
Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden





290
Onderzoek en beleid

Inzicht in de verblijfsduur van tbs-
gestelden
Cijfers en mogelijke verklaringen

M.H. Nagtegaal

R.P. van der Horst

H.J.M. Schönberger



Onderzoek en beleid
De reeks Onderzoek en beleid omvat de rapporten van onderzoek dat door en in
opdracht van het WODC is verricht.
Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het standpunt
van de Minister van Veiligheid en Justitie weergeeft.

Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het distributiecentrum
van Boom Juridische uitgevers:
Boom distributiecentrum te Meppel
Tel. 0522-23 75 55
Fax 0522-25 38 64
E-mail budh@boomdistributiecentrum.nl

Voor ambtenaren van het Ministerie van Justitie is een beperkt aantal gratis exem-
plaren beschikbaar.
Deze kunnen worden besteld bij:
Bibliotheek WODC
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag
Deze gratis levering geldt echter slechts zolang de voorraad strekt.

De integrale tekst van de WODC-rapporten is gratis te downloaden van
www.wodc.nl.
Op www.wodc.nl is ook nadere informatie te vinden over andere WODC-publica-
ties.

© 2011  WODC

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toege-

staan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschul-

digde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB

Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uit-

gave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) kan

men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten

Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or

any other means without written permission from the publisher.

ISBN 978-90-8974-431-9
NUR 824



Voorwoord

Het aantal personen met een maatregel terbeschikkingstelling (tbs) in de
forensisch psychiatrische centra (fpc) Nederland is in de afgelopen 20 jaar
sterk toegenomen: van 405 tbs-gestelden in 1990 naar ruim 2100 tbs-gestel-
den in 2010. Deze toename werd veroorzaakt door een toename in het aantal
opleggingen van de tbs-maatregel met dwangverpleging, een toename van de
verblijfsduur van tbs-gestelden en het achterblijven van de uitstroom van
tbs-gestelden naar instellingen met minder intensieve behandeling en bevei-
liging. Daardoor zijn capaciteitstekorten en wachtlijsten ontstaan.

Het onderhavige onderzoek neemt de toename van de verblijfsduur nader
onder de loep. Dit onderzoek is om meerdere redenen van belang. Zoals hier-
boven reeds vermeld, zijn de capaciteitsproblematiek en de wachtlijsten
mede veroorzaakt door de toename van de verblijfsduur. Ook zouden advo-
caten hun cliënten door de toename van de verblijfsduur adviseren niet mee
te werken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek (Pro Justitia onder-
zoek), wat het opleggen van een tbs-maatregel en daarmee het toekennen
van de juiste combinatie van zorg en straf minder gemakkelijk maakt. Ten
slotte zijn verschillende beleidsmaatregelen gebaseerd op een gemiddelde
verblijfsduur van zes jaar, terwijl niet bekend is of dit gemiddelde nog actueel
is. Om deze en andere redenen wordt in het onderhavige onderzoek in de
periode 1990-2009 voor alle personen met een maatregel tbs met dwangver-
pleging jaarlijks de intra/transmurale verblijfsduur bepaald. Vervolgens
wordt gekeken naar mogelijke verklaringen voor de toename van de verblijfs-
duur. Hierbij is speciaal aandacht voor enkele belangrijke thema’s binnen de
tbs-sector: beleidsmaatregelen, de risicotaxatie- en risicomanagementprak-
tijk, de verlofmogelijkheden en de manier waarop toezicht en nazorg zijn
vormgegeven. De manier waarop ontwikkelingen binnen deze vier thema’s
mogelijk van invloed zijn geweest op de toename van de verblijfsduur van
tbs-gestelden staat daarbij centraal.

Prof. dr. Frans Leeuw
Directeur WODC
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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.

Samenvatting 17



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.

18 Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden



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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1 Inleiding en methoden

1.1 Achtergrond, aanleiding en vraagstelling voor het onderzoek

In Nederland bestaat sinds 1988 de maatregel terbeschikkingstelling (tbs) in
haar huidige vorm.1 De maatregel terbeschikkingstelling wordt opgelegd aan
individuen die vanwege een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
niet of gedeeltelijk toerekeningsvatbaar zijn verklaard voor het plegen van
een delict. Zij krijgen om die reden behandeling aangeboden, welke soms
wordt gecombineerd met een periode van gevangenisstraf. Daarnaast kan
dwangverpleging worden opgelegd, wanneer het nodig is de tbs-gestelde
intramuraal te behandelen. De tbs-maatregel met dwangverpleging is van
onbepaalde duur, door de rechter wordt elke één of twee jaar bepaald of en
zo ja voor hoe lang (met één of twee jaar) de maatregel verlengd moet wor-
den. De tbs-maatregel heeft als doel de maatschappij te beschermen tegen
gewelddadig gedrag van psychisch gestoorde daders. Hiertoe worden tbs-
gestelden opgenomen in een forensisch psychiatrisch centrum (fpc), waar zij
behandeld worden voor hun psychische stoornis en het daaraan gerelateerde
delictgedrag. Op korte termijn beoogt de tbs-maatregel de beveiliging van de
maatschappij te realiseren door tbs-gestelden in deze gesloten inrichtingen
op te nemen.2 Op de lange termijn dient de behandeling in gedragsverande-
ring te resulteren, waarmee het plegen van nieuwe delicten wordt voorko-
men.

Het aantal tbs-gestelden dat in de tbs-sector verblijft, is in korte tijd snel
gegroeid, van 405 plaatsen in 1990 naar ruim 2100 plaatsen in 2010 (gereali-
seerde capaciteit, zie ook bijlage 6). Doordat het aantal opleggingen lange tijd
het aantal uitstromers overtrof, ontstond een capaciteitstekort, dat lange tijd
een belangrijke rol heeft gespeeld in de tbs-sector. Doordat er geen behan-
delplekken waren om nieuwe tbs-gestelden op te nemen, ontstonden wacht-
lijsten. Deze problematiek werd de passantenproblematiek genoemd. Sinds
de jaren negentig hebben verschillende onderzoekscommissies en werkgroe-
pen zich gericht op het onderzoeken van mogelijke oplossingen voor de
capaciteitstekorten en de passantenproblematiek en de hiermee samenhan-
gende hoge kosten van de tbs-maatregel. Zo werden in de jaren negentig
onder andere twee interdepartementale beleidsonderzoeken verricht (IBO’s;
werkgroep ‘Doelmatig behandelen’, 1995; werkgroep ‘Over stromen’, 1998).
Door deze commissies werden de mogelijkheden onderzocht om de verblijfs-
duur te verkorten (met inachtneming van de veiligheid van de maatschappij)
en de door- en uitstroom van tbs-gestelden te bevorderen, om zo de capaci-
teitsproblemen het hoofd te bieden. De werkgroep ‘Doelmatig behandelen’

1 Voor de maatregel tbs bestond de maatregel terbeschikkingstelling van de regering (tbr) welke, in tegenstel-
ling tot de maatregel tbs, voor alle soorten misdrijven kon worden opgelegd.

2 Naast tbs met dwangverpleging bestaat de tbs met voorwaarden waarbij een persoon niet wordt opgenomen
in een fpc, maar waarbij voorwaarden aan het gedrag van de tbs-gestelde worden gesteld. Hierbij valt bijvoor-
beeld te denken aan het ondergaan van een verplichte behandeling of het niet mogen gebruiken van alcohol
en drugs.



(IBO-I) stelde drie maatregelen voor om de doelmatigheid van de tbs-sector
te bevorderen, waaronder het differentiëren in tarieven voor vergoeding van
de tbs-behandeling naar verblijfsduur. De werkgroep ‘Over stromen’ (IBO-II)
concludeerde dat de verblijfsduur niet verkort kon worden, zonder extra
risico’s te nemen. De commissie was verder van mening dat het indirect wel
mogelijk moest zijn om de verblijfsduur te verkorten, door het zogenoemde
‘rationaliseren van de sector’ en het vergroten van de doelmatigheid. Deze
aanbevelingen leidden tot zes deelprojecten, in een plan van aanpak
genaamd ‘TBS terecht’. Door het invoeren van een andere financieringssyste-
matiek, het wijzigen van de plaatsingssystematiek, het verbeteren van de
kwaliteit van de behandeling, het bevorderen van de doelmatigheid van de
toegang tot de tbs (alleen groepen tbs-gestelden opnemen van wie behandel-
perspectief werd gezien), preklinische interventie en het verrichten van ver-
schillende onderzoeken, zou de verblijfsduur volgens deze commissie op lan-
gere termijn teruggedrongen moeten kunnen worden.3 Om de capaciteits-
problemen op korte termijn aan te pakken werd het aantal intramurale tbs-
plaatsen vergroot. Ondanks deze inspanningen in de tbs-sector nam de ver-
blijfsduur in de tbs alleen maar toe en ook de capaciteitstekorten en passan-
tenproblematiek werden (tot voor kort) niet teruggedrongen.

Vanaf de eeuwwisseling werd in toenemende mate het vergroten van de vei-
ligheid van de maatschappij een expliciete doelstelling. De Commissie-Kosto
werd in 2000 ingesteld met als doel te onderzoeken hoe het ministerie van
Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hun
voorzieningen zo goed mogelijk konden inzetten voor doorstroom van foren-
sisch psychiatrische tbs-gestelden, zonder dat de beveiliging van de samenle-
ving hierdoor in het geding zou komen (Commissie Beleidsvisie Tbs, 2001).
Ook de Commissie-Houtman verrichtte een onderzoek naar de tbs-sector
(2004-2005), maar haar specifieke doelstelling week wat af van de vorige
onderzoeken. De Commissie-Houtman kreeg namelijk de opdracht de
bestuurlijke en/of financiële samenhang tussen de reguliere Geestelijke
Gezondheidszorg (GGz) en de justitiële geestelijke gezondheidszorg nader te
onderzoeken.4 Het laatste grootschalige onderzoek in de tbs-sector was dat
van de parlementaire onderzoekscommissie (de Commissie-Visser), in de
periode 2005-2006. In 2005 was grote maatschappelijke onrust ontstaan toen
zich twee ernstige incidenten voordeden, waarbij tbs-gestelden zich onttrok-
ken aan verlof en een ernstig misdrijf pleegden. Als reactie op deze inciden-
ten werd de Minister van Justitie door de Tweede Kamer ter verantwoording
geroepen en werd er een motie van afkeuring ingediend wegens het falende

3 Voor een uitgebreidere bespreking van deze maatregelen wordt verwezen naar bijlage 8.
4 Deze commissie werd ingesteld naar aanleiding van de motie Van de Beeten (Eerste Kamer, vergaderjaar

2003-2004, 28 979 E).
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tbs-beleid.5 Deze motie vond geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar
een ruime meerderheid van de Tweede Kamer besloot wel tot het verrichten
van een parlementair onderzoek naar het functioneren van het tbs-stelsel.6

Een belangrijke vraag voor de parlementaire onderzoekscommissie was hoe
het tbs-stelsel verbeterd kon worden, zodat de maatschappij beter
beschermd kon worden tegen psychisch gestoorde delinquenten.

De parlementaire onderzoekscommissie publiceerde haar bevindingen in
2006 en concludeerde dat de uitgangspunten en doelstellingen van het tbs-
stelsel niet achterhaald waren, maar dat een aantal aanpassingen binnen het
stelsel noodzakelijk was. De Commissie-Visser deed hiertoe 17 concrete aan-
bevelingen, die het bieden van bescherming aan de maatschappij als belang-
rijkste overkoepelende doelstelling hadden. De aanbevelingen werden
onderverdeeld in maatregelen gericht op (I) het bevorderen van de uit-
stroom, (II) de uitvoering van de tbs-maatregel, (III) de instroom en (IV) het
systeem (in die volgorde; Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nrs.
5-6). Het kabinet deelde de belangrijkste conclusies van de Commissie-Visser
en de 17 aanbevelingen werden in hoofdlijnen overgenomen (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 9). Het kabinetsstandpunt werd
nader uitgewerkt in een plan van aanpak,7 waarin de aanbevelingen van de
Commissie-Visser omgezet werden in concrete voorstellen tot veranderingen
in het tbs-systeem. Elk half jaar werd over de voortgang van het plan van aan-
pak gerapporteerd aan de Kamer (voor de voortgangsrapportages, zie DSP,
2007a; 2007b; 2008; 2009a; 2009b). De vijfde en tevens laatste voortgangsrap-
portage verscheen in oktober 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009,
29 452, nr. 122). Uit dit rapport blijkt dat de aanbevelingen van de Commis-
sie-Visser eind 2009 bijna allemaal zijn doorgevoerd. Voorbeelden van de
genomen maatregelen zijn de invoering van de beveiligde fase van begeleid
verlof (per 1 juli 2007), de toename van de maximale duur van de voorwaar-
delijke beëindiging van de dwangverpleging van maximaal drie jaar naar
maximaal negen jaar (per 1 januari 2008) en een nieuw verloftoetsingskader
(per 1 februari 2009).

Ondanks dat ook de aanbevelingen van de Commissie-Visser en de hierop
ingezette maatregelen (mede) gericht waren op het bevorderen van de door-
en uitstroom van tbs-gestelden en daarmee het verkorten van de verblijfs-
duur, werd begin 2009 door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een toe-

5 Eerdmans en Wilders constateerden dat er een ‘nieuw tbs drama’ was geweest als gevolg van een ontsnap-
ping van een tbs’er bij begeleid verlof en dat de Minister van Justitie voor dit verlof een verlofmachtiging had
afgegeven. Zij waren van mening dat de verlofmachtiging niet verleend had mogen worden en dat bovendien
de opsporing van de verdachte gebrekkig was verlopen en zegden het vertrouwen in de Minister van Justitie
op (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 24).

6 Wolfsen en Weekers constateerden dat: ‘het tbs-stelsel in zijn huidige vorm onvoldoende in staat is de maat-
schappij te beschermen tegen mensen die na behandeling opnieuw ernstige misdrijven plegen (… )’ (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 25).

7 Voor de uitvoering van het plan van aanpak was € 102.000.000 beschikbaar (Tweede Kamer, vergaderjaar
2006-2007, 29 452 en 30 250, nr. 48).
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name van de verblijfsduur voor tbs-gestelden gerapporteerd (Brand & Van
Gemmert, 2009). Mogelijke verklaringen voor het feit dat de verblijfsduur is
opgelopen, kunnen volgens beleidsmakers gezocht worden in een strengere
risicoafweging van rechters en fpc’s, strengere verlofprocedures en/of een
toename in de ernst van de psychische aandoeningen (persoonlijke commu-
nicatie, juli 2009). De toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Justi-
tie8 stelde dat het mogelijk is dat met de nadruk op veiligheid en beveiliging
van de laatste jaren, de kwaliteit van de behandeling onder druk was komen
te staan (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 29 452, nr. 122). Het minis-
terie van Justitie liet het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecen-
trum (WODC) nader onderzoek verrichten naar deze en andere mogelijke
verklaringen voor de toename van de verblijfsduur.

Nader onderzoek naar de toename van de verblijfsduur is om diverse rede-
nen van belang. Ten eerste zijn er signalen dat de recente daling in het aantal
opleggingen van de tbs-maatregel9 samenhangt met de stijging van de ver-
blijfsduur in de tbs. Een aantal advocaten zou hun cliënten adviseren niet
mee te werken aan psychiatrisch onderzoek ten behoeve van Pro Justitia rap-
portages, vanwege de mogelijk langere verblijfsduur voor hun cliënt in het
tbs-systeem in vergelijking met de duur van een reguliere gevangenisstraf
(voor het plegen van eenzelfde delict). In Pro Justitia rapportages wordt
gerapporteerd over de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte welke van
belang is bij het opleggen van de tbs-maatregel. Hoewel het weigeren van
medewerking aan Pro Justitia rapportages niet altijd leidt tot het uitblijven
van een advies over de toerekeningsvatbaarheid, maakt het ontbreken van
deze rapportage het voor de rechter wel lastiger om een tbs-maatregel bear-
gumenteerd op te leggen (zie bijvoorbeeld Van Leeuwen, 7 juli 2008; Muis &
Van der Geest, 2010; Thie, 31 maart 2010). Anderzijds wordt ook door som-
mige advocaten bepleit dat er voor psychisch gestoorde delinquenten geen
beter alternatief dan de tbs-behandeling bestaat (Roosjen & Heidanus,
24 april 2009). Wanneer psychisch gestoorde delinquenten namelijk in het
gevangenissysteem terechtkomen, blijft hun stoornis onbehandeld. Ook
andere partijen in het veld worden mogelijk beïnvloed door een toename in
de verblijfsduur, zoals rechters, die vanwege proportionaliteitsprincipes
(staat de straf/maatregel in proportie tot de ernst van het delict) bij minder
ernstige delicten wellicht eerder geneigd zijn een gevangenisstraf in plaats
van een tbs-maatregel op te leggen indien de tbs-behandeling langer (of te
lang) duurt (Sligter, 2010; Muis & Van der Geest, 2010). Ook is het mogelijk
dat zij de lengte van de behandeling niet langer in verhouding met het
gepleegde delict vinden staan en de tbs-behandeling contrair beëindigen.

8 Vanaf half oktober 2010 wordt gesproken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het onderhavige rap-
port wordt nog van het ministerie van Justitie gesproken, omdat de onderzochte periode 1990-2009 was en
die naam toen gangbaar was.

9 Het WODC heeft onderzoek verricht naar mogelijke verklaringen voor de afname in het aantal opleggingen
tbs met dwangverpleging. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2011 openbaar (Van Dijk, 2011).
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In tweede instantie is de verblijfsduur van tbs-gestelden van belang vanuit
beleidsmatig en financieringsoogpunt. Zo is beleid ontwikkeld en uitgezet,
waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde verblijfsduur van tbs-gestelden
van zes jaar, terwijl recente cijfers van DJI (Brand & Van Gemmert, 2009) wij-
zen op een aanzienlijk langere verblijfsduur voor het merendeel van de tbs-
populatie. Voorbeelden hiervan zijn longstay-beleid en beleid met betrekking
tot financiële vergoeding van de behandeling. Wat betreft het longstay-beleid
is het criterium dat stelde dat tbs-gestelden op een longstay-afdeling
geplaatst konden worden na een periode van minimaal zes jaar behandeling
in 2005 losgelaten en vervangen door een criterium waarin de (on)behandel-
baarheid van de tbs-gestelde meer centraal staat. Wat betreft de financie-
ringssystematiek zijn per 1 januari 2002 twee tarieven ingevoerd, die nog
steeds gelden en uitgaan van een gemiddelde verblijfsduur van zes jaar: het
doorstroomtarief en het verblijftarief. Na zes jaar behandeling wordt door het
ministerie van Justitie aan het fpc het lagere verblijftarief betaald. Tussen
beide tarieven zit ongeveer € 100 verschil per tbs-gestelde per dag (persoon-
lijke communicatie, 9 en 21 april 2010).

Ook bij verlengingszittingen van de terbeschikkingstelling speelt een gemid-
delde verblijfsduur van zes jaar een rol. Indien het Openbaar Ministerie een
verlenging van de tbs vordert waardoor de totale duur van de terbeschikking-
stelling een periode van zes jaar te boven gaat, dient een externe rapportage
van twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines te worden over-
legd.10 Ten slotte wordt met een gemiddelde verblijfsduur van zes jaar gere-
kend bij de indicatiestelling voor een tweede behandelpoging (voorheen
bekend als aanbieding ter herselectie). Op de helft van deze termijn, na drie
jaar, wordt het mogelijk een tbs-gestelde bij wie onvoldoende resultaat wordt
geboekt een tweede behandelpoging aan te bieden bij een ander fpc. In dat
geval wordt door het fpc dat de eerste behandelpoging heeft ondernomen
een inschatting gemaakt van de kans van slagen van een tweede behandelpo-
ging en/of de mate waarin voorzien wordt dat de betreffende tbs-gestelde op
de longstay-afdeling terecht zal komen.

Onder meer vanwege bovenstaande manieren waarop een gemiddelde ver-
blijfsduur van zes jaar wordt meegenomen bij het nemen van beslissingen
over tbs-gestelden en in beleid, is het belangrijk te weten wat de gemiddelde
verblijfsduur is (is een gemiddelde van zes jaar bijvoorbeeld nog actueel?) en
wat mogelijke oorzaken zijn van het toenemen van de verblijfsduur. Het
onderhavige rapport betreft de verslaglegging van het onderzoek naar de ver-
blijfsduur en mogelijke oorzaken voor de gevonden ontwikkelingen hierin, in
de periode 1990-2009.

10 Wetboek van Strafvordering (Sv), art. 509o, lid 4.
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1.2 Doelstellingen en onderzoeksvragen

Het onderhavige onderzoek heeft twee doelstellingen:

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.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:

Doelstelling 1
Wat is de gemiddelde verblijfsduur van tbs-gestelden en wat is de ontwikke-
ling hierin in de periode 1990-2009? Deze vraag is onderverdeeld in de vol-
gende acht subvragen:
1 Welke rekenmethodes zijn er om de verblijfsduur in de tbs te bepalen?
2 Welke voor- en nadelen kleven aan de gevonden rekenmethodes?
3 Welke rekenmethode is het meest informatief en het meest betrouwbaar?
4 Welke databronnen zijn er om de verblijfsduur te bepalen?
5 Welke databron is het meest informatief en het meest betrouwbaar?
6 Welke ontwikkeling in de verblijfsduur van tbs-gestelden in de afgelopen

20 jaar wordt waargenomen?
7 Zijn er bepaalde onderverdelingen in de verblijfsduur van tbs-gestelden te

maken? Zo ja, welke? Wordt eenzelfde ontwikkeling bijvoorbeeld bij alle
tbs-gestelden en delicttypen waargenomen of is er onderscheid te maken
in type tbs-gestelde, type delict (7a), of fase waarin de tbs-gestelde zich
bevindt (intra/transmuraal of extramuraal; 7b)?

8 Wordt het beeld dat bij de beantwoording van onderzoeksvragen 1 tot en
met 7 naar voren komt ook waargenomen in de fpc’s?

Doelstelling 2
Wat zijn de mogelijke verklaringen voor de ontwikkelingen in de verblijfsduur
van tbs-gestelden in de jaren 1990-2009? De onderzoeksvragen bij deze doel-
stelling van het onderzoek worden onderverdeeld naar vier categorieën van
mogelijke verklaringen, namelijk de invloed van:
I beleidsmaatregelen
II ontwikkelingen in risicotaxatie en risicomanagement
III de verlofpraktijk
IV toezicht en nazorg
Ook bij de categorieën II, III en IV worden beleidsmaatregelen meegenomen.

Ad I Beleidsmaatregelen
9 Wat is de invloed van het longstay-beleid op de verblijfsduur?
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10 Wat is de invloed van aselecte plaatsing van tbs-gestelden op de verblijfs-
duur?

11 Zijn er de afgelopen 20 jaar nog andere beleidsmaatregelen geweest die
van invloed zijn op de gevonden ontwikkelingen in de verblijfsduur? In
welke mate?

Ad II. Ontwikkelingen in risicotaxatie en risicomanagement
12 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering van de ernst van de

gepleegde delicten door tbs-gestelden?
13 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering van het risico van

recidive van de tbs-gestelde?
14 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in het beeld dat

bestaat over de problematiek van de tbs-gestelde vanwege de komst van
gestructureerde risicotaxatie-instrumenten?

15 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de risicoafwe-
ging van fpc’s?

Ad III. Verlofpraktijk
16 Wat is de invloed van de verlofprocedures van het ministerie van Justitie

op de verblijfsduur van de tbs-gestelden?
17 Welke rol speelt het Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT) in de verblijfs-

duur? Bijvoorbeeld, hoeveel en hoe snel werden verloven voor de komst
van het AVT door de afdeling Individuele Tbs Zaken (ITZ) toegekend en
hoeveel en hoe snel worden verloven door het AVT van advies voorzien?

