd genomen. De doorlooptijd van DJI verschilde dus niet veel
van de doorlooptijd van het AVT. Echter, sinds de instelling van het AVT
duurt de totale beoordelingsprocedure van een verlofaanvraag gemiddeld
60 dagen, terwijl dit proces voor instelling van het AVT drie à vier weken
duurde. De extra tijd wordt voornamelijk in beslag genomen doordat DJI
voor de verzending van de verlofaanvraag naar het AVT gemiddeld 28 dagen
nodig heeft waarin zij haar procedurele toets verricht. Te verwachten is dat,
ceteris paribus, de verblijfsduur hierdoor vanaf 2008 (nog meer) zal toene-
men, aangezien de tbs-gestelde in de periode dat een verlofaanvraag is inge-
diend niet met verlof mag.

Verder blijkt dat de meeste adviezen die het AVT uitbrengt positief zijn: 86%
in 2008 (1158 verlofaanvragen) en 87% in 2009 (1293 verlofaanvragen). De
oplopende verblijfsduur in de jaren 2008 en 2009 lijkt hiermee niet samen te
hangen met de aard van de adviezen over de verlofaanvragen van het AVT. In
2008 werd 7,1% van de aanvragen aangehouden (95 verlofaanvragen) en in
2009 werd 6,5% (96 verlofaanvragen) aangehouden. Bij een aanhouding is er
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sprake van een situatie waarin het AVT zich niet voldoende voelde voorge-
licht over de risico’s van het aangevraagde verlof en wordt het fpc om meer
informatie verzocht. Het percentage aanhoudingen ligt relatief hoog, zeker
wanneer bedacht wordt dat DJI al een procedurele toets heeft verricht, waar-
bij juist gekeken wordt naar de vraag of er voldoende informatie beschikbaar
is voor het AVT en of de aanvraag volledig is.

Groepen tbs-gestelden met bijzondere bepalingen voor verlof
Bij wet- en regelgeving zijn er verschillende subgroepen tbs-gestelden aan
wie later of geen toestemming verleend wordt met verlof te gaan, of die met
bijzondere bepalingen te maken hebben. Doordat deze subgroepen niet of
later uitstromen, beïnvloeden zij de gemiddelde verblijfsduur van de totale
tbs-populatie (deze stijgt). Het gaat hierbij om personen die een lange com-
binatiestraf hebben gekregen en onder de Fokkensregeling geplaatst konden
worden (maximaal gemiddeld 8,8% van de tbs-opleggingen), tbs-gestelden
die ongewenst zijn of verklaard kunnen worden (maximaal 8% van de tbs-
gestelden) en tbs-gestelden die in het kader van een tweede behandelpoging,
ruiling, herselectie of resocialisatie elders overgeplaatst worden (aantal onbe-
kend).

Toezicht en nazorg en de verblijfsduur tbs

Toezicht en nazorg worden geoperationaliseerd als het controleren van
(aspecten van) het gedrag van betrokkene, al dan niet in combinatie met
begeleiding, behandeling en zorg, met als doel het opnieuw plegen van een
delict te voorkomen. Het gaat hierbij vooral om toezichtprogramma’s in de
zogenoemde ‘aftercare’-traditie. In aftercare-programma’s wordt intensief
toezicht gecombineerd met behandeling, therapie, zorg en maatschappelijke
begeleiding bij wonen, werken, scholing, vrijetijdsbesteding en financiële
zaken. De wijze waarop het toezicht en de nazorg van tbs-gestelden is geor-
ganiseerd, kan de intramurale verblijfsduur verkorten. Immers, wanneer toe-
zicht en nazorg adequaat zijn vormgegeven, kan de tbs-gestelde (met de
nodige zorg en toezichtmaatregelen) sneller doorstromen van het fpc naar
voorzieningen met een minder hoog beveiligingsniveau.

Toezicht en nazorg zijn in de verschillende fasen van de tenuitvoerlegging
van de tbs-maatregel verschillend vormgegeven. Zo wordt binnen de intra-
murale fase, zodra dit tot de mogelijkheden behoort, begeleid of onbegeleid
verlof ingezet. Zowel de juridische als de uitvoeringsverantwoordelijkheid lig-
gen in deze fase van de maatregel bij de fpc’s. Dat betekent onder meer dat
de fpc’s toezicht houden tijdens de verlofgangen. In de trnsmurale fase, de
overgangsperiode tussen het verblijf in het fpc en het verblijf in de maat-
schappij, kan transmuraal verlof worden ingezet. Ook tijdens het transmuraal
verlof van een tbs-gestelde liggen de juridische en de uitvoeringsverantwoor-
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delijkheid bij het fpc, hoewel de tbs-gestelde elders kan verblijven. In de
extramurale fase speelt proefverlof of voorwaardelijke beëindiging van de
dwangverpleging vaak een rol. Voor proefverlof wordt in een samenwerkings-
verband tussen het hoofd van de instelling en de reclassering een proefverlof-
plan opgesteld. De juridische verantwoordelijkheid voor de proefverloffase
ligt net als bij de intra- en transmurale fase bij het fpc. De uitvoeringsverant-
woordelijkheid voor het proefverlof ligt echter bij de reclassering. Bij voor-
waardelijke beëindiging van de dwangverpleging blijft de tbs-maatregel van
kracht, maar beslist de rechter dat onder bepaalde voorwaarden de last tot
verpleging wordt opgeheven. De juridische verantwoordelijkheid voor de fase
van voorwaardelijke beëindiging van de tbs ligt bij het Openbaar Ministerie
(OM), en niet bij het fpc zoals bij proefverlof. De reclassering is net als bij de
proefverloffase verantwoordelijk voor de uitvoering van begeleiding en het
vormgeven van het toezicht.