Ad IV. Toezicht en nazorg
18 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de mogelijkhe-

den tot toezicht en nazorg bij de fpc’s?
19 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de mogelijkhe-

den van toezicht en nazorg bij de uitstroomorganisaties, zoals de GGz en
de reclassering?

20 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de re-integratie
via regionale en gemeentelijke bestuurders?

21 Wat is de invloed van de komst van forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)
op de mogelijkheden van toezicht en nazorg en daarmee op de verblijfs-
duur?

22 Wat is de invloed van de mogelijkheid tot verlengen van de voorwaarde-
lijke beëindiging van de tbs-maatregel van maximaal drie jaar naar maxi-
maal negen jaar op de verblijfsduur?

Leeswijzer
Het onderhavige rapport begint met cijfers over de verblijfsduur van tbs-
gestelden in de periode 1990-2009 (hoofdstuk 2). De rest van het rapport is
onderverdeeld in de vier eerder genoemde clusters van mogelijke verklarin-
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gen voor de verblijfsduur. Achtereenvolgens worden besproken: de invloed
van enkele beleidsmaatregelen in de periode 1990-2009 (hoofdstuk 3), de
invloed die risicotaxatie en risicomanagement mogelijk hebben op de ver-
blijfsduur (hoofdstuk 4), de verlofpraktijk en de relatie tussen het verlofbeleid
en de verblijfsduur (hoofdstuk 5) en de mogelijke relatie tussen de verblijfs-
duur en toezicht en nazorg (hoofdstuk 6). Het rapport eindigt met een korte
beschouwing over de gevonden resultaten (hoofdstuk 7). Met uitzondering
van hoofdstuk 2 staat aan het einde van een hoofdparagraaf van elk hoofd-
stuk een korte samenvatting van de gevonden resultaten in die subparagraaf.
Deze samenvattingen zijn terug te vinden in de stukjes tekst genaamd
‘kortom’. Deze tekst vormt ook de basis voor de samenvatting van het gehele
rapport. Aan het eind van elk hoofdstuk is een conclusie te vinden van dat
hoofdstuk, waarin de belangrijkste bevindingen worden beschouwd. Ook
worden in de concluderende paragraaf de onderzoeksvragen bij dat hoofd-
stuk beantwoord. In hoofdstuk 7 ten slotte, worden de conclusies uit de
afzonderlijke hoofdstukken gezamenlijk besproken. In de hierna volgende
tabel (tabel 1) staat (nogmaals) een overzicht van de onderzoeksvragen die in
elk hoofdstuk aan de orde komen.

1.3 Vervallen onderzoeksvragen

Bij aanvang van het onderzoek waren er meer mogelijke verklaringen voor de
toename van de verblijfsduur opgesteld in de vorm van onderzoeksvragen,
maar deze komen vanwege het beperkte tijdsbestek (het onderzoek moest
verricht worden tussen januari en oktober 2010) niet aan de orde in het
onderhavige rapport. Voor twee vragen was het om andere redenen niet
mogelijk deze te beantwoorden in het onderhavige onderzoek: deze redenen
staan vermeld bij de betreffende onderzoeksvragen. Het ging om de volgende
onderzoeksvragen:
– In hoeverre zijn er verschillen in de toename van de verblijfsduur tussen

de fpc’s?
a Bij het onderzoeken van deze vraag bleken er te grote verschillen tus-

sen de fpc’s te bestaan om op deze vraag een zinvol antwoord te geven
(onder andere in het type tbs-gestelde dat in de fpc’s opgenomen
wordt, de oprichtingsdatum van het fpc en de opname van het aantal
tbs-gestelden in het kader van een tweede behandelpoging). Om die
reden zijn de gevonden gegevens per fpc niet opgenomen in het
onderhavige rapport.

– Wat is het verschil tussen de verblijfsduur en behandelduur van tbs-
gestelden? Zijn er bijvoorbeeld lange wachtlijsten in de fpc’s voordat er
met behandeling begonnen kan worden?

– In hoeverre is er sprake van invloed van de duur van voorlopige hechtenis
en de duur van detentie op de verblijfsduur van tbs-gestelden?
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Tabel 1 Overzicht van de onderzoeksvragen die worden beantwoord per hoofdstuk

Hoofdstuk Beantwoording onderzoeksvraag

1 Inleiding

2 Ontwikkelingen in de verblijfsduur van 
tbs-gestelden

1 Welke rekenmethodes zijn er om de verblijfsduur in de tbs te bepalen?

2 Welke voor- en nadelen kleven aan de gevonden rekenmethodes?

3 Welke rekenmethode is het meest informatief en het meest betrouwbaar?

4 Welke databronnen zijn er om de verblijfsduur te bepalen?

5 Welke databron is het meest informatief en betrouwbaar?

6 Welke ontwikkeling in de verblijfsduur van tbs-gestelden in de afgelopen 
20 jaar wordt waargenomen?

7 Zijn er bepaalde onderverdelingen in de verblijfsduur van tbs-gestelden te 
maken? Zo ja, welke? Wordt eenzelfde ontwikkeling bijvoorbeeld bij alle 
tbs-gestelden en delicttypen waargenomen of is er onderscheid te maken 
in type tbs-gestelde, type delict (7a), of fase waarin de tbs-gestelde zich 
bevindt (intra/transmuraal of extramuraal; 7b)?

Bijlage 2 8 Wordt het beeld dat bij vraag 1 t/m 7 naar voren komt ook waargenomen in 
de fpc’s?

3 Beleidsmaatregelen in de periode 1990-
2009 en de relatie met de verblijfsduur

9 Wat is de invloed van het longstay-beleid op de verblijfsduur?

10 Wat is de invloed van aselecte plaatsing van tbs-gestelden op de verblijfs-
duur?

11 Zijn er de afgelopen 20 jaar nog andere beleidsmaatregelen geweest die 
van invloed zijn op de ontwikkelingen in de verblijfsduur?

4 Ontwikkeling risicotaxatie en risico-
management in relatie tot de verblijfsduur

12 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering van de ernst van de 
gepleegde delicten door tbs-gestelden? 

13 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering van het risico van 
recidive van de tbs-gestelde? 

14 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in het beeld dat 
bestaat over de problematiek van de tbs-gestelde vanwege de komst van 
gestructureerde risicotaxatie-instrumenten? 

15 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de risicoafweging 
van fpc’s? 

5 De relatie tussen de verlofpraktijk en de 
verblijfsduur

16 Wat is de invloed van de nieuwe verlofprocedures van het ministerie van 
Justitie op de verblijfsduur van de tbs-gestelden?

17 Welke rol speelt het Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT) in de verblijfs-
duur? Bijvoorbeeld, hoeveel en hoe snel werden verloven voor de komst van 
het AVT door Individuele Tbs Zaken (ITZ) toegekend en hoeveel en hoe snel 
worden verloven door het AVT van advies voorzien?

6 Toezicht en nazorg in relatie tot de 
verblijfsduur

18 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de mogelijkheden 
tot toezicht en nazorg bij de fpc’s? 

19 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de mogelijkheden 
van toezicht en nazorg bij de uitstroomorganisaties, zoals de GGz en de 
reclassering? 

20 Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de re-integratie via 
regionale en gemeentelijke bestuurders? 

21 Wat is de invloed van de komst van forensisch psychiatrisch toezicht op de 
mogelijkheden van toezicht en nazorg en daarmee op de verblijfsduur?

22 Wat is de invloed van de mogelijkheid tot verlenging van de voorwaardelijke 
beëindiging van de tbs-maatregel van maximaal drie naar maximaal negen 
jaar op de verblijfsduur?

7 Beschouwing
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– In hoeverre is er sprake van een verandering van de ernst van psychologi-
sche en psychiatrische aandoeningen van tbs-gestelden?
a Bij het onderzoeken van deze vraag liepen de onderzoekers tegen het

probleem aan dat er (teveel) verschillen waren in de manier waarop de
psychologische en psychiatrische aandoeningen vastgesteld werden
(diagnostiek) tussen de fpc’s. Ook bleek dergelijke informatie onvol-
doende betrouwbaar geregistreerd in het informatiesysteem (Monitor
Informatiesysteem Terbeschikking stelling; MITS) om betrouwbare
analyses te kunnen verrichten.

– In hoeverre is de houding van tbs-gestelden van invloed op de verblijfs-
duur? Bijvoorbeeld, wat is de invloed van ontkennen van het delict of het
gebrek aan motivatie voor behandeling van tbs-gestelden op de verblijfs-
duur?

– In hoeverre is er sprake van een verandering in de mate waarin het
behandelende personeel is opgeleid?

– Is er voldoende personeel?
– Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de risicoafwe-

ging van rechters?

1.4 Onderzoeksmethoden

In het onderhavige onderzoek is literatuur verzameld en geanalyseerd, zijn
twee expertmeetings gehouden en zijn data-analyses verricht door DJI (in
samenwerking met het WODC) en het recidiveteam van het WODC. Hieron-
der worden de onderzoeksmethoden nader toegelicht.

Literatuuronderzoek
Voor het onderzoek naar de verblijfsduur is literatuur verzameld. Hiervoor is,
mede op basis van de onderzoeksvragen die centraal staan in het onderzoek,
een lijst met relevante zoektermen opgesteld. Op basis van deze zoektermen
is onder andere op internet, binnen de (justitiële) documentatie en in digitale
databases van universiteiten gezocht. Hiernaast zijn voor bepaalde deelon-
derwerpen personen benaderd met het verzoek tot het leveren van bruikbare
literatuur.

Expertmeetings
Daarnaast zijn er twee (inhoudelijk gelijke) expertmeetings gehouden.11 Het
belangrijkste doel van de expertmeetings was het verkrijgen van mogelijke
verklaringen voor de ontwikkelingen in de verblijfsduur van tbs-gestelden
vanuit de praktijk en het onderzoeken of het beeld dat in de cijfers naar voren

11 De praktische organisatie van deze bijeenkomsten lag in handen van de Nederlandse Organisatie voor Toege-
past Natuurwetenschappelijk Onderzoek-Management Consultants (TNO). Om de opkomst zo hoog mogelijk
te maken, werden twee bijeenkomsten gehouden, één in het noorden en één in het zuiden van het land.
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komt herkend werd in de fpc’s (onderzoeksvraag 8). Hiertoe werden verte-
genwoordigers van de fpc’s, forensisch psychiatrische afdelingen (fpa’s),
forensisch psychiatrische klinieken (behandelaren, onderzoekers en senior
therapeuten), het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psy-
chologie (NIFP; Pro Justitia rapporteurs), reclassering (ervaren teamleiders),
advocatuur en leden van het AVT uitgenodigd. Gedurende de expertmeetings
werd eerst een presentatie over de voorlopige verblijfsduurcijfers gegeven
door de onderzoekers. Hiervoor werden de cijfers van het onderzoek van
Brand en Van Gemmert (2009) gebruikt. Vervolgens werd met behulp van een
digitaal brainstormsysteem (genaamd EurEGA!) geïnventariseerd welke
mogelijke verklaringen volgens de aanwezigen van invloed zijn (geweest) op
de verblijfsduur. Door TNO werd een rapport geschreven over de resultaten
van de expertmeetings (TNO, 2010), dit rapport werd als input voor het
onderhavige onderzoek gebruikt.

De mogelijke verklaringen die in de expertmeetings naar voren kwamen, wer-
den naast de door de onderzoekers opgestelde mogelijke verklaringen gelegd
en met elkaar vergeleken. Er bleek een grote overlap te bestaan tussen de
vooraf opgestelde mogelijke verklaringen en de mogelijke verklaringen die
door het werkveld werden genoemd. Aanvulling of wijziging van de onder-
zoeksvragen van het onderhavige onderzoek op basis van de expertmeetings
bleek hierdoor niet nodig. In de verschillende hoofdstukken worden de uit-
komsten van de expertmeetings besproken. De bevindingen van de expert-
meetings worden daarnaast in bijlage 2 samengevat.

Analyses DJI
In samenwerking met DJI is nader onderzoek verricht naar de verblijfsduur.
Zo zijn veel van de cijfers die zijn gepresenteerd in het door hen uitgevoerde
onderzoek in 2009 (Brand & Van Gemmert, 2009) aangevuld met gegevens
voor recentere jaren. Hiernaast zijn extra gegevens geleverd die onderscheid
maken in de verblijfsduur per behandelfase: intra/transmuraal verblijf,
proefverlof (PV), passantentijd en de duur van de voorwaardelijke beëindi-
ging (VB). Deze analyses verschijnen (deels) ook in Brand en Van Gemmert
(in voorbereiding). Verder is er op basis van de peilmomentscore een ‘peil-
duur’ ontwikkeld, die een indicatie geeft van de daadwerkelijke verblijfsduur
berekend voor een bepaald peilmoment.

Analyses recidiveteam WODC
Om een inschatting te kunnen maken van de ontwikkeling van de ernst van
het delictgedrag werden door het recidiveteam van het WODC analyses ver-
richt met behulp van de OBJD. Hierin werd voor de uitstroomcohorten in de
periode 1990-2009 de (veranderingen in) strafdreiging, (veranderingen in)
het type gepleegde indexdelict en de (veranderingen in) StatRec-scores bere-
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kend. De StatRec-score wordt berekend op basis van vijf statische12 variabe-
len: 1) sekse, 2) geboorteland, 3) delictcategorie, 4) leeftijd, 5) aantal strafza-
ken in het verleden en 6) de ‘strafzaakdichtheid’. Deze score is indicatief voor
de kans op algemene recidive (voor verdere uitleg zie hoofdstuk 4). Voor de in
het onderhavige rapport gepresenteerde recidivecijfers is gebruikgemaakt
van de resultaten van onderzoek van Bregman en Wartna (2010).

1.5 Omschrijving en afbakening begrippen

In het onderhavige onderzoek worden de volgende operationalisaties voor de
gebruikte begrippen gehanteerd.

Verblijfsduur
Met de intra/transmurale verblijfsduur wordt in het onderhavige onderzoek
bedoeld: het totale verblijf, beginnend bij de eerste dag van opname in het
eerste forensisch psychiatrische centrum (fpc) tot de dag waarop het intra/
transmurale verblijf van de tbs-gestelde eindigt. De passantentijd telt in deze
operationalisatie niet mee en de perioden van proefverlof, voorwaardelijke
beëindiging, verblijf in een Huis van Bewaring (HvB) en ongeoorloofde afwe-
zigheid werden van de totale verblijfsduur afgetrokken. Over de duur van de
passantentijd, perioden van proefverlof en voorwaardelijke beëindiging
wordt in het onderhavige rapport apart gerapporteerd. Voor longstay tbs-
gestelden werd de verblijfsduur eveneens apart berekend. De gerapporteerde
verblijfsduur is dus altijd exclusief passantentijd, de perioden van proefverlof
en voorwaardelijke beëindiging, verblijf in een Huis van Bewaring, ongeoor-
loofde aanwezigheid en longstay tbs-gestelden, tenzij anders vermeld. Om
aan de leesbaarheid van het onderhavige rapport tegemoet te komen, wordt
aan de intra/transmurale verblijfsduur gerefereerd als kortweg ‘de verblijfs-
duur’.

Longstay
De populatie tbs-gestelden van wie blijvend delictgevaarlijkheid wordt ver-
wacht en die een longstay-status hebben.

Passantenperiode
De tijd waarin een tbs-gestelde in een penitentiaire inrichting wacht op
plaatsing in een tbs-behandelinstelling. De periode van (eventueel) opge-
legde gevangenisstraf is al voorbij.

Proefverlof
De proefverloffase wordt ingezet wanneer de ontwikkeling van de tbs-
gestelde zover is gevorderd dat de intensieve, dagelijkse begeleiding en con-

12 Statische variabelen zijn in principe onveranderbaar, zoals sekse.
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trole afgebouwd kan worden zonder dat het delictgevaar toeneemt. De tbs-
gestelde woont meestal zelfstandig.

Risicotaxatie
Het inschatten van het risico van (nieuw) gewelddadig delinquent gedrag van
een individu.

Risicomanagement
Alle activiteiten die erop gericht zijn te komen tot beheersing van het inge-
schatte risico van een individu. In het risicomanagementproces wordt con-
creet aangegeven hoe met de risico’s die in beeld zijn gebracht door risico-
taxatie wordt omgegaan.

Toezicht en nazorg
Het controleren van (aspecten van) het gedrag van betrokkene in het natra-
ject,13 al dan niet in combinatie met begeleiding, behandeling en zorg, met
als doel het opnieuw plegen van een delict te voorkomen.

Verlof
Geoorloofde bewegingsvrijheid van tbs-gestelden buiten de beveiligde zone
van de instelling.

Voorwaardelijke beëindiging van de tbs
De fase waarin de dwangverpleging van een tbs-gestelde onder bepaalde
voorwaarden wordt opgeheven. De juridische verantwoordelijkheid voor
deze fase ligt bij het Openbaar Ministerie, de uitvoeringsverantwoordelijk-
heid bij de reclassering.

13 Het traject van de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel volgend op het intramurale verblijf in een fpc. Hier-
onder valt de fase waarin een tbs-gestelde proefverlof krijgt en wanneer de dwangverpleging van een tbs-
gestelde voorwaardelijk wordt beëindigd.
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2 Ontwikkelingen in de verblijfsduur van
tbs-gestelden

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling in de verblijfsduur van tbs-gestelden
beschreven. De onderzoeksvragen die hierbij onder meer aan de orde
komen, zijn vragen 1 tot en met 7 (zie hoofdstuk 1): Welke rekenmethodes
zijn er om de verblijfsduur in de tbs te bepalen? Welke voor- en nadelen kle-
ven aan de gevonden rekenmethodes? Welke rekenmethode is het meest
informatief en het meest betrouwbaar? Welke databronnen zijn er om de ver-
blijfsduur te bepalen? Welke databron is het meest informatief en betrouw-
baar? Welke ontwikkeling in de verblijfsduur van tbs-gestelden in de afgelo-
pen 20 jaar wordt waargenomen? Zijn er bepaalde onderverdelingen in de
verblijfsduur van tbs-gestelden te maken? Zo ja, welke? Wordt eenzelfde ont-
wikkeling bijvoorbeeld bij alle tbs-gestelden en delicttypen waargenomen of
is er onderscheid te maken in type tbs-gestelde, type delict, of fase waarin de
tbs-gestelde zich bevindt (intra/transmuraal of extramuraal)?

In paragraaf 2.1 worden verschillende methoden voor het berekenen van de
verblijfsduur besproken. De voor- en nadelen van deze methoden worden in
paragraaf 2.2 toegelicht. In paragraaf 2.3 wordt de ontwikkeling van de ver-
blijfsduur van tbs-gestelden beschreven aan de hand van de verschillende
meetmethoden: op basis van instroomcohorten (paragraaf 2.3.1), op basis
van uitstroomcohorten (paragraaf 2.3.2) en op peilmoment (paragraaf 2.3.3).
In paragraaf 2.4 wordt onderzocht of de ontwikkelingen in de verblijfsduur
verklaard kunnen worden door ontwikkelingen in de verblijfsduur van speci-
fieke subgroepen. Hierbij komt de verblijfsduur naar type delict in het alge-
meen aan de orde (paragraaf 2.4.1), de verblijfsduur van zedendelinquenten
(paragraaf 2.4.2), van longstay tbs-gestelden (paragraaf 2.4.3), van snelle uit-
stromers (paragraaf 2.4.4) en van tbs-gestelden die in meerdere fpc’s verble-
ven hebben (paragraaf 2.4.5). Aansluitend worden drie subgroepen aange-
merkt van wie een langere verblijfsduur wordt verwacht (paragraaf 2.4.6). Ter
afsluiting van het hoofdstuk worden in paragraaf 2.5 de onderzoeksvragen
(nogmaals) één voor één beantwoord en conclusies getrokken.

2.1 Verschillende methoden voor het berekenen van de verblijfsduur

Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van de verblijfsduur van
tbs-gestelden. Tbs-gestelden stromen doorgaans niet op hetzelfde moment
in, verblijven niet even lang in een fpc en stromen niet op hetzelfde moment
uit. Ook zijn er bijzondere situaties aan te duiden, bijvoorbeeld wanneer tbs-
gestelden een longstay-indicatie krijgen. Totdat een tbs-gestelde is uitge-
stroomd, kan er in principe geen definitieve uitspraak worden gedaan over
zijn verblijfsduur. In het berekenen van de verblijfsduur zullen om deze rede-
nen verschillende keuzes moeten worden gemaakt.



De verblijfsduur wordt in dit onderzoek geoperationaliseerd als het totale
verblijf, beginnend bij de eerste dag van opname in het eerste fpc tot de dag
waarop het verblijf van de tbs-gestelde in het fpc eindigt. De passantentijd14

telt in deze operationalisatie niet mee en de perioden van proefverlof, voor-
waardelijke beëindiging, verblijf in een Huis van Bewaring en ongeoorloofde
afwezigheid worden van de totale verblijfsduur afgetrokken.15 Waar mogelijk
wordt over deze perioden in het onderhavige rapport afzonderlijk gerappor-
teerd. Over de longstay-populatie wordt eveneens (waar mogelijk) apart
gerapporteerd, aangezien dit een specifieke subgroep van tbs-gestelden
betreft, van wie de verblijfsduur per definitie alleen maar toeneemt en om die
reden het beeld over de verblijfsduur van de overige tbs-gestelden zou kun-
nen vertekenen.

Brand en Van Gemmert (2009; in voorbereiding) verrichtten onderzoek naar
de verblijfsduur van tbs-gestelden in de laatste 20 jaar. Zij spreken van drie
methoden voor het berekenen van de verblijfsduur, namelijk het uitgaan van
1) peilmoment, 2) uitstroomcohort en 3) instroomcohort. Bij de meting
waarin wordt uitgegaan van een peilmoment wordt op een vastgesteld tijdstip
(één dag of datum) gekeken naar de gemiddelde verblijfsduur van tbs-gestel-
den die op dat moment in een fpc verblijven. Voor de totale populatie tbs-
gestelden die op de datum van het peilmoment is opgenomen, wordt de
gemiddelde verblijfsduur berekend door de tijd tussen de datum van opname
in het fpc en de datum van het peilmoment te bepalen. Als peilmoment
wordt doorgaans uitgegaan van de datum van 1 januari van een bepaald jaar,
maar andere datums kunnen ook als peilmoment worden gebruikt.

Bij de methode waarin wordt uitgegaan van een uitstroomcohort, wordt de
gemiddelde verblijfsduur berekend voor een groep tbs-gestelden die in een
bepaalde afgebakende periode (cohort) is uitgestroomd. Van deze groep
wordt de duur van het verblijf tussen de datum van instroom in het fpc en de
datum van uitstroom bepaald. Als uitstroomcohort wordt vaak één jaargang
genomen, de periode van 1 januari van een bepaald jaar tot en met
31 december van datzelfde jaar.

Bij de methode waarin wordt uitgegaan van een instroomcohort, wordt de
verblijfsduur berekend voor een groep tbs-gestelden waarvan de opname in
het eerste fpc in een bepaald jaar is gestart. Er zijn binnen deze methode
twee manieren van berekenen mogelijk: 1) een beschrijvende methode van
feitelijk waargenomen waarden, waarbij van de uitgestroomde tbs-gestelden

14 Een tbs-gestelde die in een penitentiaire inrichting wacht op plaatsing in een tbs-kliniek en zijn (eventuele)
gevangenisstraf reeds heeft uitgezeten, wordt een passant genoemd. De passantentijd is het aantal dagen dat
de betrokkene wachtend op plaatsing in het fpc doorbrengt.

15 De wijze waarop tbs-gestelden met gemaximeerde tbs of overleden tbs-gestelden in de berekening van DJI
van de verblijfsduur over de tijd zijn meegenomen is niet altijd helder. Het betreft hier echter relatief kleine
groepen waardoor de wijze waarop deze zijn meegenomen in de berekening naar verwachting geen grote
invloed op de vastgestelde verblijfsduur zullen hebben.
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uit een bepaald instroomjaar wordt bepaald hoe lang zij in het fpc verbleven
en 2) een schattingsmethode, waarbij van de uitgestroomde tbs-gestelden uit
het instroomcohort de feitelijk waargenomen verblijfsduur wordt bepaald en
daarnaast voor tbs-gestelden uit het betreffende instroomjaar die nog niet
zijn uitgestroomd (en waarvoor het feitelijke totale verblijf dus nog niet kan
worden vastgesteld) een schatting wordt gegeven. Het feitelijk vastgestelde
deel en het geschatte deel vormen tezamen de geschatte verblijfsduur. Hoe-
wel bij de eerste beschrijvende methode een deel van het instroomcohort
buiten beeld blijft (namelijk degenen die nog niet zijn uitgestroomd) geven
Brand en Van Gemmert (2009; in voorbereiding) de voorkeur aan de beschrij-
vende methode van feitelijk waargenomen waarden, omdat het moeilijk is
om tot een schatting te komen die recht doet aan de werkelijke verblijfsduur.
Mede om deze reden zal ook in dit onderzoek worden uitgegaan van feitelijk
waargenomen waarden voor het vaststellen van de verblijfsduur van tbs-
gestelden. Daarbij is het van belang te realiseren dat de verblijfsduur dus niet
op basis van alle tbs-gestelden uit een bepaald instroomcohort wordt bere-
kend, maar om dat deel van de instromers dat ook weer is uitgestroomd.

2.2 Voor- en nadelen van de verschillende meetmethoden

De hiervoor genoemde methoden voor het berekenen van de verblijfsduur
van tbs-gestelden hebben elk hun voor- en nadelen, welke in deze paragraaf
worden toegelicht.

2.2.1 Uitgaan van peilmoment

De peilmomentmethode heeft in vergelijking met de andere methoden als
grootste voordeel dat er informatie ten aanzien van de verblijfsduur kan wor-
den berekend over het recente verleden en op elk tijdstip (in casu tot
1 januari 2010). Hierdoor kan een trend in de verblijfsduur middels deze
methode goed worden gevolgd. Ook is het vaststellen van de gemiddelde ver-
blijfsduur op basis van deze methode redelijk eenvoudig. Een nadeel van de
peilmomentmethode is echter dat slechts een beperkt gedeelte van de totale
verblijfsduur van tbs-gestelden wordt meegenomen in de berekening. Dit
komt doordat de tbs-gestelden op het meetmoment allen nog in het fpc ver-
blijven en dit verblijf duurt na het moment van de meting nog voort (voor
sommige tbs-gestelden langer, voor anderen korter). Aangezien het op het
peilmoment niet duidelijk is wanneer het verblijf van de tbs-gestelden zal
eindigen, is het ook niet duidelijk wat de uiteindelijke gemiddelde verblijfs-
duur zal zijn.

Het tweede nadeel van het uitgaan van een peilmoment is de gevoeligheid
van deze berekeningswijze voor uitbreiding van de capaciteit. Bij uitbreiding
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van tbs-plaatsen worden nieuwe tbs-gestelden opgenomen waarvan het
intramurale verblijf net begint. Wanneer het peilmoment kort na opening
van een nieuw fpc valt, zorgt het relatief grote aandeel van tbs-gestelden dat
net begint aan hun opname in een fpc voor een vertekening in de gemiddelde
verblijfsduur, namelijk korter dan in werkelijkheid. Wanneer uitgegaan wordt
van peilmoment, is het niet mogelijk een correctie aan te brengen voor de
periode waarin een bepaalde capaciteitsplek beschikbaar is, aangezien er op
één datum/dag gemeten wordt. In de tbs-sector is lange tijd sprake geweest
van aanzienlijke capaciteitsuitbreidingen. Het aantal gerealiseerde capaci-
teitsplaatsen in de tbs-sector is van 405 plaatsen in 1990 uitgebreid naar 2104
plaatsen in 2009 (zie bijlage 6), wat neerkomt op ruim vijf keer zoveel tbs-
plaatsen in een periode van 19 jaar. Dit betekent dus dat er bij het bepalen
van de verblijfsduur rekening gehouden moet worden met een flinke uitbrei-
ding van de capaciteit, wat bij de peilmomentmethode niet gebeurt en een
onderschatting van de verblijfsduur met zich meebrengt. Hierbij nam het
aantal passanten toe, wat betekende dat bij opening van nieuwe klinieken, in
één keer een relatief grote groep passanten opgenomen werd.16

Het derde nadeel van deze methode is dat alle tbs-gestelden die op het peil-
moment in de tbs verblijven, worden meegenomen in het gemiddelde. Dit
betreft ook groepen met een langer dan gemiddelde verblijfsduur (onder
andere zedendelinquenten en longstay tbs-gestelden, zie paragraaf 2.4).
Vooral voor verkrachters en zedendelinquenten met kenmerken van psycho-
pathie (een PCL-R score hoger dan 3017) onder de totale groep zedendelin-
quenten is het behandelverloop veelal minder gunstig (Vlachos & De Hoop,
2007) en er zijn aanwijzingen dat deze vaker recidiveren (De Ruiter & De
Vogel, 2004). Voor de groep tbs-gestelden met longstay wordt door blijvende
delictgevaarlijkheid weinig resocialisatieperspectief gezien (zie onder andere
RSJ, 2008a, 2008b). Deze groep tbs-gestelden is hierdoor per definitie een
groep met een langer dan gemiddelde verblijfsduur. In de berekening waarin
wordt uitgegaan van peilmoment worden deze groepen meegenomen in de
berekening.18

Om aan de onderschatting van de verblijfsduur op peilmoment tegemoet te
komen, worden in dit rapport twee cijfers gepresenteerd aan de hand van de
peilmomentmethode. Dit is de zogenoemde ‘peilmomentscore’, de gevon-
den verblijfsduur op peilmoment en daarnaast de zogenoemde ‘peilduur’,
een cijfer dat indicatief is voor de daadwerkelijke duur van het intra/trans-

16 In de jaren 1990 tot en met 2005 is over het geheel genomen een toename te zien in het aantal passanten
(van 28 tot 214). Van 2006 tot en met 2009 neemt het aantal passanten af, mede vanwege de uitbreiding van
de capaciteit (gemiddeld 76 passanten in 2009). De tijd waarop een passant gemiddeld moet wachten op
opname in een fpc (passantentijd) neemt van 1990 tot en met 1997 toe (van 175 dagen tot 365 dagen),
waarna het aantal dagen geleidelijk afneemt (naar 189 dagen in 2009; zie bijlage 3).

17 Psychopathie Checklist Revised (PCL-R; Hare, 1991, 2003; Nederlandse vertaling: Vertommen, Verheul, De Rui-
ter & Hildebrand, 2002). In Europees onderzoek wordt vaak een cut-off score van 26 aangehouden.

18 Voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld longstay tbs-gestelden) zou echter wel gecorrigeerd kunnen worden in
de berekening van alle methoden van de verblijfsduur. Dit wordt doorgaans echter niet gedaan.
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murale verblijf van tbs-gestelden. De peilduur wordt bepaald door de peil-
momentscore te verdubbelen. De redenering hierachter is als volgt: Bij de
berekening van de verblijfsduur op basis van peilmoment wordt op een wille-
keurig moment naar de verblijfsduur gekeken van de groep tbs-gestelden die
op dat moment (die dag) in de tbs verblijft. In deze steekproef zitten tbs-
gestelden voor wie de tbs binnen korte tijd opgeheven wordt, maar ook tbs-
gestelden van wie de tbs nog jaren zal duren. Wanneer ervan uitgegaan wordt
dat de statistische verdeling van het aantal tbs-gestelden dat korter dan wel
langer in de tbs zal verblijven, normaal verdeeld is, zal de verblijfsduur op
peilmoment vermenigvuldigd met twee de totale gemiddelde verblijfsduur
ongeveer benaderen.19

2.2.2 Uitgaan van uitstroomcohort

Wanneer wordt uitgegaan van uitstroomcohorten wordt, in tegenstelling tot
bij het uitgaan van peilmoment, de gehele duur van het verblijf van tbs-
gestelden meegenomen. Immers, bij deze methode gaat men voor de bereke-
ning van de gemiddelde verblijfsduur uit van een groep tbs-gestelden waar-
voor in een bepaalde periode de verblijfsduur is beëindigd. Dit is het belang-
rijkste voordeel van deze methode: van de groep die uitstroomt, wordt de
(totale) feitelijke verblijfsduur in kaart gebracht.

Een belangrijk nadeel van deze methode is dat de verblijfsduur van tbs-
gestelden pas laat kan worden vastgesteld, namelijk nadat het verblijf daad-
werkelijk is afgelopen. Een tweede nadeel is dat het startjaar van het verblijf
van de groep tbs-gestelden die in de berekening wordt meegenomen voor elk
uitstroomcohort anders is. Ten gevolge van veranderde wetgeving, behande-
ling of beleid kan het hierdoor gebeuren dat de cohorten onderling veel ver-
schillen vertonen. Dit bemoeilijkt het vergelijken van de verblijfsduur van de
verschillende cohorten en het geven van mogelijke verklaringen voor gevon-
den ontwikkelingen in de verblijfsduur. Het derde nadeel van deze methode
van berekenen is dat, evenals bij het uitgaan van een peilmoment, de bereke-
ningen gevoelig zijn voor capaciteitsuitbreiding in de tbs. Nieuwe tbs-plaat-
sen worden bezet door tbs-gestelden voor wie de tbs-maatregel net begint.
Voor deze relatief grote groep tbs-gestelden die net is opgenomen wordt pas
later uitstroom verwacht, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Ten
slotte komt de groep tbs-gestelden die niet uitstroomt niet in beeld. Het is
mogelijk dat de verblijfsduur van de totale populatie tbs-gestelden een
bepaalde ontwikkeling vertoont, maar dat de verblijfsduur van de groep tbs-
gestelden die uitstroomt zich anders (meer of minder snel) ontwikkelt. Hier-
door kan de vastgestelde verblijfsduur een onder- of overschatting zijn van de

19 Voor een zo betrouwbaar mogelijke indicatie van de verblijfsduur in de vorm van de peilduur dient het aantal
tbs-gestelden dat instroomt constant te blijven en dient er weinig verandering in de tbs-capaciteit te zitten.
Omdat dit in de tbs-praktijk lang niet altijd het geval is, dienen deze indicaties voor de lengte van de verbliijfs-
duur met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
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‘daadwerkelijke’ verblijfsduur van de populatie tbs-gestelden. Tbs-gestelden
die niet uitstromen, zijn bijvoorbeeld de eerdergenoemde longstay tbs-
gestelden, maar ook tbs-gestelden die overleden zijn (van 13 personen
– 14% – werd de tbs-maatregel beëindigd wegens overlijden; zie ook bijlage
5). Overigens is dit laatste nadeel aan deze rekenmethode voor een deel te
corrigeren door aparte cijfers over de verblijfsduur van longstay tbs-gestelden
te presenteren. Dit gebeurt daarom ook in het onderhavige onderzoek (zie
tabel 8, paragraaf 2.4).

2.2.3 Uitgaan van instroomcohort

Bij het uitgaan van instroomcohorten is het verblijf voor de groep tbs-gestel-
den waarvoor de verblijfsduur wordt berekend in dezelfde periode (hetzelfde
jaar) gestart. Hierdoor is voor deze groep de tbs-maatregel (doorgaans) onder
vergelijkbare voorwaarden qua regelgeving en behandeling begonnen.20 Dit
maakt een meer verantwoorde vergelijking tussen de verschillende cohorten
mogelijk.

Een tweede voordeel van het uitgaan van instroomcohorten is dat de cijfers
een goed beeld van het verloop van de populatie geven. Door het uitgaan van
instroomcohorten kan namelijk niet alleen inzichtelijk worden gemaakt welk
deel van het instroomcohort uitstroomt, maar tevens welk deel van het
instroomcohort nog niet is uitgestroomd. Aanvullende analyses kunnen ver-
richt worden op de groep tbs-gestelden die nog niet is uitgestroomd en
mogelijke oorzaken van deze vertraagde uitstroom kunnen daardoor worden
onderzocht.

Een derde voordeel van het uitgaan van instroomcohorten is dat deze
methode, in tegenstelling tot de twee eerder besproken methoden, niet
gevoelig is voor capaciteitsuitbreiding. Hierdoor zijn de cijfers ten aanzien
van de verblijfsduur over de jaren waarin er sprake is geweest van capaciteits-
uitbreiding beter vergelijkbaar. Aangezien de capaciteitsuitbreiding binnen
de tbs-sector de laatste jaren van grote invloed is geweest (zie toelichting in
paragraaf 2.2.1) moet dit voordeel zwaar worden meegewogen.

Het grote nadeel van het uitgaan van instroomcohorten is dat de verblijfs-
duur pas vele jaren na opname in een fpc, wanneer een groot gedeelte van de
ingestroomde tbs-gestelden weer is uitgestroomd, op een betrouwbare
manier kan worden berekend. Immers, wanneer slechts 10% van de perso-
nen in een bepaald instroomjaar weer is uitgestroomd, kun je alleen van deze
10% de feitelijke verblijfsduur bepalen. Deze eerste 10% van de tbs-gestelden

20 In elk fpc, maar ook voor iedere tbs-gestelde, kunnen er uiteraard verschillen zijn in (de inzet van) behandel-
trajecten en de mate waarin (nieuw) beleid van toepassing is. Dit geldt voor de andere rekenmethodes echter
in gelijke mate.
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geeft naar verwachting geen goed beeld van de gemiddelde verblijfsduur van
het gehele instroomcohort, aangezien dit alleen snelle uitstromers betreft.

Om ervoor te zorgen dat binnen deze methode toch relatief snel een uit-
spraak kan worden gedaan over de verblijfsduur, wordt bij deze cijfers uitge-
gaan van de mediaanscore. Hierbij wordt de verblijfsduur van tbs-gestelden
berekend op het moment dat 50% van de tbs-gestelden uit het instroomco-
hort is uitgestroomd. De duur is in dit geval echter geen gemiddelde van de
verblijfsduur van de 50% uitgestroomde tbs-gestelden, maar de lengte die de
gemiddelde verblijfsduur heeft gekregen op het moment dat 50% van de tbs-
gestelden van een cohort is uitgestroomd. Aangezien de mediaan in een sta-
tistische normaalverdeling samenvalt met het gemiddelde en verondersteld
wordt dat de verdeling van de verblijfsduur van individuele tbs-gestelden niet
al te scheef is,21 kan ervan worden uitgegaan dat de verblijfsduur bij 50% uit-
stroom een redelijk goed beeld geeft van de gemiddelde verblijfsduur voor
het gehele instroomcohort.

Brand en Van Gemmert (2009) geven voor het vaststellen van de verblijfsduur
van tbs-gestelden de voorkeur aan de (beschrijvende) methode waarin wordt
uitgegaan van instroomcohorten. Deze methode is volgens hen ‘niet gevoelig
voor de in de tbs veelvuldig toegepaste capaciteitsuitbreiding en geeft een totale
en meest realistische tbs-duur weer’ (p. 15). Voor de berekening van de ver-
blijfsduur zal om deze reden in onderhavig rapport in eerste instantie worden
uitgegaan van instroomcohorten van tbs-gestelden. Aangezien het voor dit
onderzoek daarnaast ook van belang is om uitspraken te kunnen doen over
recente ontwikkelingen en om de verblijfsduur op eenzelfde manier over een
langere periode te kunnen vergelijken, zullen de gegevens aangevuld worden
met cijfers berekend op basis van uitstroomcohorten en op basis van peilmo-
ment. Hierbij wordt aangetekend dat vooral de resultaten waarbij uitgegaan
wordt van de peilmomentmethode met de nodige voorzichtigheid geïnter-
preteerd moeten worden. In tabel 2 worden de voor- en nadelen van de
rekenmethoden schematisch weergegeven.

2.3 De ontwikkeling van de verblijfsduur in cijfers

Voor het berekenen van de verblijfsduur van tbs-gestelden is gebruikgemaakt
van patiëntgegevens uit MITS van DJI en de rapportage van Brand en Van
Gemmert (2009). In een samenwerkingsverband tussen DJI en WODC wer-
den nadere analyses naar de verblijfsduur van tbs-gestelden verricht. Een
deel van deze resultaten is (ook) terug te vinden in Brand en Van Gemmert

21 In werkelijkheid is er sprake van een rechts-scheve normaalverdeling, doordat er meer tbs-gestelden zijn die
wat langer verblijven dan tbs-gestelden die in zeer korte tijd het fpc weer verlaten. Dit maakt dat de mediaan-
score een onderschatting is van de daadwerkelijk gemiddelde verblijfsduur.
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(in voorbereiding). De verblijfsduur wordt in dit onderzoek geoperationali-
seerd als het totale verblijf, beginnend bij de eerste dag van opname in het
eerste fpc tot de dag waarop het verblijf van de tbs-gestelde in het fpc eindigt.
De passantentijd telt in deze operationalisatie niet mee en de perioden van
proefverlof, voorwaardelijke beëindiging, verblijf in een Huis van Bewaring
en ongeoorloofde afwezigheid worden van de totale verblijfsduur afgetrok-
ken.22 Over de duur van de passantentijd, proefverlof en voorwaardelijke
beëindiging wordt in het onderhavige rapport apart gerapporteerd. Voor
longstay tbs-gestelden werd de verblijfsduur eveneens apart berekend. De
gerapporteerde verblijfsduur is dus altijd exclusief passantentijd, de perioden

22 De wijze waarop tbs-gestelden met gemaximeerde tbs of overleden tbs-gestelden in de berekening van DJI
van de verblijfsduur over de tijd zijn meegenomen is niet altijd helder. Het betreft hier echter relatief kleine
groepen waardoor de wijze waarop deze zijn meegenomen in de berekening naar verwachting geen grote
invloed op de vastgestelde verblijfsduur zullen hebben.

Tabel 2 Voor- en nadelen rekenmethoden verblijfsduur tbs
 

Meetmethode Voordelen Nadelen

Peilmoment – De meting kan over zeer recent ver-
leden resultaten geven

– Op elk tijdstip kan worden gemeten 
waardoor er een trend kan worden 
gevolgd

– Het verkrijgen van benodigde 
gegevens en het uiteindelijk vaststel-
len van de verblijfsduur is betrekkelijk 
eenvoudig

– Niet de gehele verblijfsduur van tbs-gestelden wordt meegeno-
men in de berekening

– De meetmethode is gevoelig voor capaciteitsuitbreiding
– Geen correctie in de berekening van de verblijfsduur voor 

groepen tbs-gestelden voor wie een langere verblijfsduur wordt 
verwacht (onder andere longstay, psychopathie, zedendelinquen-
ten)

Uitstroomcohort – De gehele duur van het intramurale – Verblijfsduur kan pas worden vastgesteld wanneer de intra-/
transmurale fase is afgerond

– Wisselend startjaar van intra/transmuraal verblijf voor tbs-
gestelden, waardoor omstandigheden rondom opname kunnen 
variëren. Dit bemoeilijkt het vergelijken van de verblijfsduur van 
de verschillende cohorten en het geven van mogelijke verklarin-
gen voor gevonden ontwikkelingen in de verblijfsduur

– Gevoelig voor capaciteitsuitbreiding
– Uitstroom van groepen die beperkt uitstromen (bijvoorbeeld 

longstay of bepaalde subgroepen tbs-gestelden met een zeden-
delict) wordt in de meting niet evenredig meegenomen

Instroomcohort – Voor de groep tbs-gestelden waar-
voor de verblijfsduur wordt berekend 
geldt dat de maatregel ongeveer op 
dezelfde tijd en dus onder soort-
gelijke voorwaarden (wetgeving) en 
omstandigheden is opgelegd

– Geeft goed beeld van het verloop 
van de populatie (tevens zicht op het 
deel van de tbs- populatie dat niet 
uitstroomt)

– Niet gevoelig voor capaciteits-
uitbreiding

– Pas vele jaren na aanvang van de opname van tbs-gestelden in 
het fpc kan er een betrouwbare verblijfsduur worden berekend  

verblijf van tbs-gestelden wordt in
gebracht 
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van proefverlof en voorwaardelijke beëindiging, verblijf in een Huis van
Bewaring, ongeoorloofde aanwezigheid en longstay tbs-gestelden, tenzij
anders vermeld.

2.3.1 Instroomcohorten

Verblijfsduur
In het kader van het onderhavige onderzoek is voor de instroomcohorten van
de jaren 1990 tot en met 1998 de verblijfsduur berekend.23 Voor de instroom-
cohorten van de jaren 1990 tot en met 1998 (zie tabel 3), neemt de gemid-
delde verblijfsduur toe met 2,8 jaar: van 7,0 jaar voor het instroomcohort
1990 tot 9,8 jaar voor het instroomcohort 1998. Dit is 1,4 keer zoveel in negen
jaar. De verblijfsduur neemt hierbij geleidelijk toe, op het instroomcohort
tussen 1994 en 1995 na, waar de verblijfsduur ineens met ruim twee jaar toe-
neemt: van 6,9 jaar voor het instroomcohort van 1994 naar 9,2 jaar voor het
instroomcohort van 1995.

Passantentijd, proefverlof en voorwaardelijke beëindiging
Om te onderzoeken of de toename van de intra/transmurale verblijfsduur
van tbs-gestelden mede verklaard zou kunnen worden door een daling in de
verblijfsduur in andere fasen in de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

23 Per cohort gaat het om tbs-gestelden die van 1 januari tot en met 31 december van het desbetreffende jaar
zijn opgenomen (ingestroomd) in een fpc. Het was helaas niet mogelijk om van recentere instroomcohorten
de verblijfsduur te berekenen, aangezien van die jaargangen nog onvoldoende tbs-gestelden uitgestroomd
waren.

Tabel 3 Duur van verblijf (in jaren); passantentijd, proefverlof en
voorwaardelijke beëindiging tbs (in dagen) voor
instroomcohorten 1990-1998

Instroom- 
cohort

N Verblijfsduur 
(mediaan)

Passantentijd  Proefverlof  Voorwaardelijke 
beëindiging tbs 

Totale duur 
passantentijd, 
proefverlof en 

voorwaardelijke 
beëindiging 

1990 95 7,0 135 296 326 757

1991 107 8,0 167 253 379 799

1992 101 7,1 217 260 381 858

1993 124 7,6 132 307 364 803

1994 161 6,9 315 270 376 961

1995 157 9,2 478 385 362 1225

1996 190 8,2 469 438 358 1274

1997 163 8,2 430 463 344 1237

1998 181 9,8 292 445 351 1088

N = Totaal aantal tbs-gestelden van het betreffende instroomcohort.
Bron: Brand & Van Gemmert (2009; in voorbereiding)
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(zie ook onderzoeksvraag 7b, hoofdstuk 1), wordt tevens per instroomcohort
de duur van de passantentijd, proefverlof en de periode van de voorwaar-
delijke beëindiging berekend (zie tabel 3).