Toezicht en nazorgpraktijk in historisch perspectief
Ook maatregelen in de toezicht- en nazorgpraktijk en het bevorderen van de
door- en uitstroom werd in de periode 1990-2009 gezien als één van de
mogelijke oplossingen voor de capaciteitstekorten en passantenproblema-
tiek. Dit werd beoogd door een groot aantal maatregelen: betere afstemming
en samenwerking tussen fpc’s en vervolgvoorzieningen, het instellen van
financiële prikkels, het invoeren van de voorwaardelijke beëindiging van de
dwangverpleging en later het verruimen van de mogelijkheden hiervan, cir-
cuitvorming, uitbreiding van capaciteit (in vervolgvoorzieningen en door
fpc’s zelf), het verminderen van verschillen in werkwijze, sturing en financie-
ring tussen fpc’s en vervolgvoorzieningen, inzet van forensisch psychiatrisch
toezicht (fpt), het vergroten van het (nazorg)aanbod van vervolgtrajecten vol-
gend op de intramurale behandeling van tbs-gestelden, het aanbrengen van
differentiatie in de populatie waarvoor de tbs vermoedelijk ‘levenslang’ zou
duren, de ontwikkeling van Diagnose Behandeling en Beveiliging Combina-
ties (DBBC’s) en aanpassing van de informatieverstrekking aan regionale en
gemeentelijke bestuurders. Ondanks dergelijke instellingen wordt de gebrek-
kige door- en uitstroom door de praktijk nog gezien als één van de belangrijk-
ste mogelijke verklaringen voor de toename van de verblijfsduur (tweede
meest genoemde verklaring bij expertmeetings in het kader van het onderha-
vige onderzoek).

Recente maatregelen
Twee recente maatregelen die zijn genomen in het kader van het bevorderen
van de door- en uitstroom van tbs-gestelden zijn de verlenging van de maxi-
male duur van de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging van
drie naar negen jaar (per 1 januari 2008) en de invoering van forensisch psy-
chiatrisch toezicht (mei 2008). Van de verlenging van de maximale termijn
van de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging wordt verwacht
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dat verschillende betrokken partijen (fpc’s, rechters) sneller bereid zijn tot
een voorwaardelijke beëindiging over te gaan. Van fpt wordt verwacht dat
deze leidt tot een toename in de bereidheid van fpc’s tot uitstroom van tbs-
gestelden naar proefverlof, voorwaardelijke beëindiging en door- en uit-
stroom in bredere zin, waarmee de intramurale verblijfsduur verkort kan
worden. Ook wordt verwacht dat de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg
(GGz) eerder bereid is tbs-gestelden op te nemen. Dit zou mogelijkheden
scheppen om het intramurale verblijf van tbs-gestelden te verkorten.

Omdat het hier om recente maatregelen gaat, is het nog niet mogelijk om fei-
telijk vast te stellen wat de invloed van deze maatregelen is geweest op de
doorstroom van tbs-gestelden en hun verblijfsduur. Wat betreft fpt werden in
de pilotfase kanttekeningen geplaatst bij de invloed van fpt op de geneigd-
heid van fpc’s om tbs-gestelden te laten door- en uitstromen en de grotere
bereidheid binnen de GGz om tbs-gestelden op te nemen. Ook het verplicht
moeten volgen van opeenvolgende stappen van transmuraal verlof, proefver-
lof en voorwaardelijke beëindiging (hetgeen binnen fpt een uitgangspunt is)
zou vertragend kunnen werken en hierdoor de verblijfsduur mogelijk juist
verlengen. In de praktijk blijkt echter dat het doorlopen van alle fasen niet
wordt aangehouden, waardoor deze mogelijk negatieve invloed op de ver-
blijfsduur waarschijnlijk niet aan de orde is. Omdat het hier om recente
maatregelen gaat, is het nog niet mogelijk om feitelijk vast te stellen wat de
invloed op de doorstroom van tbs-gestelden en daarmee de verblijfsduur is.
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