De passantentijd neemt toe van gemiddeld 135 dagen voor het instroomco-
hort 1990 naar 292 dagen voor het instroomcohort 1998.24 De periode van
proefverlof neemt toe van gemiddeld 296 dagen in het instroomcohort 1990
naar gemiddeld 445 dagen in het instroomcohort 1998. Dit is ongeveer
1,5 keer zoveel in een periode van negen jaar. De periode van voorwaarde-
lijke beëindiging is in de instroomcohorten van 1990 tot en met 1998 nage-
noeg constant gebleven, deze bedroeg gemiddeld 326 dagen in 1990 en
gemiddeld 351 dagen in 1998.25

Totale duur van de verschillende fasen
De duur van passantentijd, proefverlof en voorwaardelijke beëindiging teza-
men neemt eveneens toe, deze is gestegen van ruim twee jaar (757 dagen)
voor het instroomcohort van 1990 naar bijna drie jaar (1088 dagen) voor het
instroomcohort van 1998. In het geval dat alle tbs-gestelden in de tenuitvoer-
legging van de tbs-maatregel al deze perioden zouden doorlopen, zou dit, in
combinatie met een gemiddelde verblijfsduur van 9,8 jaar, betekenen dat de
totale tenuitvoerlegging van de maatregel bijna dertien jaar is (instroomco-
hort 1998). Niet elke tbs-gestelde doorloopt echter al deze fasen. Zo brengen
niet alle tbs-gestelden een periode als passant door, is het mogelijk dat de
tbs-maatregel direct na proefverlof (onvoorwaardelijk) beëindigd wordt en
kan een tbs-gestelde direct na onbegeleid verlof via een voorwaardelijke
beëindiging uitstromen. Exacte cijfers over de manier van uitstromen zijn
niet bekend.

Wel is bekend dat het percentage beëindigingen tbs vanuit proefverlof in de
periode 1984 tot en met 2006 schommelt tussen 41,2% (uitstroomcohort
1999-2003) en 52,4% (uitstroomcohort 1994-1998). Voor het meest recente
uitstroomcohort (2004-2006) wordt een percentage van 47% van de beëindi-
gingen via proefverlof gevonden (Bregman & Wartna, 2010). Deze tbs-gestel-
den hebben dus niet te maken gehad met een periode van voorwaardelijke
beëindiging.

24 Deze berekeningen wijken af van de cijfers over de lengte van de passantentijd zoals deze gepresenteerd
worden in bijlage 3, omdat het (anders dan in de bijlage) om cijfers gebaseerd op instroomcohorten gaat.

25 Hoewel de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging (bij wet) in die periode drie jaar (totaal 1.095
dagen) bedroeg en de gemiddelde duur van de voorwaardelijke beëindiging daarmee gelimiteerd is, is de
gevonden gemiddelde duur van de voorwaardelijke beëindiging voor de meeste instroomcohorten niet meer
dan éénderde daarvan.
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Uitstroom van tbs-gestelden (instroomcohorten)
Om over recentere jaren een uitspraak te kunnen doen over de verblijfsduur,
is van elk instroomcohort het percentage tbs-gestelden in kaart gebracht dat
is uitgestroomd (zie tabel 4).26

Uit de resultaten blijkt dat de uitstroom van instroomcohorten in de jaren
1981 tot en met 2000 over het algemeen steeds minder snel verloopt. De
daling van de uitstroom wordt voor alle jaren waargenomen, met uitzonde-
ring van de uitstroom voor tbs-gestelden die binnen één of twee jaar uitstro-
men, dat percentage is altijd laag geweest. De daling van de uitstroom van
instroomcohorten is het hoogst bij het percentage van tbs-gestelden dat bin-
nen acht jaar uitstroomt, dit daalt van 86,2% in het instroomcohort van 1981
naar 28,0% in het instroomcohort van 2000 (een daling van 58,2%-punt). Dit
betekent dat voor meer dan 70% van de tbs-gestelden die in 2000 in het eer-
ste fpc opgenomen zijn, de verblijfsduur langer dan acht jaar is. Uit de tabel
valt verder af te leiden dat een gemiddeld verblijf van zes jaar (op basis waar-
van bijvoorbeeld de twee verschillende tarieven van vergoeding voor de
behandeling van tbs-gestelden zijn vastgesteld), een onderschatting van de
gemiddelde verblijfsduur is. Het percentage tbs-gestelden dat binnen zes jaar
uitstroomt, is namelijk sterk afgenomen in de laatste twintig jaar: van het
instroomcohort van 1981 stroomde 60,3% binnen zes jaar uit, van het
instroomcohort van 2000 daalde dit naar 18,9% (een daling van 41,4%-punt).

In figuur 1 worden enkele cijfers uit tabel 4 grafisch weergegeven. Hierin is de
afname over de tijd van het percentage uitstroom na respectievelijk 3, 6, 9 en
11 jaar verblijf nog eens duidelijk waar te nemen.

2.3.2 Uitstroomcohorten

De tweede methode op basis waarvan de verblijfsduur kan worden bepaald is
voor uitstroomcohorten. Van de uitstroomcohorten van de jaren 1990-2008
zijn cijfers over de verblijfsduur berekend. Volgens de berekeningen van de
verblijfsduur volgens deze methode is er een verdubbeling te zien, van
4,2 jaar voor het uitstroomcohort van 1990 naar 8,4 jaar voor het uitstroom-
cohort van 2008, waarbij de stijging over de jaren een geleidelijke lijn volgt
(zie tabel 5). Verblijfsduurcijfers op basis van uitstroomcohorten zijn door-
gaans echter een onderschatting van de verblijfsduur, aangezien tbs-gestel-
den die niet of trager uitstromen (en dus degenen met een hele lange ver-
blijfsduur) niet worden meegerekend.

26 De perioden van proefverlof en voorwaardelijke beëindiging (waarin de tbs-gestelde formeel nog steeds
onder de tbs-maatregel valt) worden hierin dus niet meegerekend. Wanneer deze tijd wel zou worden meege-
rekend, zou de gemiddelde verblijfsduur langer zijn en zouden de uitstroompercentages dus vermoedelijk
lager uitvallen.
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Tabel 4 Percentage tbs-gestelden dat binnen 1 tot en met binnen 11 jaar uitstroomt voor
instroomcohorten 1981-2000

Instroomcohort N ≤1 jaar ≤ 2 jaar ≤ 3 jaar ≤ 4 jaar ≤ 5 jaar ≤ 6 jaar ≤ 7 jaar ≤ 8 jaar ≤ 9 jaar ≤ 10 jaar ≤ 11 jaar

1981 58 0,0 3,4 15,5 29,3 48,3 60,3 75,9 86,2 87,9 91,4 93,1

1982 88 3,4 4,5 19,3 34,1 45,5 62,5 70,5 77,3 81,8 86,4 88,6

1983 70 0,0 1,4 20,0 31,4 42,9 55,7 68,6 74,3 81,4 82,9 90,0

1984 81 1,2 4,9 14,8 28,4 48,1 54,3 63,0 70,4 74,1 80,2 87,7

1985 93 0,0 3,2 14,0 32,3 43,0 57,0 63,4 68,8 79,6 81,7 82,8

1986 92 0,0 2,2 4,3 19,6 44,6 62,0 67,6 75,0 82,6 83,7 85,9

1987 90 0,0 1,1 8,9 20,0 32,2 46,7 58,9 65,6 71,1 72,2 73,3

1988 89 1,1 4,5 6,7 13,5 19,1 33,7 46,1 50,6 58,4 65,2 69,7

1989 81 0,0 1,2 4,9 8,6 17,3 34,6 50,6 61,7 69,1 74,1 75,3

1990 95 0,0 1,1 3,2 11,6 20,0 36,8 45,3 51,6 58,9 65,3 71,6

1991 107 0,9 1,9 4,7 15,0 22,4 31,8 39,9 44,9 46,7 55,1 59,8

1992 101 0,0 0,0 0,0 4,0 16,9 29,7 39,6 51,5 60,4 64,4 70,3

1993 124 0,0 1,6 4,0 10,5 16,9 27,4 34,7 43,5 49,2 58,1 62,1

1994 161 0,0 1,2 4,3 15,5 22,4 31,7 42,2 50,3 54,7 59,0 62,7

1995 157 0,6 1,9 3,2 7,0 10,8 16,6 23,6 33,1 39,5 43,9 52,2

1996 190 0,5 1,0 2,6 9,9 11,5 14,6 23,4 31,8 41,7 46,9 48,9

1997 163 0,6 1,2 2,4 6,1 10,3 17,0 30,3 35,8 41,8 47,9 50,9

1998 181 1,1 2,2 4,3 5,9 9,7 14,1 23,2 28,6 42,5 45,9 49,2

1999 152 0,0 1,3 2,0 3,9 8,6 16,4 24,3 28,9 31,6 36,2 -

2000 164 0,0 0,0 2,4 7,3 13,4 18,9 22,6 28,0 33,5 - -

N = Totaal aantal tbs-gestelden van het betreffende instroomcohort.
- = Onbekend.
Bron: Brand en Van Gemmert (2009; in voorbereiding)

Figuur 1 Percentage beëindiging verblijfsduur binnen 3, 6, 9 en 11 jaar
voor instroomcohorten 1981-2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Pe
rc

en
ta

ge
 u

it
st

ro
om

 (
%

)

 3 jaar  6 jaar  9 jaar  11 jaar

Naar: Brand en Van Gemmert (2009; in voorbereiding)

54 Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden



2.3.3 Peilmoment

Voor de verblijfsduur vanaf 2004 wordt (aanvullend) gebruikgemaakt van
informatie op basis van een peilmoment (zie tabel 6). Deze methode heeft als
voordeel dat het informatie kan verschaffen over tbs-gestelden die recent zijn
opgenomen. Het grootste nadeel is dat met behulp van deze methode de
totale verblijfsduur wordt onderschat.

Op 1 januari 2004 was de gemiddelde verblijfsduur op basis van peilmoment
4,5 jaar. Op 1 januari 2010 was dit toegenomen naar 5,4 jaar, een toename
van 0,9 jaar. De peilduur in die periode nam toe van 9,0 jaar op 1 januari 2004
naar 10,8 jaar op 1 januari 2010 (een toename van 1,8 jaar). De cijfers op basis
van peilmoment geven net als de cijfers uitgaande van uitstroomcohorten en
instroomcohorten een vrij geleidelijke stijging van de verblijfsduur over de
tijd weer.

In figuur 2 worden de eerder beschreven verblijfsduren voor alle methoden
(instroomcohort, uitstroomcohort en peilmoment) nog eens gezamenlijk
gepresenteerd en gevisualiseerd. De lijnen zijn onderling niet vergelijkbaar,
maar elke lijn afzonderlijk laat zien dat de verblijfsduur toeneemt.

Tabel 5 Gemiddelde verblijfsduur (in jaren) voor uitstroomcohorten
1990-2008

Uitstroomcohort Gemiddelde verblijfsduur

1990 4,2

1991 4,5

1992 4,8

1993 4,8

1994 4,7

1995 4,9

1996 5,4

1997 5,3

1998 5,0

1999 5,4

2000 5,5

2001 5,9

2002 6,3

2003 7,0

2004 7,0

2005 7,4

2006 7,4

2007 7,9

2008 8,4

Bron: Brand en Van Gemmert (2009; in voorbereiding)
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2.4 Specifieke subgroepen

In deze paragraaf wordt onderzocht of er bepaalde subgroepen in de tbs-
populatie aan te duiden zijn die een langere dan wel kortere dan gemiddelde
verblijfsduur hebben en of de toename in de verblijfsduur voornamelijk aan
één van deze subgroepen kan worden toegeschreven.

2.4.1 Delicttype algemeen en achtergrondgegevens

Onderzoeksvraag 7a betrof de vraag of er op basis van delicttype bepaalde
onderverdelingen in de verblijfsduur van tbs-gestelden te maken zijn.
In eerder onderzoek naar deze vraag werd door Brand, Diks en Van Emmerik
(1998) de verblijfsduur van tbs-gestelden in de jaren 1981 tot en met 1994 in

Tabel 6 Gemiddelde verblijfsduur (in jaren) op peilmoment
2004-2010

Peilmoment N Peilmomentscore Peilduur

1 januari 2004 1.313 4,5 9,0

1 januari 2005 1.323 4,3 8,6

1 januari 2006 1.345 4,5 9,0

1 januari 2007 1.550 4,5 9,0

1 januari 2008 1.691 4,8 9,6

1 januari 2009 1.722 5,1 10,2

1 januari 2010 1.794 5,4 10,8

Bron: Brand en Van Gemmert (in voorbereiding)

Figuur 2 De gemiddelde verblijfsduur op basis van instroomcohort,
uitstroomcohort en peilmoment over de periode 1990 tot
2010
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kaart gebracht. De verblijfsduur werd door Brand et al. (1998) gedefinieerd
als de tijd tussen opnamedatum in het Dr. F.S. Meijers Instituut (MI)27 en de
vertrekdatum uit het laatste fpc. De tijd van tussengelegen proefverloven was
hierop in mindering gebracht. Voor tbs-gestelden van wie het klinisch verblijf
nog niet was afgesloten, werd de verblijfsduur geschat.28 Wat betreft het vast-
stellen van een mogelijke relatie tussen delicttype en verblijfsduur, werden
door Brand en collega’s (1998) verschillende analyses gedaan. Hieruit bleek
dat de verblijfsduur significant (p < 0,05) toenam naarmate de ernst van het
gepleegde tbs-delict toenam: de gemiddelde verblijfsduur bij enkel materiële
schade was 4,1 jaar, bij bedreiging met geweld 5,8 jaar, bij letsel 5,6 jaar en bij
een delict met dodelijke afloop 5,9 jaar. Brandstichters kenden een kortere
verblijfsduur dan niet-brandstichters (4,8 jaar versus 5,7 jaar) en er was geen
verschil tussen vermogensdelinquenten en de overige tbs-gestelden. Er wer-
den geen verschillen gevonden in leeftijd en verblijfsduur, in sekse en ver-
blijfsduur en in de lengte van de straftijd (dat wil zeggen de periode van ver-
oordeling tot eerste opname) en de verblijfsduur.

Brand et al. (1998) maakten voorts een analyse van categorieën tbs-gestelden
en de verblijfsduur. De zes categorieën tbs-gestelden werden onderscheiden
door middel van clusteranalyses op basisbewonersgegevens.29 De catego-
rieën tbs-gestelden bleken vooral te groeperen op basis van het type delict
dat zij gepleegd hadden. Echter, uit de analyses bleek dat het niet mogelijk
was om op basis van iemands lidmaatschap van één van deze zes groepen
een uitspraak te doen over de verblijfsduur. Daarnaast werden er correlaties
berekend tussen de basisbewonersgegevens en de verblijfsduur. De belang-
rijkste resultaten uit deze analyses waren dat hoe meer typen verslavingen
een tbs-gestelde had, des te langer de verblijfsduur was; en hoe bekender het
slachtoffer, des te korter de gemiddelde verblijfsduur (de verblijfsduur nam af
in deze volgorde: het slachtoffer is een onbekende, bekende, familie, partner

27 In het Meijers Instituut werd bekeken in welk fpc de tbs-gestelden het best geplaatst konden worden.
28 Deze definitie van de verblijfsduur wijkt op verschillende manieren af van de operationalisatie van de verblijfs-

duur zoals deze in het onderhavige onderzoek wordt gehanteerd. Ten eerste bestaat het Meijers Instituut niet
meer en worden tbs-gestelden tegenwoordig direct (na een eventuele vrijheidsbenemende straf) in de behan-
delinstelling geplaatst. De gemiddelde verblijfsduur in het Meijers Instituut bedroeg in de jaren 1981-1994
twee maanden. In deze twee maanden werden de tbs-gestelden niet behandeld, maar werd bekeken in welk
fpc zij het beste geplaatst konden worden. Deze twee maanden dienen daarom strikt genomen van de ver-
blijfsduur afgetrokken te worden. Ten tweede wordt in het onderhavige rapport geen gebruikgemaakt van de
schattingsmethode, maar wordt de feitelijk waargenomen verblijfsduur in kaart gebracht, terwijl Brand et al.
(1998) wel gebruikmaken van een schattingsmethode. Ten slotte werd door Brand et al. (1998) aangegeven
dat zij in de door hen gepubliceerde cijfers geen onderscheid konden maken tussen strikt intramuraal verblijf
en het verblijf op de min of meer open resocialisatie-afdelingen. Overigens waren de resocialisatie-/open
afdelingen in die tijd beperkter van omvang dan nu. Om deze redenen zijn de gegevens van Brand et al.
(1998) niet zonder meer te vergelijken met de cijfers over de verblijfsduur zoals deze in het onderhavige rap-
port gepresenteerd worden.

29 Het gaat hierbij om de volgende groepen basisbewonersgegevens: 1) diagnostische variabelen (verslavings-
problematiek, As I en As II stoornissen, intelligentie), 2) delictvariabelen (delicttype en slachtoffer), 3) delict-
verleden (eerdere veroordelingen leeftijd eerste tbs-veroordeling), 4) hulpverleningshistorie (eerdere hulpver-
leningscontacten, leeftijd eerste hulpverleningscontact), 5) demografische kenmerken (geslacht, culturele
achtergrond, beroep/inkomen/opleiding, aantal tehuizen, belangrijkste verzorgers), en 6) interveniërende vari-
abelen (beschikking sociaal netwerk, ingeschat delictgevaar en vluchtgevaar, verwacht toekomstig zorgsys-
teem).
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of ex-partner). Deze cijfers hebben alle betrekking op gemiddelden over de
jaren 1981-1994.

Helaas was het binnen de reikwijdte van het onderhavige onderzoek niet
mogelijk deze analyses te herhalen voor de groep tbs-gestelden die in de
periode 1995-2009 opgenomen was. Voor vervolgonderzoek zou het de
moeite waard kunnen zijn dit nader te exploreren, zodat eventuele subgroe-
pen binnen de tbs-populatie aangeduid kunnen worden van wie een langere
verblijfsduur kan worden verwacht.

2.4.2 Zedendelinquenten

Brand et al. (1998) vergeleken de verblijfsduur van zedendelinquenten met
die van niet-zedendelinquenten tussen 1981-1994 en vonden dat zedendelin-
quenten gemiddeld 1,4 jaar langer verbleven: gemiddeld 6,6 jaar versus
5,2 jaar. Hierbij werd nader onderscheid gemaakt in het type zedendelict: bij
ontucht met minderjarigen was de verblijfsduur het langst: 6,9 jaar en bij
aanranders/verkrachters was de gemiddelde verblijfsduur 6,3 jaar. Het is
belangrijk een dergelijk onderscheid te maken, want de populatie zedende-
linquenten is heterogeen, bij de verschillende subpopulaties zijn verschil-
lende behandeluitkomsten en verschillende recidivecijfers bekend. Zo blijken
onder anderen daders met een pedoseksueel delict vaker te recidiveren dan
een groep verkrachters van volwassen vrouwen en recidiveerden verkrachters
met een hoge mate van psychopathie vaker (De Ruiter, 2000; De Vogel, De
Ruiter, Van Beek & Mead, 2004).

In het kader van het onderhavige onderzoek was het alleen mogelijk de groep
zedendelinquenten in zijn geheel te bekijken.30 De cijfers laten zien dat de
uitstroom van zedendelinquenten (zie tabel 7) voor recentere instroomco-
horten afneemt ten opzichte van de jaren daarvoor, de verblijfsduur voor
zedendelinquenten neemt dus, net als de verblijfsduur van de totale groep
tbs-gestelden, ook toe. Zo is bijvoorbeeld het percentage zedendelinquenten
dat binnen zes jaar uitstroomt van 20,0% voor het instroomcohort 1990
gedaald naar 11,6% voor het instroomcohort 2000. Ook stroomde van de
instroomcohorten van 1990 tot en met 2000 de eerste drie jaren na aanvang
behandeling geen enkele zedendelinquent uit.

Verder duurt het voor de subgroep zedendelinquenten (tabel 7) enigszins
langer om uit te stromen dan voor de totale groep tbs-gestelden (tabel 4). Van
het instroomcohort zedendelinquenten uit 2000 is 11,6% binnen zes jaar uit-

30 In het onderzoek van Brand en Van Gemmert (2009) is ook gekeken naar het aantal zedendelinquenten in de
verschillende uitstroomcohorten. Het was niet mogelijk om voor de instroomcohorten te differentiëren op het
al dan niet aanwezig zijn van een seksuele component.
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gestroomd, ten opzichte van 18,9% van de totale populatie tbs-gestelden van
het instroomcohort uit 2000.

2.4.3 Longstay tbs-gestelden

Naast de groep van zedendelinquenten is de groep longstay tbs-gestelden,
waarbij er weinig tot geen resocialisatieperspectief meer bestaat, een belang-
rijke groep wanneer het gaat om een afwijkende (langere) verblijfsduur.31 Van
deze groep tbs-gestelden is per definitie een toename in de verblijfsduur te
verwachten, immers van hen wordt verondersteld dat zij het fpc niet meer
zullen verlaten.32 Om die reden werd de verblijfsduur van longstay tbs-gestel-
den apart berekend en vergeleken met de verblijfsduur van de totale groep
tbs-gestelden.

In tabel 8 is te zien wat de gemiddelde verblijfsduur van longstay tbs-gestel-
den is. Deze cijfers waren alleen beschikbaar op basis van de peilmoment-
methode, voor de jaren 2004 tot en met 2010. Hieruit valt op te maken dat de
verblijfsduur voor longstay tbs-gestelden op peilmoment toeneemt van
9,7 jaar op 1 januari 2004 naar 14,1 jaar op 1 januari 2010. Ter vergelijking is
de groep overige tbs-gestelden eveneens in de tabel opgenomen (gegevens

Tabel 7 Percentage zedendelinquenten dat binnen 1 tot 11 jaar uitstroomt voor
instroomcohorten van zedendelinquenten 1990-2000

Instroomcohort ≤ 1 jaar ≤ 2 jaar ≤ 3 jaar ≤ 4 jaar ≤ 5 jaar ≤ 6 jaar ≤ 7 jaar ≤ 8 jaar ≤ 9 jaar ≤ 10 jaar ≤ 11 jaar

1990 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 52,0

1991 0,0 0,0 0,0 17,7 16,7 22,2 22,2 27,8 27,8 38,9 38,9

1992 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 26,1 34,8 39,1 43,5 47,8 52,5

1993 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 22,6 25,8 32,3 38,7 41,9 41,9

1994 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 12,5 22,5 30,0 35,0 40,0 40,0

1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 6,1 12,1 12,1 27,3

1996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 6,8 11,4 20,5 25,0 -

1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 16,3 18,6 23,3 - -

1998 0,0 0,0 0,0 2,2 4,3 6,5 13 17,4 - - -

1999 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 9,1 13,6 - - - -

2000 0,0 0,0 0,0 2,3 7,0 11,6 - - - - -

- = Onbekend.
Bron: Brand & Van Gemmert (2009)

31 De groep longstay tbs-gestelden bestaat voor een deel uit onbehandelbare zedendelinquenten. Deze groepen
sluiten elkaar dus niet uit.

32 Het ligt iets genuanceerder dan dit. Er worden ook verzoeken ingediend tot het intrekken van de status long-
stay. Dit gebeurt bij de Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP). In de periode 2006 tot en met 25 juni
2010 werden 19 aanvragen tot opheffing ingediend. Hiervan werden er 11 gehonoreerd (persoonlijke commu-
nicatie, 25 juni 2010). Daarnaast is in 2005 het criterium van mogelijkheid tot plaatsing na een verblijfsduur
van zes jaar losgelaten. Hierdoor is het mogelijk om na een kortere, maar ook na een langere verblijfsduur
opgenomen te worden op de longstay-afdeling. Het is op dit moment onvoldoende bekend in hoeverre van
beide mogelijkheden gebruik wordt gemaakt en daarmee nog onbekend wat de invloed hiervan op de gemid-
delde verblijfsduur van longstay tbs-gestelden is geweest/zal zijn.
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afkomstig uit tabel 6). Hieruit blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur van long-
stay tbs-gestelden langer is dan de gemiddelde verblijfsduur van de totale
groep tbs-gestelden. Te zien is verder dat de groep longstay tbs-gestelden
(inderdaad) invloed heeft op de gemiddelde verblijfsduur van de totale groep
tbs-gestelden: wanneer de longstay-populatie wordt meegerekend, is de ver-
blijfsduur langer dan wanneer de longstay-populatie niet wordt meegere-
kend (op peilmoment 1 januari 2010 bedroeg dit verschil 0,8 jaar). Het ver-
schil in de verblijfsduur tussen de totale groep tbs-gestelden met en zonder
longstay tbs-gestelden fluctueerde in de onderzochte jaren.

2.4.4 Snelle uitstromers

Als tegenhanger van de verblijfsduurcijfers van de longstay-populatie, is door
Brand en Van Gemmert (2009) ook gekeken naar de verblijfsduur van die
groep tbs-gestelden die als eerste de tbs uitstromen (uitstroom wordt hier
geoperationaliseerd als uitstroom uit intra/transmuraal verblijf). Voor de
instroomcohorten 1990-1999 hebben zij daarvoor de eerste kwartielscores
berekend. Bij eerste kwartielscores wordt de gemiddelde verblijfsduur
bepaald op het moment dat de eerste 25% van de instroomcohorten tbs-
gestelden is uitgestroomd.

Voor de instroomcohorten van de jaren 1990 tot en met 1999 wordt voor deze
groep een toename in de verblijfsduur geconstateerd van 5,1 jaar naar
7,1 jaar (in een periode van 10 jaar). Deze toename blijkt niet geleidelijk te
zijn, maar er is sprake van een breekpunt tussen de jaren 1994 en 1995, waar-
bij de verblijfsduur ineens met bijna twee jaar toeneemt (zie tabel 9). Voor de
instroomcohorten van de jaren 1995 tot en met 1999 lijkt de toename te sta-
biliseren: de eerste 25% van de uitstromers doet dan gemiddeld 7,1 jaar over
de behandeling.

Tabel 8 Gemiddelde verblijfsduur (in jaren) voor longstay-populatie
op peilmoment 2004-2008

Longstay-populatie Overige tbs-gestelden

N Verblijfsduur N Verblijfsduur

1 januari 2004 11 9,7 1.313 4,5

1 januari 2005 97 12,4 1.323 4,3

1 januari 2006 149 11,8 1.345 4,5

1 januari 2007 157 12,2 1.550 4,5

1 januari 2008 154 12,8 1.691 4,8

1 januari 2009 189 13,1 1.722 5,1

1 januari 2010 193 14,1 1.794 5,4

N = Aantal tbs-gestelden.
Bron: Brand & Van Gemmert (2009)
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2.4.5 Invloed van verblijf in meerdere fpc’s

Over de invloed van eerdere opnames in fpc’s op de totale verblijfsduur is
niet veel bekend. In eerder onderzoek geeft Van Emmerik (2001)33 cijfers over
het aantal fpc’s waar de tbs-gestelde behandeld is en hoe dit zich verhoudt
tot de verblijfsduur. Indien een tbs-gestelde in meer dan één fpc verbleef, was
de verblijfsduur gemiddeld ruim twee jaar langer. Over de jaren 1995 tot en
met 2000 verbleef gemiddeld 84% (gemiddeld 736 personen) van de tbs-
gestelden in één kliniek, 14% (gemiddeld 123 personen) in twee fpc’s en 1%
(1 persoon) in drie klinieken.

2.4.6 Subgroepen tbs-gestelden van wie een langere verblijfsduur wordt
verwacht

Verslaving/middelengebruik
Dat er een relatie bestaat tussen verslaving en psychiatrische problematiek is
bekend, hoewel de aard van deze relatie minder goed onderzocht is (is er een
causaal verband en zo ja, wat is de richting hiervan?). Ook de relatie tussen
verslaving en crimineel gedrag wordt vaak gelegd: in Nederland wordt
geschat dat ongeveer 70% van de zeer frequente veelplegers een regelmatige
harddruggebruiker is (Wartna, Baas & Beenakkers, 2004; Tollenaar & Van der

Tabel 9 Verblijfsduur snelle uitstromers (eerste kwartielscores) voor
instroomcohorten 1990-1999

Instroomcohort N Verblijfsduur 

1990 24 5,1

1991 27 5,2

1992 25 5,6

1993 31 6,0

1994 40 5,2

1995 39 7,1

1996 48 7,1

1997 41 7,0

1998 45 7,2

1999 38 7,1

N = Aantal tbs-gestelden dat snel uitstroomt (25% van de totale instromers in een instroomcohort).
Bron: Brand en Van Gemmert (in voorbereiding)

33 Van Emmerik (2001) voerde een onderzoek uit naar verschillende kenmerken van de tbs-populatie (waaron-
der de behandelduur). In dat rapport worden kenmerken van de tbs-populatie in de jaren 1995-2000
beschouwd. Bijzonder aan dit onderzoek is het feit dat het geen steekproef of doorsnede van de tbs-populatie
betreft, maar de volledige populatie opgenomen tbs-gestelden in die jaargangen. Dit rapport van Van Emme-
rik (2001) is daarmee tot dusver het laatste rapport dat bij de onderzoekers bekend is dat de gehele tbs-popu-
latie beschouwt. Het betrof hier echter wel een tbs-populatie die vele malen kleiner was dan de huidige popu-
latie: de gerealiseerde capaciteit is toegenomen van 650 in 1995 en 1.183 in 2000 tot 2.104 in 2009 (zie ook
bijlage 6). Het is niet duidelijk in welke mate de huidige tbs-populatie qua kenmerken nog overeenkomt met
de tbs-populatie in die periode, wat de generaliseerbaarheid van de gegevens van Van Emmerik (2001)
beperkt.
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Laan, 2010) en dat 40% van de totale populatie Nederlandse gedetineerden
verslavingsproblematiek heeft (Van Laar, Cruts, Verdurmen, Van Ooyen-
Houden & Meijer, 2007). In recent onderzoek naar 193 mannelijke tbs-gestel-
den die op dat moment opgenomen waren in de De Pompekliniek bleek dat
63% voldeed aan de criteria voor een verslavingsstoornis (Van der Kraan, Ver-
kes, Goethals & Bulten, ingediend). De tijdelijke onderzoekscommissie (Com-
missie-Visser) komt tot het oordeel dat verslaving bij tbs-gestelden een groot
probleem is en dat meer aandacht aan deze groep besteed moet worden om
de delictrecidive te verminderen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006,
30 250, nr. 5). Ook door Noorlander (2006) en De Jonge (2008) wordt er om
meer aandacht gevraagd voor de behandeling van verslaving bij deze groep.
Echter ondanks veronderstellingen over een samenhang tussen verslaving en
delictrecidive is hierover nog weinig bekend (Noorlander, 2006). Toegeno-
men co-morbiditeit met verslaving heeft wellicht invloed gehad op de ver-
blijfsduur van tbs-gestelden, maar dit werd in het kader van dit onderzoek
niet nader onderzocht.

Autisme spectrum stoornis en verstandelijke beperking
Ook tbs-gestelden met een autisme spectrum stoornis en tbs-gestelden met
een verstandelijke beperking hebben speciale behandeling nodig, welke de
behandelvoortgang kan compliceren. Dit heeft mogelijk invloed op de ver-
blijfsduur van deze tbs-gestelden. Onderzoek naar deze verschillende sub-
groepen in relatie tot de verblijfsduur is vanwege mogelijke relevantie voor de
verblijfsduur een suggestie voor vervolgonderzoek. Daarbij zou in ieder geval
ook bekeken moeten worden of het aantal tbs-gestelden met een dergelijke
diagnose is toe- of afgenomen door de jaren heen.

2.5 Conclusie

In het onderhavige hoofdstuk werden cijfers gepresenteerd over de gemid-
delde 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 forensisch psychiatrische centrum
(fpc) tot de dag waarop het intra/transmurale verblijf van de tbs-gestelde ein-
digt. De passantentijd telt in deze operationalisatie niet mee en de perioden
van proefverlof, voorwaardelijke beëindiging, verblijf in een Huis van Bewa-
ring en ongeoorloofde afwezigheid werden van de totale verblijfsduur afge-
trokken. Over de duur van de passantentijd, perioden van proefverlof en
voorwaardelijke beëindiging wordt in het onderhavige rapport apart gerap-
porteerd. Voor longstay tbs-gestelden werd de verblijfsduur eveneens apart
berekend.
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Er zijn drie rekenmethodes om de verblijfsduur van tbs-gestelden te bepalen
(onderzoeksvraag 1): de methode waarbij met instroomcohorten wordt gere-
kend, de methode waarbij met uitstroomcohorten wordt gerekend en de
methode op basis van peilmomenten. Bij instroomcohorten wordt de ver-
blijfsduur bepaald van een groep tbs-gestelden die elk jaar in het eerste fpc
wordt opgenomen. Bij uitstroomcohorten wordt de verblijfsduur bepaald van
een groep tbs-gestelden die in een bepaald jaar uitstroomt. Bij de peilmo-
mentmethode wordt gekeken naar de verblijfsduur van alle tbs-gestelden die
op een bepaald moment in de tbs verblijven. De drie methoden hebben elk
voor- en nadelen (onderzoeksvraag 2). 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 (onderzoeksvraag
3). Deze methode kan echter geen betrouwbare informatie verschaffen over
recente jaren, aangezien van recente instroomcohorten nog niet voldoende
tbs-gestelden hun behandeling hebben afgerond (een voorwaarde om de ver-
blijfsduur 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.

Er zijn niet veel databronnen op basis waarvan de verblijfsduur op landelijk
niveau accuraat bepaald kan worden (onderzoeksvraag 4). Er werd uitgegaan
van de database die de meest betrouwbare informatie kan verschaffen, de
MITS van DJI (onderzoeksvraag 5).

Uit de cijfers bleek dat de verblijfsduur van tbs-gestelden in de onderzoeks-
periode (1990-2009) geleidelijk is toegenomen (onderzoeksvraag 6). Dit beeld
kwam uit de drie verschillende meetmethoden eenduidig naar voren. De
lengte van de toename verschilt, afhankelijk van de meetmethode. De toe-
name bedraagt 2,8 jaar in een periode van negen jaar (instroomcohorten
1990-1998), 4,2 jaar in een periode van 19 jaar (uitstroomcohorten
1990-2008), en 0,9 jaar in een periode van zeven jaar (peilmomentscore
2004-2010). De verblijfsduur is opgelopen tot 9,8 jaar (dit betreft de verblijfs-
duur voor het meest recent te berekenen instroomcohort, 1998). Op basis van
beide andere rekenmethoden bedraagt de meest recent te berekenen ver-
blijfsduur 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,
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1981) gedaald naar 18,9% (meest recente instroomcohort, 2000), een afname
van ruim 41%-punt. Verschillende beleidsmaatregelen (zoals de vergoeding
voor behandeling aan de fpc’s) zijn gebaseerd op een gemiddelde verblijfs-
duur van zes jaar. Uit deze resultaten blijkt dat daar empirisch gezien steeds
minder 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 (onderzoeksvraag 7a). Het
was binnen de reikwijdte van het onderzoek mogelijk om gegevens te verkrij-
gen over de subgroepen zedendelinquenten, longstay tbs-gestelden en snelle
uitstromers. Uit de resultaten bleek dat ook de uitstroom van tbs-gestelden
met een zedendelict steeds minder snel verloopt: het percentage zedendelin-
quenten dat binnen zes jaar uitstroomt, is gedaald van 20,0% voor het
instroomcohort 1990 naar 11,6% voor het instroomcohort 2000 (de verblijfs-
duur van tbs-gestelden met een zedendelict neemt toe). Tbs-gestelden met
een zedendelict stromen daarnaast minder snel uit dan de totale groep tbs-
gestelden: na zes jaar verblijf is 11,6% van de tbs-gestelden met een zeden-
delict 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 inhe-
rent aan de karakteristieken van deze subgroep, zij worden op de longstay-
afdeling geplaatst vanwege blijvende delictgevaarlijkheid en stromen in prin-
cipe niet meer uit.
Te zien was verder dat de groep longstay tbs-gestelden (inderdaad) invloed
heeft op de gemiddelde verblijfsduur van de totale groep tbs-gestelden: wan-
neer de longstay-populatie wordt meegerekend, is de verblijfsduur langer
dan wanneer de longstay-populatie niet wordt meegerekend (op peilmoment
1 januari 2010 bedroeg dit verschil 0,8 jaar).

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 verblijfsduur verklaard zou kunnen
worden door een daling van de verblijfsduur in andere fasen in de tenuitvoer-
legging van de tbs-maatregel (onderzoeksvraag 7b), 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
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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 de periode van voor-
waardelijke beëindiging was nagenoeg gelijk gebleven (gemiddeld 326 dagen
in 1990 en 351 dagen in 1998). Dit betekende dat de stijging van de intramu-
rale verblijfsduur een robuuste bevinding was, in die zin dat deze niet gecom-
penseerd wordt door een daling van de duur van andere perioden.

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 werd niet duidelijk voor hoeveel tbs-
gestelden de tbs-maatregel zowel voor (passantentijd) als na (proefverlof en
voorwaardelijke beëindiging) het intra/transmurale verblijf in het fpc de ten-
uitvoerlegging van de tbs-maatregel nog voortduurt.
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3 Beleidsmaatregelen van het ministerie
van Justitie in de periode 1990-2009 en
de relatie met de verblijfsduur

In dit hoofdstuk worden kort de belangrijkste beleidsmaatregelen van het
ministerie van Justitie besproken, die de afgelopen 20 jaar mogelijk van
invloed zijn geweest op de toename van de verblijfsduur in de tbs. Om te
bepalen welke maatregelen dit waren, werd een uitgebreide analyse verricht
van veranderingen in wetgeving, lagere regelgeving en beleidsmaatregelen in
de periode 1990-2009. De verslaglegging van deze analyse is integraal opge-
nomen in bijlage 8, waarin per periode van vijf jaar aangegeven wordt wat de
belangrijkste veranderingen zijn geweest. In dit hoofdstuk worden alleen de
meest relevante maatregelen in relatie met de toename van de verblijfsduur
besproken. Hierbij worden geen maatregelen in de verlofpraktijk en de rol
van toezicht en nazorg op de verblijfsduur betrokken, voor ontwikkelingen
ten aanzien van deze gebieden wordt verwezen naar respectievelijk hoofd-
stuk 5 en hoofdstuk 6 van het onderhavige rapport. In bijlage 8 is daarnaast
een analyse te vinden van enkele andere ontwikkelingen in de tbs-sector en
belangrijke onderzoeken. De volgende onderzoeksvragen stonden in dit
hoofdstuk centraal (zie hoofdstuk 1): Wat is de invloed van het longstay-
beleid op de verblijfsduur (onderzoeksvraag 9)? Wat is de invloed van ase-
lecte toewijzing van tbs-gestelden aan fpc’s op de verblijfsduur (onderzoeks-
vraag 10)? en zijn er nog andere beleidsmaatregelen (of wetswijzigingen) die
invloed hebben (gehad) op de verblijfsduur (onderzoeksvraag 11)?

3.1 Longstay-beleid

Bij het onderzoeken van mogelijke verklaringen voor de toename van de ver-
blijfsduur werd door de onderzoekers de hypothese opgesteld dat verande-
ringen in longstay-beleid mogelijk van invloed zijn geweest op de verblijfs-
duur (zie onderzoeksvraag 9, hoofdstuk 1). Longstay tbs-gestelden zijn perso-
nen die wegens een gebrek aan behandelperspectief voor onbepaalde tijd op
een speciale afdeling verblijven, waar nauwelijks tot geen behandeling
plaatsvindt (de longstay-afdeling). Vanwege het gebrek aan behandelper-
spectief wordt van deze groep tbs-gestelden door de jaren heen per definitie
een toename van de verblijfsduur verwacht.

Om te onderzoeken welke invloed beleid voor longstay tbs-gestelden op de
verblijfsduur heeft, werd de verblijfsduur van de subgroep longstay tbs-
gestelden in het onderhavige onderzoek apart in kaart gebracht en vergele-
ken met de verblijfsduur van de overige tbs-gestelden (zie ook hoofdstuk 2).
De verblijfsduur van longstay tbs-gestelden bleek inderdaad van invloed op
de verblijfsduur van de overige tbs-gestelden: wanneer de longstay-populatie
niet werd meegerekend, was de verblijfsduur korter dan wanneer de long-



stay-populatie wel werd meegerekend (op peilmoment 1 januari 2010
bedroeg dit verschil 0,8 jaar; zie onder andere tabel 6, hoofdstuk 2). In deze
paragraaf wordt nader ingegaan op ontwikkelingen in longstay-beleid en de
mogelijke invloed die dit beleid op de verblijfsduur van de longstay tbs-
gestelden heeft kunnen hebben. De besproken ontwikkelingen zijn in het
onderhavige onderzoek dus niet van invloed geweest op de verblijfsduur van
de overige tbs-gestelden, aangezien deze in het onderhavige onderzoek apart
wordt berekend.

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig ontstond in toenemende mate
aandacht voor een groep tbs-gestelden die langdurig in de fpc’s verbleef.
Deze groep tbs-gestelden bleek niet of minder vatbaar voor de gegeven
behandeling en het risico van recidive daalde niet genoeg om hen te resocia-
liseren in de maatschappij. Deze groep tbs-gestelden werd wel omschreven
als ‘voortdurend delictgevaarlijk’. Elk fpc bleek te maken te hebben met der-
gelijke tbs-gestelden en gezien het feit dat de tbs-maatregel gericht is op
resocialisatie leverde dit problemen op, onder andere voor de schaarse capa-
citeit. In 1996 nam de Kamer een motie van de kamerleden Bremmer en Reh-
winkel aan, die aan de orde stelden dat binnen de tbs-populatie een groep
van enkele tientallen tbs-gestelden moest worden beschouwd als ‘chronisch
en delictgevaarlijk’. Deze groep had een andersoortige behandeling nodig
dan de groep tbs-gestelden die op terugkeer in de maatschappij kon worden
voorbereid en nam behandelplaatsen in, die daardoor niet gebruikt konden
worden voor tbs-gestelden bij wie wel behandelperspectief werd gezien. De
regering werd verzocht voorstellen te doen voor een specifiek tbs-regime dat
was toegesneden op deze chronische tbs-gestelden, zodat de kostbare op
herintreding in de maatschappij gerichte behandelplaatsen vrij konden
komen en de wachtlijsten konden verminderen (Tweede Kamer, vergaderjaar
1995-1996, 23 445 en 24 256, nr. 22; Handelingen Tweede Kamer, vergader-
jaar 1995-1996, nr. 34). De al waargenomen tendens in de klinische praktijk
werd hiermee ook onderwerp van discussie in de Kamer.

De motie van Bremmer en Rehwinkel was één van de aanleidingen tot het
instellen van de Commissie ‘Zorg voor vóórt-durend delictgevaarlijke tbs-
verpleegden’ (DJI, 1998a). Daarnaast werd geconstateerd dat het aantal tbs-
gestelden dat langer dan acht jaar in de tbs verbleef gestaag toenam. Ook de
aanbevelingen van het rapport ‘Doelmatig behandelen’, waarin aangedron-
gen werd op het doelmatig inzetten van financiële middelen in de tbs-sector,
en het uitbreiden van Veldzicht waren mede aanleiding voor het instellen van
de commissie. De commissie werd gevraagd een visie te ontwikkelen ten aan-
zien van de groep langdurig verpleegden en de doelstelling en procedures te
formuleren ten aanzien van beleid, behandeling en beveiliging van deze
groep op een nieuw op te richten longstay-afdeling in Veldzicht. De commis-
sie concludeerde dat er een groot aantal tbs-gestelden was bij wie de tbs-
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maatregel inmiddels langer duurde dan acht jaar (op 1 januari 1997 waren dit
111 tbs-gestelden) en dat deze groep naar verwachting alleen maar zou toe-
nemen. Een deel van deze groep langdurig verpleegden reageerde niet vol-
doende op de behandeling, ten aanzien van afname van de delictgevaarlijk-
heid, maar bezette wel dure behandelplaatsen, hetgeen een wissel trok op het
efficiënt benutten van de schaarse capaciteit. De achtergrond van de groep
langdurig verpleegden was divers, wat volgens de commissie aanleiding gaf
tot het ontwikkelen van differentiaties naar beveiligings-, behandel- en ver-
pleegbehoefte (DJI, 1998a).

De commissie adviseerde onder meer om tbs-gestelden voor plaatsing op
een longstay-afdeling in aanmerking te laten komen wanneer na acht jaar
behandeling (twee behandelpogingen van vier jaar) nog onvoldoende vorde-
ringen werden gezien. Om nader te kunnen onderscheiden welke differentia-
ties binnen de groep voortdurend delictgevaarlijke tbs-gestelden nodig
waren, adviseerde de commissie nader onderzoek te verrichten naar de ken-
merken van deze groep (DJI, 1998a).

In de beleidsreactie op het rapport stelde de Minister van Justitie dat hij voor-
alsnog wilde uitgaan van een maximale behandelperiode van zes jaar in
plaats van acht jaar (Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 24 587, nr. 28).
Daarbij tekende hij aan dat hij deze termijn eventueel zou bijstellen, moch-
ten de bevindingen van IBO-I (welk onderzoek ten tijde van deze beleidsreac-
tie werd uitgevoerd) hiertoe aanleiding geven. Hiermee werd de verblijfsduur
van tbs-gestelden die op een longstay-afdeling werden opgenomen per defi-
nitie minimaal zes jaar. Volgens sommigen was het differentiëren tussen
longstay tbs-gestelden en overige tbs-gestelden op basis van een gemiddelde
verblijfsduur (met welke lengte dan ook) enigszins arbitrair, omdat er ook
tbs-gestelden konden zijn bij wie een succesvolle behandeling langer dan zes
(of acht) jaar zou duren (De Kogel, Verwers & Den Hartogh, 2005; DJI, 1998a).
De Commissie Vóórt-durend delictgevaarlijke tbs-gestelden stelde dan ook
voor om het toekomstperspectief van de tbs-gestelde tijdens de behandeling
expliciet aan de orde te laten komen, zeker wanneer de behandeling een ter-
mijn van zes jaar zou benaderen (DJI, 1998a).

In 1999 werd het eerste beleidskader longstay geformuleerd, mede naar aan-
leiding van het rapport van de commissie Vóórt-durend delictgevaarlijke tbs-
gestelden, en de eerste erkende longstay-afdeling voor 20 blijvend delictge-
vaarlijken werd in april 1999 in fpc Veldzicht te Balkbrug in gebruik genomen.
Met het oprichten van deze afdeling werd verwacht dat schaarse behandel-
plaatsen zouden vrijkomen voor tbs-gestelden voor wie nog wel behandel-
perspectief werd gezien. Tegelijkertijd zou door het verblijf van voortdurend
delictgevaarlijken in een longstay-faciliteit de veiligheid van de maatschappij
gewaarborgd blijven. Daarnaast zouden de kosten voor de longstay tbs-
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gestelden omlaag kunnen, omdat er niet meer intensief behandeld zou wor-
den op de nieuw opgerichte afdeling. Ten slotte werd verwacht aan deze tbs-
gestelden meer zorg op maat te kunnen bieden door plaatsing op een aparte
longstay-afdeling (De Kogel & Verwers, 2003).

In de periode hierna nam het aantal longstay tbs-gestelden snel toe en in
2004 werd een tweede longstay-afdeling geopend, in de Pompekliniek in Nij-
megen, met 40 plaatsen. De eerste ervaringen met longstay tbs-gestelden van
zowel de Pompekliniek als ook Veldzicht toonden aan dat de longstay-popu-
latie heterogeen was en deze verschillende subgroepen hadden verschillende
behoeften aan zorg dan wel beveiliging. Om nader te onderzoeken hoeveel
tbs-gestelden inmiddels als longstay geclassificeerd konden worden en welke
behoefte er voor wie bestond aan welk niveau van zorg en beveiliging, ver-
richtte het WODC in 2004 een onderzoek naar de omvang van de longstay-
populatie binnen de GGz en tbs (De Kogel et al., 2005). De onderzoekers
onderscheidden zowel binnen de GGz als ook binnen de tbs-sector drie ver-
schillende subgroepen tbs-gestelden (totaal zes groepen): tbs-gestelden van
wie intramuraal verblijf in een tbs-kliniek werd voorzien, tbs-gestelden van
wie intramuraal verblijf in de forensische GGz werd voorzien en tbs-gestel-
den van wie verblijf in de maatschappij werd voorzien, met toezicht op
delictgerelateerd gedrag. In totaal werd van 39,9% van de tbs-gestelden
(658 personen) die ten tijde van het onderzoek in de tbs verbleven, blijvende
delictgevaarlijkheid verondersteld (De Kogel et al., 2005).

In de beleidsreactie op dit onderzoek werden deze groepen verdeeld in twee
categorieën: een groep van ongeveer 450 personen die primair langdurige
zorg nodig heeft, de zogenoemde longcare-groep (70% van de onbehandel-
baren) en een groep van ongeveer 200 personen voor wie niet alleen blij-
vende zorg, maar ook langdurige beveiliging nodig is (30% van de onbehan-
delbaren; Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 35). Tevens
werd in deze beleidsreactie een nieuw beleidskader voor de longstay-tbs
omschreven (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 35). In dit
kader stond de procedure beschreven voor plaatsing in de longstay, de voort-
zetting en de beëindiging van de longstay en de toetsing ervan. Dergelijke
procedures ontbraken in het longstay-beleidskader van 1999. De longstay
werd gedefinieerd als een voorziening voor personen die niet alleen afhanke-
lijk van zorg waren, maar bovendien langdurige beveiliging nodig zouden
hebben. De categorie ‘longcare’ (tbs-gestelden waar langdurige zorg voorop
staat en in mindere mate de beveiliging) werd in dit kader buiten beschou-
wing gelaten.
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Voor plaatsing op de longstay-afdeling34 werden de volgende criteria opge-
steld:
1 er diende een aanhoudend risico te zijn dat de tbs-gestelde een ernstig

delict35 zou kunnen plegen;
2 beveiliging naast eventuele zorg was nodig om te voorkomen dat de tbs-

gestelde tot dergelijke ernstige delicten zou komen;
3 het delictrisico was niet zodanig afgenomen dan wel dermate beheers-

baar geworden dat de tbs-gestelde buiten de vormen van toezicht en
beveiliging zou kunnen leven;

4 de tbs-gestelde had conform de ‘state of the art’ alle behandelingsmoge-
lijkheden ondergaan, bij voorkeur in twee behandelsettingen, zonder dat
dat heeft geleid tot een substantiële vermindering van het delictgevaar;

5 er was geen mogelijkheid tot plaatsing in de reguliere GGz vanwege het
vereiste hoge beveiligingsniveau.

In deze criteria werd niet langer rekening gehouden met een behandelduur
van zes jaar. Dit criterium werd vervangen door een criterium waarin het blij-
vende recidivegevaar van de tbs-gestelde meer centraal stond. Hierdoor werd
het ook mogelijk om tbs-gestelden op de longstay-afdeling te plaatsen van
wie na een periode korter of langer dan zes jaar duidelijk werd dat zij onbe-
handelbaar en blijvend delictgevaarlijk zijn. Uit de resultaten in hoofdstuk 2
van het onderhavige onderzoek is gebleken dat de verblijfsduur van longstay
tbs-gestelden in de periode 2004 tot 2010 is toegenomen, van 9,7 jaar in 2004
naar 14,1 jaar in 2010. Tussen 2005 (de introductie van het nieuwe verlofbe-
leidskader waarin het zesjaarscriterium werd losgelaten) en 2006 daalde de
verblijfsduur van longstay tbs-gestelden licht, van 12,4 jaar naar 11,8 jaar. In
de jaren daarna stijgt de verblijfsduur van longstay tbs-gestelden. In de
periode 2004-2010 neemt de omvang van de populatie longstay tbs-gestelden
toe. Deels betreft dit longstay tbs-gestelden die al in de fpc’s verbleven, maar
niet op een aparte longstay-afdeling geplaatst konden worden vanwege een
gebrek aan capaciteit hiervoor. Uit bovenstaande gegevens kan niet worden
afgeleid welke invloed het loslaten van het zesjaarscriterium heeft gehad op
de verblijfsduur van longstay tbs-gestelden, gezien het feit dat tegelijkertijd
andere ontwikkelingen plaatsvonden (zoals de uitbreiding van de capaciteit,
waardoor longstay tbs-gestelden die op een wachtlijst stonden ineens
geplaatst konden worden).

34 De beslissing tot plaatsing in een longstay-voorziening verloopt via het LAP. Via het NIFP vindt een onafhan-
kelijke multidisciplinaire rapportage plaats ten behoeve van de plaatsing (indicatiestelling forensische zorg).
De betrokken tbs-gestelde heeft de mogelijkheid om tegen de plaatsingsbeschikking in beroep te gaan bij de
RSJ.

35 In het longstay-beleidskader stond nader gespecificeerd welke delicten als ‘ernstig’ aangemerkt werden. De
langdurige zorg en beveiligingsafhankelijkheid betekenden niet dat deze tbs-gestelden direct delictgevaarlijk
waren. Het delictgevaar ontstond op termijn, onder specifieke omstandigheden, en was afhankelijk van vier
factoren: (1) persoonlijkheid en psychiatrische toestandbeeld, (2) situationele gegevens, (3) maatschappelijke
inbedding, en (4) persoonlijke vaardigheden. Op basis van deze factoren diende een op maat gesneden risi-
comanagementplan opgesteld te worden alvorens de tbs-gestelde meer bewegingsvrijheid binnen de long-
stay kon krijgen.
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In de jaren 2005-2006 vond het parlementaire onderzoek van de Commissie-
Visser plaats. De Commissie-Visser stelde dat de longstay bij ‘voortzetting
van de huidige praktijk zal leiden tot een situatie waarin longstay een ver-
gaarbak wordt voor tbs-gestelden met een veelheid aan stoornissen en diver-
siteit in delictgevaar’ (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr.
4-5). Naar aanleiding van deze conclusie werd het longstay-beleid opnieuw
bekeken en in 2009 werd een nieuw longstay-beleidskader gepubliceerd
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29 452, nr. 92). In de begeleidende
brief bij dit longstay-beleidskader gaf de toenmalige staatssecretaris van Jus-
titie aan dat er in de laatste jaren voor 2009 inderdaad een ‘vervuiling’ was
opgetreden binnen de populatie longstay (Brief Directoraat-Generaal Pre-
ventie, Jeugd en Sancties, d.d. 3 februari 2009, nr. 5583515/09). Zo verbleven
er ook tbs-gestelden voor wie de longstay niet bedoeld was, zoals tbs-gestel-
den die langdurig (intensieve) psychiatrische behandeling nodig hebben (bij-
voorbeeld chronische psychotische patiënten). In het beleidskader van 2009
werd er binnen de groep longstay tbs-gestelden gedifferentieerd naar long-
stay, longcare met beveiliging, en longcare. Het in 2009 geldende criterium is
dat de tbs-gestelde conform de ‘state of the art’ alle behandelingsmogelijkhe-
den ondergaan heeft, bij voorkeur in twee behandelsettings, zonder dat dit
geleid heeft tot een substantiële vermindering van het gevaar (DJI, 2009a).
Ook dient duidelijk te zijn dat het niet mogelijk is de tbs-gestelde te plaatsen
in de reguliere GGz vanwege het benodigde beveiligingsniveau. Van de aan-
passingen van het longstay-beleidskader van 2009 ten opzichte van 2005 en
van het realiseren van longstay-plaatsen in GGz-vervolgvoorzieningen in de
laatste jaren, wordt verwacht dat de groep longcare-patiënten in een voor
hen beter geschikte voorziening terecht zal komen.

3.2 Plaatsingsbeleid

Voor september 1999 werden tbs-gestelden in de fpc’s geplaatst na een
periode van klinische observatie en indicatiestelling door het Meijers Insti-
tuut in Utrecht. Bij deze selectieperiode werd rekening gehouden met de
kenmerken en verschillende behandelwijzen van de fpc’s. In die periode was
er sprake van externe differentiatie en uiteenlopende specialisaties tussen de
verschillende fpc’s.

In september 1999 werd van deze plaatsingssystematiek afgestapt en werd
het aselecte plaatsingsbeleid ingevoerd. Met aselecte plaatsing van tbs-
gestelden wordt bedoeld dat de plaatsing van tbs-gestelden voor behandeling
in een fpc willekeurig gebeurt. Tbs-gestelden die geplaatst moeten worden in
een fpc, worden daarbij zonder rekening te houden met andere factoren of
opnamecriteria geplaatst in het fpc dat als eerste een behandelplaats
beschikbaar heeft. Dit gebeurde naar aanleiding van de financiële normering
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(zie ook paragraaf 3.3). De financiële normering hield kortweg in dat er voort-
aan financiële prikkels werden ingesteld om de fpc’s te bewegen zo kort
mogelijk te behandelen. Dit gebeurde naar aanleiding van het eerste interde-
partementale beleidsonderzoek (IBO-I), waarin geconcludeerd werd dat het
ontbreken van financiële prikkels als een belangrijke oorzaak gezien kon wor-
den voor het stagneren van de door- en uitstroom. Het instellen van alge-
meen geldende financiële prikkels had echter alleen zin als de fpc’s onderling
vergelijkbaar waren qua populatie tbs-gestelden en dat was met een selectief
plaatsingsbeleid van tbs-gestelden niet mogelijk (in sommige fpc’s kwamen
tbs-gestelden met ingewikkeldere problematiek terecht en zij moesten langer
worden behandeld). Om die reden werd van de selectieve plaatsingssystema-
tiek afgestapt. Hierbij werd ook een opnameplicht voor fpc’s opgelegd, wat
inhield dat elk fpc in beginsel elke tbs-gestelde moest kunnen opnemen en
behandelen.

Het aselecte plaatsingsbeleid houdt in dat alle fpc’s uitgerust moeten zijn
voor opname en behandeling van elk type tbs-gestelde. Daarbij wordt wel
onderscheid gemaakt in primaire psychopathologie: persoonlijkheidsstoor-
nis of psychotische stoornis. De fpc’s maken met DJI afspraken over het aan-
tal op te nemen zwakbegaafden, vrouwen/mannen, tbs-gestelden met een
persoonlijkheidsstoornis en het aantal tbs-gestelden met een psychotische
stoornis (Van der Hoeven, Eppink, Koenraadt & Boone, 2009).36 De taak voor
aselecte plaatsing van tbs-gestelden in fpc’s lag vanaf 2000 bij de afdeling
Individuele tbs-zaken van DJI (ITZ) en het Meijers Instituut werd opgeheven.
In 2008 rekent de afdeling ‘Plaatsing’ van de Directie Forensische Zorg van
DJI de plaatsing van tbs-gestelden tot haar taken.

In de praktijk blijkt het niet mogelijk de aselecte toewijzing van tbs-gestelden
zo zuiver als beoogd toe te passen. Ten eerste was het (tot voor kort) een pro-
bleem dat sommige fpc’s niet elke tbs-gestelde die geplaatst moest worden
konden opnemen, bijvoorbeeld doordat zij geen capaciteit beschikbaar had-
den. Deze tbs-gestelde werd dan (selectief) geplaatst in een fpc dat nog wel
plaats had of plaats had gecreëerd. Ten tweede was en is er sprake van ruilin-
gen van tbs-gestelden onderling tussen de fpc’s (Van der Hoeven et al., 2009).
Bij ruiling is er sprake van een overplaatsing of herselectie in verband met
een tweede behandelpoging in een ander fpc (Vlachos & De Hoop, 2007).37

Ook dit betekent een uitzondering op de aselecte plaatsing. Ten derde, om

36 Het toewijzingsbeleid was in principe aselect. Voor psychotici en verstandelijk gehandicapten werd daarop
echter een uitzondering gemaakt. Zij werden veelal uitsluitend geplaatst in klinieken met daartoe gespeciali-
seerde afdelingen. Vrouwen werden zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst in enkele klinieken omdat er te wei-
nig vrouwen in de tbs-populatie waren om over alle fpc’s te verdelen. Deze uitzonderingsgroepen werden wel
aselect over de gespecialiseerde afdelingen verdeeld. Ook extreem vluchtgevaarlijke en/of beheersgevaarlijke
tbs-gestelden werden van de aselecte plaatsingssystematiek uitgesloten (Leuw & Mertens, 2001).

37 Hiertoe kan worden besloten in de volgende situaties: de tbs-gestelde heeft drie jaar na aanvang van de tbs-
maatregel (te) weinig vooruitgang geboekt, de tbs-gestelde blijft behandeling weigeren (drop-out), de behan-
deling is gestagneerd en er is sprake van een hoge mate van delictgevaarlijkheid (ondanks jarenlange behan-
deling). Voor een overplaatsing is toestemming nodig van het ministerie van Justitie.
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toch tegemoet te komen aan de wens om tbs-gestelden in de eigen regio te
resocialiseren als ook om het ingezette beleid van regionale circuitvorming
vorm te geven, worden tbs-gestelden ook geruild tussen de fpc’s.

Op zichzelf behoeft het ruilen van terbeschikkinggestelden geen bezwaren
met zich mee te brengen. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat een ruiling
nadelige gevolgen heeft voor de tbs-gestelde, in de zin dat het de behandeling
van deze tbs-gestelde kan vertragen (Van der Hoeven et al., 2009). Zo is het
mogelijk tegen een herselectie in beroep te gaan of beklag in te dienen. Tij-
dens dit proces ligt de behandeling stil en beklag- en beroepsprocedures
nemen lange tijd in beslag. Een feitelijke overplaatsing kan lang op zich laten
wachten, ook dan ligt de behandeling stil. In het geval van overplaatsing ver-
valt tevens de verlofmachtiging van rechtswege (zie ook hoofdstuk 5) en zal
het gewenningsproces bij de tbs-gestelde en het behandelteam tevens enige
tijd in beslag kunnen nemen. Hoe meer ruilingen er plaatsvinden, hoe meer
de invloed van de aselecte plaatsing teniet wordt gedaan. Bij DJI waren ten
behoeve van het onderhavige onderzoek geen cijfers voorhanden over het
aantal ruilingen in de gehele onderzoeksperiode. In de bijlagen van het eind-
rapport van de Commissie-Visser staan wel cijfers beschreven over het aantal
ruilingen (overplaatsingen en herselecties) in de periode 2001 tot en met
2005. Het gaat om 77 ruilingen in 2002 (52 overplaatsingen, 25 herselecties),
104 ruilingen in 2003 (90 overplaatsingen, 24 herselecties), 89 ruilingen in
2004 (58 overplaatsingen, 31 herselecties) en 73 ruilingen in 2005 (22 over-
plaatsingen, 51 herselecties).

Van der Hoeven en collega’s (2009) interviewden professionals over de mo-
gelijke oorzaak van een toename in het aantal ruilingen. De meest genoemde
oorzaak voor het vaker ruilen van tbs-gestelden was dat tbs-gestelden steeds
langer in de tbs verblijven. De onderzoekers concludeerden dat het overstap-
pen naar het aselecte plaatsingssysteem geleid heeft tot het vaker onderling
ruilen van tbs-gestelden dan voorheen (Van der Hoeven et al., 2009).

De RSJ (2006a) wees erop dat de huidige systematiek van aselecte plaatsing
tot 2006 nog niet op haar merites was onderzocht. De RSJ voegde eraan toe
dat een dergelijke beleidsevaluatie nodig was om de effecten van aselecte
plaatsing aan te wijzen. Op basis van de eigen waarneming constateerde de
RSJ dat er anno 2006 nog steeds sprake was van een grote verscheidenheid
aan behandelaanbod en van een wisselende behandelkwaliteit tussen de ver-
schillende fpc’s. In 2006 is naar aanleiding van de Commissie-Visser voorge-
steld weer af te zien van de aselecte plaatsingssystematiek en terug te gaan
naar een selectieperiode voorafgaande aan plaatsing in een fpc. In het kader
van het te realiseren inkoopbeleid voor de forensische zorg wordt meer baat
verwacht bij differentiatie en specialisatie van de verschillende zorgaanbie-
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ders en in het voorstel van de Commissie-Houtman38 is geen ruimte voor
aselecte toewijzing omdat het stelsel vraaggericht wordt (Tweede Kamer, ver-
gaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 36).

Kortom, de invloed van aselecte plaatsing op de verblijfsduur is niet direct
onderzocht, wat conclusies hierover moeilijk maakt. Wel lijkt het erop dat het
aselecte plaatsingsbeleid heeft geleid tot meer ruilingen (overplaatsingen en
herselecties), wat tot vertraging in de behandeling kan leiden, onder andere
gezien het feit dat bij overplaatsingen de verlofmachtigingen van betrokke-
nen van rechtswege vervallen. Het is niet bekend tot hoeveel vertraging dit
leidt.

3.3 Financiële normering

Voor 1995 werden de fpc’s voor de behandeling die zij aan tbs-gestelden
boden, vergoed op basis van een algemene dagprijs/vergoeding per tbs-
gestelde. In de periode 1995-1999 ontstond gezien de aanhoudende capaci-
teitsdruk en de toename in de verblijfsduur van tbs-gestelden voor het minis-
terie van Justitie de wens om de tenuitvoerlegging van de tbs efficiënter en
effectiever te maken, onder andere door beheersing van de kosten. Daartoe
werden door het ministerie van Justitie en het ministerie van VWS twee inter-
departementale beleidsonderzoeken (IBO’s) gestart, de eerste in 1995 en de
tweede in 1997. Door deze commissies werden de mogelijkheden onderzocht
om de verblijfsduur te verkorten (met inachtneming van de veiligheid van de
maatschappij) en de door- en uitstroom van tbs-gestelden te bevorderen, om
zo de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden. Deze onderzoeken hebben
tot een aantal grootschalige veranderingen geleid binnen het tbs-stelsel.

Eerste interdepartementaal onderzoek tbs (IBO-I)
In het rapport ‘Doelmatig behandelen’ uit 1995 beschreef de eerste interde-
partementale werkgroep haar bevindingen. Het rapport werd opgesteld ten
behoeve van de begrotingsvoorbereiding voor 1996 waarin de financiële ver-
nieuwing van diverse departementen centraal stond. Het rapport van de
werkgroep had tot doel te onderzoeken op welke wijze de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de forensisch psychiatrische hulpverlening kon worden

38 In vervolg op de motie van Eerste Kamerlid Van de Beeten uit 2004, waarin verheldering werd gevraagd over
beleid ten aanzien van de aansluiting van curatieve en penitentiaire voorzieningen van de GGz en de tbs, werd
de interdepartementale werkgroep ‘Besturing en financiering van de zorg in een strafrechtelijk kader’ inge-
steld (Commissie-Houtman). De Commissie-Houtman meende dat er schaarste- en overgangsproblemen
bestonden in en tussen justitie en GGz, voornamelijk veroorzaakt door verschillen in werkwijze, sturing en
financiering. Door deze problemen kon de minister van Justitie gehinderd worden in zijn politieke verantwoor-
delijkheid voor de uitvoering van de tbs-maatregel. In augustus 2005 werden de voorgestelde maatregelen
van de Commissie-Houtman door de Minister van Justitie overgenomen. De maatregelen hadden betrekking
op (1) het overhevelen van het budget vanuit de Algemene Wet Bijzondere Zorg (AWBZ) naar de justitiebe-
groting, (2) uitbreiding van de acceptatieplicht van GGz-instellingen, (3) het aansluiten van de inkoop van
zorg op de bekostigingssystematiek (onder andere DBC’s) van de GGz en (4) het opstarten van een cliënt-
volgsysteem.
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vergroot. Onder de doelmatigheid van de tbs werd de gemiddelde behandel-
duur verstaan en de doeltreffendheid werd voornamelijk afgemeten aan het
recidivecijfer na behandeling in de tbs (werkgroep ‘Doelmatig behandelen’,
1995). De werkgroep kwam tot een aantal aanbevelingen, waaronder het
instellen van ‘incentives’ (financiële prikkels) om de doorstroom te bevorde-
ren en de behandelduur te verkorten, en het systematisch registreren van
gegevens ten behoeve van ‘benchmarking’ (definiëren van een maat die ver-
gelijking op prestaties mogelijk maakt) en bekostigingsnormering (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 6). Deze maatregelen zouden
moeten leiden tot een meer kosteneffectieve maatregel.

Het tot die tijd ontbreken van financiële prikkels voor zowel de fpc’s als voor
de vervolginstellingen werd door de werkgroep als belangrijke oorzaak gezien
voor de stagnatie in de door- en uitstroom van tbs-gestelden van fpc’s naar
vervolgvoorzieningen. Het introduceren van financiële prikkels had tot doel
het kostenbewustzijn bij behandelaars te vergroten, en kon het volgens de
commissie mogelijk maken om te differentiëren in de bekostiging van
bepaalde categorieën tbs-gestelden en verschillende fasen van behandeling.
De werkgroep was van mening dat het toepassen van financiële prikkels en
het monitoren van de voortgang zou leiden tot een verkorting van de ver-
blijfsduur, en daarmee tot een vermindering van de capaciteitsproblematiek.
De uitwerkingen van deze voornemens kregen vooral gestalte na een tweede
interdepartementaal onderzoek, IBO-II.

Tweede interdepartementaal onderzoek tbs (IBO-II)
In 1998 waren de aanhoudende capaciteitsnood en de daarmee samenhan-
gende financiële kosten redenen om, ondanks het feit dat de regering de aan-
bevelingen van het eerste interdepartementale onderzoek (IBO-I) had over-
genomen, een tweede interdepartementaal onderzoek in te stellen (Raes,
1999). Hierin werden de mogelijkheden bekeken om de verblijfsduur van tbs-
gestelden te beperken tot drie of tot vier jaar. In 1998 verschenen de aanbeve-
lingen van de werkgroep in het rapport ‘Over stromen’ (werkgroep ‘Over stro-
men’, 1998), waarbij tevens de aanbevelingen van IBO-I over de financiële
normering werden uitgewerkt.39 Volgens de werkgroep zou het instellen van
financiële prikkels de doorstroom een extra impuls geven, met behulp van

39 De belangrijkste aanbevelingen waren het ‘rationaliseren’ van de tbs-sector en het vergroten van de effi-
ciency. Met betrekking tot het voornemen tot ‘rationaliseren van de tbs’ stelde de werkgroep onder andere
voor om de sector meer te structureren door onderling overeenstemming te bereiken over diagnostiek en
behandeling in het voortraject van de tbs, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van
risicotaxaties om het recidiverisico in te schatten. In de deelprojecten van verbetertraject ‘TBS terecht’ is deze
aanbeveling verder uitgewerkt (zie verder paragraaf 3.4). Met betrekking tot het vergroten van de efficiëntie
van de tbs was het voorstel te investeren in een intensieve samenwerking met regionale zorgcircuits binnen
de GGz. Het uitgangspunt was dat een tbs-gestelde zo snel als mogelijk (qua behoefte aan beveiliging) naar
een vervolgvoorziening moest doorstromen. Met behandeling dienden fpc’s dit zo snel mogelijk te realiseren.
Van de maatregelen naar aanleiding van IBO-I en IBO-II werd verwacht dat zij zouden resulteren in minder
recidive, het verkorten van verblijfsduur en het verkorten van de wachttijden van tbs-passanten.
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zogenoemde ‘outputfinanciering’ (een fpc werd gefinancierd op basis van
wat het presteerde).

In de reactie van het kabinet op het rapport werd onder meer bepaald dat er
een aanpassing in de financieringssystematiek zou worden ingevoerd
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 562, nr. 1). Dit gebeurde op een
iets andere manier dan de werkgroep IBO-II had voorgesteld, de financiële
vergoeding werd namelijk gekoppeld aan een gemiddelde verblijfsduur. Hier-
bij werd een gemiddelde verblijfsduur van zes jaar als uitgangspunt gehan-
teerd. Tot zes jaar behandeling werd een hoger tarief van vergoeding gehan-
teerd, waarna de vergoeding omlaag ging. Hiertoe werden de verpleegtarie-
ven aangepast. In 2000 werd de financiële normering doorgevoerd. Vanaf
1 januari 2000 werden de tarieven voor de forensische psychiatrie ontleend
aan de bestaande beleidsregels van het College Tarieven Gezondheidszorg40

en er werden vier tarieven onderscheiden: het tarief per verpleegdag werd
onderverdeeld naar resocialisatie, behandeling, longstay-basis en longstay-
intensief. Per 1 januari 2002 werd de huidige financiering ingevoerd, op basis
van twee tarieven, één doorstroomtarief en één verblijftarief.41

Om het mogelijk te maken de fpc’s een gelijke vergoeding per tbs-gestelde te
geven, was het noodzakelijk dat de tbs-populatie per fpc zoveel mogelijk ver-
gelijkbaar was. Hiertoe werd het selectiebeleid aangepast (zie paragraaf 3.3):
voortaan werden tbs-gestelden aselect in de fpc’s geplaatst. De invloed van
de financiële normering is niet direct onderzocht. De verblijfsduur bleef ech-
ter in de periode na 2000 (invoering nieuwe tarieven) geleidelijk toenemen.

3.4 Verbetering van de kwaliteit van de behandeling

Zoals reeds besproken (zie paragraaf 3.3) werd het tweede interdepartemen-
tale onderzoek ingesteld om de mogelijkheden te bekijken om de verblijfs-
duur van tbs-gestelden te beperken tot drie of vier jaar. Met betrekking tot
het voornemen tot ‘rationaliseren van de tbs’ stelde de werkgroep onder
andere voor om de sector meer te structureren door onderling overeenstem-
ming te bereiken over diagnostiek en behandeling in het voortraject van de
tbs, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van risi-

40 Vanaf 2000 zijn deze ook toegepast binnen de forensisch psychiatrische zorg (DJI, 2000, p.20).
41 De behandel- en resocialisatietarieven werden samengevoegd in het doorstroomtarief. Het longstay-basis- en

longstay-intensieftarief werden samengevoegd tot het verblijftarief (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004,
29 452, nr. 1).
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cotaxaties om het recidiverisico in te schatten. In één van de deelprojecten
van verbetertraject ‘TBS terecht’42 is deze aanbeveling verder uitgewerkt.

De taak van de betreffende werkgroep was het opperen van voorstellen om
tot een kwaliteitsverbetering van de behandeling te komen. In lijn met de
aanbevelingen van de beide IBO’s, te weten meer aandacht voor de ‘rationa-
lisering’ van de tbs-sector, stelde de werkgroep dat er meer geïnvesteerd
diende te worden in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en dien-
den de uitkomsten daarvan geïmplementeerd te worden in de dagelijkse
praktijk, wat zou leiden tot kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering
zou een bijdrage kunnen leveren aan het verkorten van de intramurale
behandelduur en het vergroten van de effectiviteit en kwaliteit van de behan-
deling (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 921, nr. 2). In de jaren na
2001 zijn hiertoe de volgende maatregelen ingezet:
– In 2003 is in nauwe samenwerking tussen het ministerie van Justitie, het

ministerie van VWS en de fpc’s het Expertisecentrum Forensische Psy-
chiatrie (EFP) opgericht, met als doel een bijdrage te leveren aan de coör-
dinatie, organisatie en regie van wetenschappelijk onderzoek in de foren-
sische psychiatrie.

– Om de doorstroom te bevorderen en meer evidence-based werken te
introduceren is door het Trimbos-instituut een aantal (basis)zorgpro-
gramma’s ontwikkeld voor de behandeling van verschillende subgroepen
patiënten. In de jaren hierna zijn deze programma’s door het EFP in
samenwerking met de fpc’s nader uitgewerkt tot zorgprogramma’s.

– De aandachtspunten die uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (IGz) en van de RSJ naar voren kwamen, werden aangewend
om tot verbetering van de kwaliteit van zorg en de rechtspositie van de
tbs-gestelde te komen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 921,
nr. 2).

Het is niet bekend in hoeverre de kwaliteitsverbetering (het meer evidence-
based behandelen, meer onderzoek en zorgprogramma’s) ook daadwerkelijk
heeft geleid tot een kortere verblijfsduur. Verwacht wordt echter dat een
doelgerichtere, werkzaam bewezen aanpak zou moeten leiden tot een
afname in de verblijfsduur. In de periode na 2001 (invoering impulsen ter
verbetering van de kwaliteit van de behandeling) bleef de verblijfsduur echter
geleidelijk toenemen.

42 In navolging van beide IBO-onderzoeken werd in 2000 gestart met een omvangrijk traject genaamd ‘Toekomst
tbs’. Dit traject bestond uit twee delen: de Commissie Beleidsvisie tbs (ook wel Commissie-Kosto genoemd)
en het verbetertraject ‘TBS terecht’. Binnen het verbeterproject ‘TBS terecht’ werd in werkgroepen gewerkt
aan de uitwerking van de volgende zes onderwerpen:
1 verbeteren van de toegang tot de tbs;
2 verbeteren van de vereenvoudigde plaatsingsystematiek;
3 verbeteren van de nieuwe financieringssystematiek;
4 organisatie en financiering van preklinische behandeling;
5 verbeteren van de door- en uitstroom tbs naar de GGz;
6 kwaliteitsverbetering (oprichten expertisecentrum en kwaliteitsborging).
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3.5 Preklinische interventies en preklinische behandeling

Vanwege de aanhoudende capaciteitsproblemen, de lange tijd die tbs-gestel-
den soms als passant in detentie moesten doorbrengen43 en de toename van
het aantal passanten, werd vanaf halverwege de jaren negentig gezocht naar
alternatieven waarbij de behandeling van deze passanten al voor opname in
het fpc van start kon gaan. Het aantal tbs-passanten was toegenomen van 28
in 1990 tot 180 in 1996. In 1997 startte vanuit een polikliniek van fpc Olden-
kotte in het Huis van Bewaring in Zwolle een eerste pilot naar de zoge-
noemde ‘preklinische interventies’ (pki). Deze pilot had tot doel het voorko-
men van verslechtering van de psychische problemen in detentie, het ver-
richten van diagnostiek en het verbeteren van de motivatie. Verwacht werd
dat de instroomfase van tbs-gestelden die hadden deelgenomen aan de pre-
klinische interventie in het fpc verkort zou kunnen worden doordat er al diag-
nostiek had plaatsgevonden en de motivatie voor behandeling vergroot zou
zijn. Uit een voorstudie bleek dat de wijze waarop het project was georgani-
seerd een belangrijke voorwaarde was voor het welslagen ervan. Over het
algemeen oordeelden de zes geïnterviewde deelnemers positief, en leek het
project bij te dragen aan motivatie voor en kennis over de tbs-behandeling.
Grootschaliger evaluatieonderzoek werd voorgesteld om na te gaan in hoe-
verre dergelijke projecten zouden kunnen leiden tot een verkorting van de
verblijfsduur (Lammers, Oosterhoff, Groen & Knol, 2000).

Eén van de werkgroepen van het verbetertraject ‘TBS terecht’ (die ingezet
werd om de passantenproblemtiek aan te pakken en indirect om de verblijfs-
duur te verkorten; zie ook paragraaf 3.3) richtte zich op de preklinische inter-
ventie (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452, nr. 1). Van 2002-2006
hebben er in meerdere penitentiaire inrichtingen preklinische interventies
plaatsgevonden. De preklinische interventie stond open voor zowel Fokkens-
wachtenden als tbs-passanten,44 zij waren immers allen in afwachting van
plaatsing in een fpc. Een preklinische interventie richtte zich op het voorbe-
reiden van de tbs-gestelde op de instroom in het fpc. Hierbij werd bij drie tot
vier maanden voor een beoogde opname in het fpc al gestart met het vast-
stellen van de diagnose, het uitvoeren van een risicotaxatie en het opmaken
van een milieurapportage. In sommige gevallen werd er ook gestart met psy-
cho-educatie (het geven van informatie over de stoornis).

Zoals gezegd was het doel van de preklinische interventies de intramurale
behandelduur op termijn te verkorten.45 Door de diagnosestelling en andere

43 Vanaf de datum dat de passantenstatus inging, startte ook de termijn van de tbs met dwangverpleging. In het
onderhavige rapport wordt over de tijd in detentie als passant apart gerapporteerd.

44 Een Fokkens-wachtende en een tbs-passant zijn niet hetzelfde. Een Fokkens-wachtende is een tbs-gestelde
die na éénderde van de vrijheidsbenemende straf in aanmerking komt voor de aanvang van de tenuitvoerleg-
ging tbs, maar nog niet geplaatst kan worden in een instelling. Een tbs-passant is een tbs-gestelde die niet
geplaatst kan worden na tweederde van de vrijheidsbenemende straf.

45 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452, nr 1.
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preklinische interventies al in detentie te laten plaatsvinden, werd veronder-
steld dat een snellere start gemaakt kon worden met de behandeling wanneer
een tbs-gestelde eenmaal in een fpc geplaatst kon worden. De werkgroep
‘Implementatie preklinische interventie’ formuleerde een plan van aanpak
met daarin de randvoorwaarden van de interventies, waarna besloten werd
dat vanaf 2002 alle fpc’s aan hun tbs-passanten preklinische interventie dien-
den aan te bieden46 (DJI, 2001a). Een belangrijke voorwaarde voor het kun-
nen uitvoeren van een preklinische interventie was dat er goede samenwer-
kingsverbanden zouden worden aangegaan tussen penitentiaire inrichtingen
(PI’s) en fpc’s (DJI, 2001a). Volgens de werkgroep zou de pki op den duur
kunnen bijdragen aan een kortere verblijfsduur. Anderen spraken van
(slechts) een bijkomend effect en volgens hen was de belangrijkste doelstel-
ling van pki het optimaal benutten van de passantentijd (EFP, 2008).

Naast preklinische interventies werden in het gevangeniswezen ook preklini-
sche behandelingen (pkb’s) opgezet (vanaf 2005).47 De preklinische behande-
ling behelsde meer dan de pki. Bij een preklinische behandeling ging het om
de diagnostische voorbereiding voordat de tbs-gestelde in het fpc kwam. Na
drie maanden leidde dit tot een eerste behandelplan, waarna, indien verant-
woord en mogelijk, een tbs-gestelde direct op een behandelafdeling in een
fpc kon worden geplaatst. De volgende onderdelen kwamen bij pkb aan bod:
gesprekken met een psycholoog, diagnostiek, psychotherapie met delictana-
lyse en delictbespreking, psychomotorische therapie, bespreken financiële
situatie, het contact leggen met het netwerk via maatschappelijk werkers en
een psychiatrisch onderzoek.

De preklinische interventies en preklinische behandeling zijn recent geëvalu-
eerd door het EFP (2008). De onderzoekers concludeerden dat pki en pkb
‘nuttig waren, maar met voorwaarden’ (p. 21). De evaluatie betrof een relatief
kleine groep deelnemers aan deze programma’s. Geconcludeerd werd verder
dat er op basis van het evaluatieonderzoek geen gefundeerde uitspraak
gedaan kon worden of de programma’s ook daadwerkelijk de behandelduur
verkorten. Er waren wel aanwijzingen dat passanten na het volgen van pki
beter voorbereid en meer gemotiveerd waren als zij naar het fpc gingen, maar
deze ‘voorsprong’ leek na enkele weken al ingelopen te zijn door personen
die niet aan een pki-programma hadden deelgenomen (EFP, 2008). Wat
betreft het verkorten van de duur van de behandeling meenden de onder-
vraagde professionals van de fpc’s dat pki te weinig intensief en te kort was
om daadwerkelijk de totale behandelduur te verkorten. Voor de deelnemers
aan pkb (allen afkomstig uit fpc De Rooyse Wissel) was het na het volgen van
het programma wel vaker mogelijk meteen naar de behandelafdeling door te

46 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 24 587, nr 80.
47 Pkb is van bredere opzet dan pki. In 2005 is een kleinschalig project gestart door fpc De Rooyse Wissel in

samenwerking met PI Oosterhoek.
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stromen, waarbij de verkorting in een enkel geval kon oplopen tot één jaar
(EFP, 2008). In de perioden dat pki en pkb ingezet werden, bleef de verblijfs-
duur geleidelijk toenemen.

3.6 Gemaximeerde tbs

Met de toename in ernst van de gepleegde delicten en de verandering in
ernst van de psychiatrische problematiek vanaf de jaren zeventig werd het
noodzakelijk de Psychopatenwet aan te passen. Dit werd in 1988 gedaan.
Sinds deze wetswijziging is de naam van de tbr-maatregel veranderd in de
maatregel terbeschikkingstelling (tbs). Er vonden vooral verschuivingen
plaats in de criteria voor oplegging en de uitvoeringspraktijk, de essentie van
de maatregel bleef verder ongewijzigd (Leuw, 1993). De wetswijziging in 1988
introduceerde bovendien een nieuwe tbs-modaliteit, te weten de gemaxi-
meerde (of gelimiteerde) tbs. De gemaximeerde tbs wordt opgelegd voor
relatief minder ernstige delicten (zonder geweld,48 waarbij de dwangverple-
ging maximaal vier jaar mag duren; art. 38e, lid 1 Wetboek van Strafrecht).
Met deze tbs-modaliteit kon de rechter een minder zware straf opleggen dan
een tbs met dwangverpleging (ook wel een ‘ultimum remedium’ genoemd)
aan personen die minder ernstige delicten hadden gepleegd. Deze wet van
1988 is anno 2010, op enkele relatief kleinere wijzigingen na, nog steeds van
toepassing.49

De gemaximeerde tbs had als doel rekening te kunnen houden met de aard
van het indexdelict en de delictgevaarlijkheid. Ontwikkelingen in het aantal
opleggingen van een gemaximeerde tbs kunnen indirect invloed hebben
(gehad) op de verblijfsduur. Wanneer een groot aantal tbs-gestelden een
gemaximeerde tbs opgelegd krijgt, wordt de gemiddelde verblijfsduur naar
beneden gedrukt, doordat deze groep tbs-gestelden maximaal vier jaar intra-
muraal verblijft. Er zijn cijfers over de periode 1995-1999 en over de periode
2004-2009 voorhanden over het aantal tbs-gestelden dat uitstroomt als
gevolg van een gelimiteerde of gemaximeerde tbs (zie bijlage 5). Het aantal
fluctueert in die perioden, maar is over het algemeen laag te noemen. In de
periode 1995-1999 was er in 3 tot 8 gevallen (4 tot 11% van de beëindigingen)
sprake van een uitstroom als gevolg van een gelimiteerde tbs. In de periode
van 2005 tot en met de eerste helft van 2009, was er sprake van 2 tot 11 beëin-
digingen per jaar (2 tot 11% van de aantallen beëindigingen) als gevolg van
een gemaximeerde tbs. Met dergelijke lage aantallen van tbs-gestelden met

48 In art. 38e lid 1 Sr. staat het als volgt geformuleerd: ‘de totale duur van de terbeschikkingstelling gaat een
periode van vier jaar niet te boven, tenzij de terbeschikkingstelling is opgelegd ter zake van een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meerdere perso-
nen’.

49 Wel is er een nieuwe wet in voorbereiding, waarbij niet alleen tbs, maar in totaal 21 forensische titels geregeld
worden, de Wet op forensische zorg (zie verder bijlage 8).
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een gemaximeerde tbs-maatregel, is het niet waarschijnlijk dat ontwikkelin-
gen in de gemaximeerde tbs van invloed zijn op de verblijfsduur.

3.7 Beperken instroom bepaalde tbs-gestelden

In één van de andere verbetertrajecten ‘Tbs terecht’ (zie ook paragraaf 3.3)
werd beoogd de toegang tot de tbs te verbeteren. Bij de toegang tot de tbs,
het voortraject van de tbs-maatregel, zijn meerdere actoren betrokken. De
keuzes die door hen worden gemaakt zijn van invloed op het antwoord op de
vraag of de tbs-maatregel al dan niet opgelegd wordt. Goede diagnostiek in
het voortraject is cruciaal om ervoor te zorgen dat de juiste personen de tbs
opgelegd krijgen. In navolging van de aanbevelingen van het verbetertraject
‘Tbs terecht’ zijn er maatregelen genomen die tot verbetering van de kwaliteit
moeten leiden en de organisatie van de instroom tot de tbs dienen te bevor-
deren. Het doel was om dit proces transparanter en doelmatiger te maken.
Van kwaliteitsverbetering bij de instroom werd op termijn verwacht dat dit
zou leiden tot het verkorten van de verblijfsduur (Tweede Kamer, vergader-
jaar 2003-2004, 29 452, nr. 1). Er werden twee suggesties gedaan door de
werkgroep.

Uniformiteit in diagnostiek en indicatiestelling
In 2004 werden het Pieter Baan Centrum en de Forensisch Psychiatrische
Diensten (fpd) samengevoegd om de kennis en expertise van forensische
diagnostiek en ambulante en klinische rapportages te bundelen en zo een
kwaliteitsverbetering bij de instroom te bereiken.50 Daarnaast werd de Beslis-
sings Ondersteuning Onderzoek Geestesvermogens (BooG), een indicatie-
instrument voor rapportages voor strafrechtelijke forensische diagnostiek,
waaronder Pro Justitia-rapportages landelijk ingezet (Van Kordelaar, 2002).
Dit instrument was ontwikkeld om eenheid te creëren in de besluitvorming
van betrokkenen in verschillende arrondissementen bij de vraag wel of geen
PJ-rapportage aan te vragen. Bij sommige arrondissementen werd haast
nooit een PJ-rapportage aangevraagd, bij andere juist heel vaak. Dit leidde tot
ongelijkheid in de kans een tbs-maatregel opgelegd te krijgen, waarvoor een
PJ-rapportage vereist is (Van Kordelaar & Veurink, 2008).

Beperken instroom tbs-gestelden zonder geldige verblijfsvergunning
Rond 2000 werd geconstateerd dat er bij instroom in de tbs sprake was van
een toename in het aantal tbs-gestelden van allochtone afkomst. Sommige
van deze tbs-gestelden hadden bovendien geen verblijfsvergunning, in
andere gevallen werd de verblijfsvergunning beëindigd vanwege het tbs-
delict, en weer anderen zaten tijdens het plegen van het tbs-delict in de aan-

50 In 2006 werden beide instanties samengevoegd in het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en
Psychologie (NIFP).

82 Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden



vraagprocedure voor een verblijfsvergunning. Indien er geen geldige ver-
blijfsvergunning was of deze zou vervallen, was het voor de betreffende per-
soon niet meer mogelijk om toe te werken naar resocialisatie in de Neder-
landse maatschappij, en kon er geen verlof plaatsvinden. En omdat verlof een
essentieel onderdeel is in het proces van resocialisatie, leverde dit problemen
op voor de voortgang van de behandeling van deze categorie tbs-gestelden.
Er was voor hen geen zicht op de beëindiging van de tbs.

Er waren voorafgaande aan 2004 al maatregelen genomen om de instroom
van deze groep strafrechtelijk geplaatste vreemdelingen in de tbs te beper-
ken. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) diende direct duidelijk-
heid te geven over de status van betrokkene ten behoeve van de tbs-opleg-
ging. Voor degenen die al in de tbs verbleven werd in het buitenland gezocht
naar vergelijkbare behandelplaatsen. In 2004 stelde de Minister van Justitie
dat de aanwezigheid van illegalen en ongewenst verklaarde vreemdelingen in
de tbs leidde tot vergroting van de capaciteitsproblematiek, omdat deze
groep (schaarse en dure) plaatsen bezet hield, die beter benut konden wor-
den. De minister gaf in een brief van oktober 2004 aan dat hij maatregelen
wilde nemen met betrekking tot deze groep vreemdelingen (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 10). Deze maatregelen hadden betrekking
op (1) een aanscherping van het vorderingsbeleid van het Openbaar Ministe-
rie; indien mogelijk diende het Openbaar Ministerie geen tbs te vorderen in
deze zaken, (2) een wetswijziging waardoor aan de Minister van Justitie de
bevoegdheid werd toegekend de tbs tussentijds te beëindigen, en (3) het
opzetten van aparte, sobere voorzieningen. Voor deze doelgroep werd in
2004 een dergelijke sobere voorziening gecreëerd in fpc Veldzicht. In een
periode van twee jaar werden 34 tbs-gestelden op deze afdeling geplaatst.
Deze voorziening was (en is nog steeds) gericht op repatriëring in het land
van herkomst en probeert in dat kader zorg te bieden (Brink, Desain &
Koning, 2008). Ook ten tijde van deze maatregelen bleef de verblijfsduur toe-
nemen.

3.8 Conclusie

In dit hoofdstuk werd een korte bespreking gegeven van enkele veranderin-
gen in wetgeving, lagere regelingen en beleidsmaatregelen gedurende de
afgelopen 20 jaar, die mogelijk van invloed zijn geweest op de toename van
de verblijfsduur in de tbs. Uit de analyse van deze veranderingen in bijlage 8
bij dit rapport 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 lange tijd in deten-
tie wachten op plaatsing in een fpc (de passantenproblematiek). Het capaci-
teitstekort ontstond door een toename in het aantal opleggingen tbs met
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dwangverpleging (tot voor kort), een toename van de verblijfsduur en stagna-
tie in de uitstroom. Door het inzetten van beleidsmaatregelen op deze drie
terreinen, werd geprobeerd het capaciteitstekort en de passantenproblema-
tiek aan te pakken. Gezien het feit dat de verblijfsduur in de periode
1990-2009 geleidelijk toeneemt, zonder grote pieken of dalen, is het vaststel-
len van de invloed van de beleidsmaatregelen moeilijk.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de ontwikkelingen in het longstay-
beleid mogelijk invloed hebben gehad op de toename in de verblijfsduur
(onderzoeksvraag 9), werd kort uiteengezet welke veranderingen in longstay-
beleid de afgelopen 20 jaar werden doorgevoerd. Om te onderzoeken welke
invloed beleid voor longstay tbs-gestelden op de verblijfsduur heeft, werd de
verblijfsduur van de subgroep longstay tbs-gestelden apart in kaart gebracht
en vergeleken met de verblijfsduur van de overige tbs-gestelden. In de ana-
lyse van beleidsmaatregelen op het gebied van longstay werd onderzocht
welke invloed deze veranderingen hadden op de verblijfsduur van longstay
tbs-gestelden.

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 mo-
gelijk 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 delict-
gevaarlijk 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 invloed van het aselecte plaatsingsbeleid van tbs-gestelden kan van
invloed zijn geweest op de verblijfsduur (onderzoeksvraag 10). De aselecte
plaatsing werd in 1999 ingevoerd. Vanaf die tijd werden tbs-gestelden niet
meer eerst opgenomen in een selectie-instituut om te bepalen in welk fpc zij
het beste geplaatst konden worden, maar werden zij direct aan een bepaald
fpc toegewezen. Dit gebeurde naar aanleiding van de financiële normering,
waarbij algemeen geldende financiële prikkels werden ingesteld, die waren
gebaseerd op een verblijfsduur van zes jaar. De financiële normering had
alleen zin als de fpc’s onderling vergelijkbaar waren qua populatie tbs-gestel-
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den en dat was met het selectieve plaatsingsbeleid van tbs-gestelden niet
mogelijk (in sommige fpc’s kwamen tbs-gestelden met ingewikkeldere pro-
blematiek terecht en zij moesten langer worden behandeld). Echter, de
mogelijkheid tot het onderling ruilen van tbs-gestelden (herselecties en over-
plaatsingen) door fpc’s bleef bestaan en van ruilen werd gebruikgemaakt
(onbekend is in hoeveel gevallen dit in de periode 1990-2009 gebeurde). Hier-
door kwam de aselecte toewijzing in de praktijk slechts beperkt tot stand. 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 werd beoogd (weer) te komen tot diffe-
rentiatie en specialisatie van het fpc om op deze manier tbs-gestelden zorg
op maat te kunnen bieden.

De praktijk van overplaatsen van tbs-gestelden tussen fpc’s leidt in veel
gevallen tot een vertraging van de voortgang van de behandeling. In geval
van een overplaatsing moet de tbs-gestelde de behandeling elders voortzet-
ten en het nieuwe fpc en de tbs-gestelde moeten elkaar leren kennen en een
productieve behandelrelatie opbouwen. Daarbij geldt dat (eventuele) verlof-
machtigingen vanaf 2009 van rechtswege vervallen bij overplaatsingen. Dit
betekent dat het nieuwe fpc opnieuw een verlofmachtiging moet aanvragen,
een procedure die tijd in beslag neemt. Verder bestaat de mogelijkheid dat de
tbs-gestelde in beklag gaat tegen de overplaatsing en er vertraging optreedt.

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er nog andere beleids-
maatregelen (of wetswijzigingen) waren die mogelijk van invloed waren op
de verblijfsduur (onderzoeksvraag 11), werd een analyse gemaakt van de ont-
wikkelingen op dit gebied in de periode 1990-2009. Zoals reeds gezegd, bleek
uit de analyse dat veel van de genomen maatregelen als primair, overkoepe-
lend doel het verminderen van het capaciteitstekort en de passantenproble-
matiek hadden en niet het verminderen van de verblijfsduur. De meeste
maatregelen kenden verder het waarborgen van de veiligheid van de maat-
schappij als een doel voor de korte of lange termijn. Vanaf 2000 werd dit doel
steeds belangrijker. Tot slot hadden vele beleidsmaatregelen de beheersing
van de stijgende kosten van de tbs-maatregel als bijkomend doel.

Er werd regelmatig overlap in de achterliggende doelstellingen van de ver-
schillende beleidsmaatregelen gevonden. Zo werd bijvoorbeeld voor het
oplossen van de passantenproblematiek geïnvesteerd in behandelvoorzie-
ningen in het gevangeniswezen. Echter, van deze behandelvoorzieningen
werd ook verwacht dat zij de verblijfsduur in het fpc zouden verkorten, door
al een start te maken met de behandeling in het fpc. Hieronder volgt van de
belangrijkste maatregelen die mogelijk van invloed zijn geweest op de toe-
name van de verblijfsduur een kort overzicht.
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Ten eerste werden verschillende tarieven van vergoeding voor de behande-
ling van tbs-gestelden aan de fpc’s ingesteld, die gebaseerd waren op een
gemiddelde 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.

Ten tweede, 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 verblijfs-
duur verkort zou kunnen worden. Anno 2010 zijn er vier landelijke zorgpro-
gramma’s. In hoeverre deze ook daadwerkelijk worden toegepast, konden wij
niet nagaan.

Ten derde, door het ontwikkelen van preklinische interventies en preklini-
sche behandeling 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.

Ten vierde ontstond vanaf 1988 de mogelijkheid tot het opleggen van een tbs-
maatregel die maximaal vier jaar kon duren, de gemaximeerde tbs. Deze
maatregel wordt opgelegd indien er geen geweld is gepleegd. Wanneer het
aantal gemaximeerde tbs-opleggingen zou toenemen, zou de gemiddelde
verblijfsduur van tbs-gestelden afnemen (doordat de gemaximeerde tbs
maximaal vier jaar duurt).

Ten vijfde werd de instroom van longstay tbs-gestelden (vanaf eind jaren
negentig) en van vreemdelingen in de tbs-sector (rond 2000) beperkt. Door
voor deze groepen tbs-gestelden aparte voorzieningen te treffen, werd
beoogd dure behandelplaatsen vrij te maken voor tbs-gestelden van wie wel
behandelperspectief werd verwacht. Hiermee zou de verblijfsduur van de
overige tbs-gestelden naar verwachting afnemen.

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 volledig uit te laten
kristalliseren. Doordat meerdere maatregelen tegelijkertijd werden ingezet,
was het moeilijk de invloed van de beleidsmaatregelen afzonderlijk te bepa-
len. Tegen deze beperkingen werd ook in het onderhavige onderzoek aange-
lopen. Ook bleek evaluatieonderzoek van de beleidsmaatregelen vaak uit te
blijven.

86 Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden



4 Ontwikkeling risicotaxatie en
risicomanagement in relatie tot de
verblijfsduur

De inschatting van de delictgevaarlijkheid, risicotaxatie, speelt een centrale
rol bij verschillende belangrijke beslismomenten in de tenuitvoerlegging van
de tbs-maatregel. Zo wordt de tbs-maatregel alleen opgelegd aan personen
van wie een voortdurend risico wordt verwacht, worden beslissingen over
verlof mede genomen aan de hand van gestructureerde risicotaxatie en ook
beslissingen over het al dan niet verlengen van de tbs-maatregel worden
mede aan de hand van gestructureerde risicotaxatie genomen. Beslissingen
over verlof en beslissingen over het al dan niet verlengen van de tbs-maatre-
gel hebben op deze manier direct invloed op de verblijfsduur. Wanneer een
tbs-gestelde niet met verlof kan, is resocialisatie onmogelijk. Wanneer de tbs-
maatregel verlengd wordt, betekent dit dat de tbs-gestelde langer onder de
maatregel verblijft. Gezien deze centrale rol van de inschatting van de delict-
gevaarlijkheid en het risico, is het van belang dat de inschatting zo adequaat
mogelijk gebeurt. Risicomanagement, alle activiteiten die erop gericht zijn te
komen tot beheersing van het ingeschatte risico, wordt ingezet om het risico
zoveel mogelijk te beperken. In het risicomanagementproces wordt concreet
aangegeven hoe met de risico’s, die in beeld zijn gebracht door risicotaxatie,
wordt omgegaan. Hiermee kunnen risicotaxatie en risicomanagement van
invloed zijn op de verblijfsduur. In dit hoofdstuk worden enkele ontwikkelin-
gen in risicotaxatie en risicomanagement binnen de forensische psychiatrie
beschreven, voor zover deze mogelijk van invloed zijn op de verblijfsduur van
tbs-gestelden.

De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk onder meer aan de orde komen
(zie hoofdstuk 1) zijn: Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering
van de ernst van de gepleegde delicten door tbs-gestelden (onderzoeksvraag
12)? Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering van het risico van
recidive van de tbs-gestelde (onderzoeksvraag 13)? Is (en zo ja in hoeverre) er
sprake van een verandering in het beeld dat bestaat over de problematiek van
de tbs-gestelde vanwege de komst van gestructureerde risicotaxatie-instru-
menten (onderzoeksvraag 14)? Is (en zo ja in hoeverre) er sprake van een ver-
andering in de risicoafweging van fpc’s (onderzoeksvraag 15)?

Het hoofdstuk begint met een globale schets van de ontwikkeling van de aan-
dacht voor risico’s bij de overheid en in de samenleving, en de rol die de
media hierin spelen (paragraaf 4.1). Het gebruik van risicotaxatie- en risico-
managementmethoden in de forensisch psychiatrische praktijk staat in para-
graaf 4.2 centraal. Er wordt kort ingegaan op de manier waarop risicotaxatie
en risicomanagement in de tbs-sector vormgegeven wordt en de mogelijke
beperkingen hierbij (paragraaf 4.2.1), op het gebruik van risicotaxatie binnen
(verlof)beleid (paragraaf 4.2.2) en op de ontwikkeling in de risicoafweging



van de fpc’s (paragraaf 4.2.3). Vervolgens wordt onderzocht wat de feitelijke
kans van risicovol gedrag van tbs-gestelden is (paragraaf 4.3). Daarbij wordt
de ernst van het indexdelict onderzocht (paragraaf 4.3.1), de strafdreiging van
de indexdelicten (paragraaf 4.3.2) en de basiskans van risico van algemene
recidive (paragraaf 4.3.3). Ook het aantal onttrekkingen en ontvluchtingen tij-
dens de behandeling en het aantal recidives na de behandeling komen aan
de orde (paragraaf 4.3.4). Tot slot worden in paragraaf 4.4 de conclusies weer-
gegeven.

4.1 Aandacht voor risico’s in de samenleving, media en politiek

Zoals bekend is het primaire doel van de tbs-maatregel het beveiligen van de
maatschappij tegen onaanvaardbare risico’s van delinquenten met een psy-
chische stoornis of een gebrekkige ontwikkeling. Deze beveiliging vindt in
eerste instantie plaats door de tbs-gestelde uit de maatschappij te houden
door hem verplicht op te nemen in een fpc en in tweede instantie door
behandeling aan te bieden, met als doel het risico van recidive te verlagen.
Daarnaast brengt het ontnemen van de vrijheid van de tbs-gestelde ook rech-
ten met zich mee. Zo zijn er drie dimensies van de tbs-maatregel aan te dui-
den, te weten beveiliging van de maatschappij, en behandeling en bescher-
ming van de (rechtspositie van de) tbs-gestelde. Deze drie dimensies dienen
altijd in evenwicht te zijn (Ministerie van Justitie, 1991; Van der Hoeven et al.,
2009). De ketenpartners (zoals rechters, professionals in de fpc’s, beleidsma-
kers) die een rol spelen in de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel bevin-
den zich in het spanningsveld van deze dimensies. De ketenpartners zijn
daarnaast omgeven door de samenleving, waarin media en politiek een
belangrijke rol spelen. Het beeld dat bij de verschillende ketenpartners
bestaat over het risico van een (ex-)tbs-gestelde wordt niet alleen beïnvloed
door het feitelijke risico van een (ex-)tbs-gestelde, bijvoorbeeld door de ern-
stige incidenten die soms plaatsvinden, maar ook door de samenleving,
media en politiek. Deze factoren komen hieronder nader aan de orde.

4.1.1 Risicosamenleving

In de huidige samenleving wordt steeds meer belang gehecht aan veiligheid.
Toekomstige risico’s worden, op allerlei gebieden, het liefst zo veel mogelijk
uitgebannen (Moerings, 2003; Moerings & Van Wingerden, 2007). In de socio-
logische en criminologische literatuur spreekt men wel van een ‘risicosamen-
leving’, welke direct voortvloeit uit de verzorgingsstaat (Beck, 1992). Dat wil
zeggen dat, waar de modernisering in eerste instantie veel voorspoed en wel-
vaart bracht, het hoge welvaartsniveau ook een keerzijde heeft in de vorm
van ‘nieuwe’ veelal onzichtbare risico’s en gevaren die in toenemende mate
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een centrale rol spelen in het denken en doen van de leden van de maat-
schappij.

Waar Beck zich hoofdzakelijk richtte op risico’s en gevaren die voortvloeien
uit technologische vooruitgang, richtte Boutellier (2005) zich op de criminali-
teit: de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de modernisering van de
maatschappij hebben ook nieuwe criminaliteitsrisico’s voortgebracht, zoals
grensoverschrijdende misdaad en computercriminaliteit. Boutellier (2005)
duidt de huidige samenleving ook wel aan als een op veiligheid gefixeerde
maatschappij. Anders gezegd, het verminderen van angst en onveiligheidsge-
voelens en het reduceren van criminaliteitsrisico’s hebben voor de samenle-
ving hoge prioriteit. Onder invloed daarvan is de strafrechtspleging de afgelo-
pen jaren (sterk) veranderd (Boutellier, 2005; Van der Woude & Van Sliedregt,
2007). Van Swaaningen (1996) typeerde deze veranderingen als de opkomst
van een ‘risicojustitie’. Bij risicojustitie wordt het optreden niet geleid door
concrete, individualiseerbare verdenkingen maar door generalisaties, dat wil
zeggen inschattingen die betrekking hebben op bepaalde buurten of groepen
personen (Boutellier, 2005; Van der Woude & Van Sliedregt, 2007). Politie en
justitie laten zich bij hun optreden volgens Van Swaaningen (1996) steeds
vaker leiden door dergelijke risicoverwachtingen en dreigingsbeelden, ten-
einde het optreden van criminaliteitsrisico’s zo veel mogelijk te beperken.

Bovengenoemde nadruk op het beheersen van het risico in de maatschappij
is ook terug te zien in de forensische zorg. Zo zijn er het laatste decennium
gestructureerde instrumenten gekomen voor het inschatten van het risico
van recidive. De opkomst van gestructureerde risicotaxatie in de forensische
psychiatrie is, behalve inherent aan de aard van de maatregel, in die zin ook
‘passend’ binnen de huidige maatschappelijke context, waarin de nadruk
zoveel mogelijk wordt gelegd op het voorkomen van risico’s.

4.1.2 Rol media

Binnen de huidige risicosamenleving lijken ook de media een rol te spelen
waar het gaat om de beeldvorming van de veiligheid in de maatschappij
(Brants, 2008), alhoewel dit in empirische studies niet onomstotelijk is aange-
toond (Van Gestel, 2010). De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
(RMO) verrichtte in het kader van het parlementaire onderzoek naar het
functioneren van het tbs-stelsel, een studie naar de beeldvorming in de
media rondom de tbs-maatregel. Hieruit bleek dat ook de tbs-sector kan wor-
den getypeerd aan de hand van de zogenoemde ‘medialogica’. Dit begrip
heeft niet alleen betrekking op de media, maar meer op een ‘medium’ (infor-
matieverstrekker) in het algemeen. Dit medium kan de overheid, een Kamer-
lid, de media of een fpc zijn. Het betreffende medium is bepalend voor de
vorm waarin het nieuws gecommuniceerd wordt. De ‘logica’ van een
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medium is bepalend voor de vorm en de richting van het publieke-politieke
debat, waarbinnen de burger en overheid zich begeven. Deze medialogica
kan de beeldvorming over een bepaald onderwerp mede beïnvloeden. De
beeldvorming in de tbs-sector wordt volgens de RMO onder meer geken-
merkt door zogeheten ‘framing’, ‘meutevorming’ en ‘hypevorming’ (RMO,
2006).

Framing houdt in dat de (nieuws)feiten volgens bepaalde vaste interpretatie-
schema’s (frames) worden gebracht en meute- en hypevorming houden in
dat er een mediabrede en snel piekende nieuwsgolf plaatsvindt als gevolg van
een (aantal) incident(en). Deze framing, meute- en hypevorming vinden
zoals gezegd niet alleen plaats binnen de media; ook politici en burgers kun-
nen in hun reacties bewust of onbewust frames hanteren en aan meute- en
hypevorming doen (RMO, 2006). De combinatie van deze processen kan
ertoe leiden dat nieuwe feiten uitsluitend in het op dat moment dominante
‘frame’ worden gebracht en zodoende de al bestaande commotie, en daar-
mee de bestaande hype, versterken. De frames die volgens de RMO voorna-
melijk rond de tbs spelen zijn ‘doorpakken ten behoeve van de maatschap-
pelijke veiligheid’ en/of ‘het systeem faalt’ (RMO, 2006). Het eerste frame
heeft betrekking op zowel politici als burgers die (nieuws)feiten rondom het
tbs-systeem primair in het kader van (repressieve) controlemaatregelen ter
waarborging van de maatschappelijke veiligheid plaatsen, bijvoorbeeld door
tbs-beleid aan te scherpen. Het tweede frame houdt in dat schokkende inci-
denten kunnen leiden tot een roep om grootschalige maatregelen, terwijl vol-
gens de RMO mogelijk kan worden volstaan met enkele fijnmazige, maar
effectieve ingrepen (RMO, 2006).

In dit geheel kan ook het concept ‘risicoverontwaardiging’ een rol spelen:
nieuwe feiten worden vooral door de media gepresenteerd in het kader van
de maatschappelijke verontwaardiging over het voor de burger aanwezige
risico en worden minder geplaatst in het kader van de feitelijke hoogte van
het betreffende risico van tbs-gestelden. Naar verhouding blijven bijvoor-
beeld ernstige recidives van ex-gedetineerden vaker onopgemerkt, deze reci-
dives krijgen niet dezelfde hoeveelheid aandacht in de media en politiek als
de recidives door (ex-)tbs-gestelden (Derks & Gerrits, 2007). Dit kan leiden tot
een neerwaartse spiraal: nieuwe feiten worden alleen in het op dat moment
dominante frame gebracht en versterken de onrust en commotie in de maat-
schappij (RMO, 2006). De media-aandacht na een incident tijdens verlof door
een tbs-gestelde geeft de leden van de samenleving het gevoel dat zij meer
gevaar lopen wanneer tbs-gestelden toestemming krijgen op verlof te gaan.
Feitelijke cijfers over onttrekkingen en recidives raken zodanig op de achter-
grond, dat er een onrealistisch beeld ontstaat. Meer realistische informatie,
gebaseerd op feiten uit wetenschappelijk onderzoek over het recidiverisico,
en transparantie van fpc’s over wat de tbs-maatregel inhoudt en wat de
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invloed van de behandeling op het voorkómen van toekomstig delictgedrag
over het algemeen is, zou voor meer balans in de beeldvorming bij de burger,
in de media of bij de politiek kunnen zorgen (RMO, 2006). In paragraaf 4.3
van het onderhavige hoofdstuk wordt enkele feitelijke informatie over het
risico van gewelddadig gedrag van tbs-gestelden gepresenteerd.

4.1.3 Overheid en politici

Overheid en politici begeven zich eveneens als ketenpartners in de zoge-
noemde risicosamenleving en reageren ook op de gevoelens van onveiligheid
(Brants, 2008). Hierdoor is het mogelijk dat ook subjectieve gevoelens een rol
spelen bij strafrechtelijk ingrijpen, en ook dat er vaker preventief wordt inge-
grepen. Volgens de strafrechtwetenschap kan deze ruimere toepassing van
het strafrecht ten koste gaan van de vrijheid van de burger (Van der Woude &
Van Sliedregt, 2007). Het is mogelijk dat ook tbs-beleid aangescherpt wordt in
reactie op deze onveiligheidsgevoelens. Ook kunnen de medialogica en risi-
coverontwaardiging niet alleen de beeldvorming over criminaliteit in het
algemeen, of specifiek over de tbs-maatregel bij burgers in de samenleving
beïnvloeden, maar deze kunnen ook bijdragen aan een politieke reactie die
aansluit bij deze beeldvorming. Zo kan de media volgens sommigen een
‘aanjagende rol’ hebben, wat inhoudt dat disproportionale aandacht voor
incidenten in de media kan leiden tot bijvoorbeeld incidentenpolitiek
(Brants, 2008, p. 52). In Nederland lijkt de situatie ook andersom te kunnen
zijn: de politieke agenda kan van invloed zijn op de media (Kleinnijenhuis,
2004; Van Gestel, 2010). Alhoewel disproportionele aandacht in de media zou
kunnen leiden tot een vertekend beeld van de werkelijkheid, kan er op basis
van de huidige wetenschappelijke stand van zaken geen eenduidige uitspraak
gedaan worden over de exacte invloed van de media op het politieke beleids-
proces (Van Gestel, 2010). Wel wordt verondersteld dat de politiek of over-
heid, de media en de burger onderling invloed op elkaar hebben (RMO, 2006;
Meyer & Hildebrand, 2005). In een reactie op het eerder besproken rapport
van de RMO benadrukte de Commissie-Visser dan ook dat elke misvormde
risicoperceptie niet wenselijk was en dat dit de kans op incidentenpolitiek
deed toenemen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 5).

4.1.4 Professionals forensische veld

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek werden twee expertmeetings
met professionals in het forensische veld gehouden.51 Hierin werd onder
meer gevraagd naar mogelijke verklaringen voor de toename van de verblijfs-
duur. De maatschappelijke commotie/onrust werd door hen het vaakst
genoemd als mogelijke verklaring voor de toename van de verblijfsduur
(42 keer genoemd; zie ook tabel 10). Een aantal argumenten werd hierbij

51 Voor een nadere toelichting over deze expertmeetings, zie bijlage 2.
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genoemd: de onrust in politiek en maatschappij, de uitgebreide media-aan-
dacht bij incidenten, de maatschappelijke verharding en de druk om de vei-
ligheid te blijven waarborgen (TNO, 2010). In de tweede plaats werd ‘proble-
men bij de uitplaatsing’ gezien als mogelijke verklaring voor de toename van
de verblijfsduur (30 keer genoemd). Hierbij werden de volgende argumenten
genoemd: beperkte uitstroommogelijkheden in de GGz en naar fpa’s, te wei-
nig mogelijkheden in de nazorg zoals hulp bij het vinden van een woning, het
op orde krijgen van de financiën en het vinden van werk, beperkte longcare-
capaciteit in de GGz, te weinig vertrouwen in ambulante behandeling,
beperkt vertrouwen in de goede rolvervulling van de reclassering52 na uit-
stroom. Op de derde plaats werden veranderingen in de verlofpraktijk aange-
duid (29 keer genoemd). De argumenten die hierbij naar voren werden
gebracht, waren: klinieken wachten te lang met het aanvragen van (eerste)
verlof, invoering van transmuraal verlof, invoering van verloftoetsing, meer
transparantie (aangifte) over incidenten intern met effect op verlofmogelijk-
heden, en aanscherping en bureaucratisering van de verloftoetsing.

Na de clustering werd de deelnemers gevraagd de vijf mogelijke verklaringen
die in hun ogen de meeste invloed hadden op de verblijfsduur punten toe te
kennen. De belangrijkste verklaring kreeg vijf punten, de laatste verklaring in
de top vijf kreeg één punt. In tabel 11 is te zien hoeveel punten aan de moge-
lijke verklaringen werden gegeven, waarbij de mogelijke verklaringen met de
meeste punten bovenaan staan. De ‘maatschappelijke onrust/commotie’ en
de ‘angst om risico’s te nemen’ kregen van de aanwezigen de meeste punten
toegekend en werden hiermee als de belangrijkste mogelijke verklaring
gezien (beide 100 punten). Zoals hierboven reeds vermeld, werden bij de
‘maatschappelijke onrust en commotie’ de factoren onrust in politiek en
maatschappij, de uitgebreide media-aandacht bij incidenten, de maatschap-
pelijke verharding en de druk om de veiligheid te blijven waarborgen
genoemd (TNO, 2010). Bij de ‘angst om risico’s te nemen’ werd gedoeld op

52 Wanneer over de reclassering wordt gesproken verwijst dit naar de drie reclasseringsorganisaties (Reclasse-
ring Nederland, Reclassering Leger des Heils, Stichting verslavingsreclassering GGz Nederland; tenzij anders
vermeld).

Tabel 10 Meest frequent genoemde mogelijke verklaringen voor de
toename van de verblijfsduur

Meest frequent genoemde verklaring

1 Maatschappelijke onrust/commotie (42)

2 Problemen bij uitplaatsing (30)

3 Veranderingen in verlofpraktijk (29)

4 Veranderende problematiek (25)

5 Angst om risico’s te nemen (24)

Noot: Tussen haakjes staat het aantal keer dat deze verklaring werd genoemd.
Bron: TNO (2010)
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angst bij alle betrokken partijen: de maatschappij, politiek, ambtenaren, kli-
nieken, behandelaren en de reclassering. De verschillende partijen zouden
door deze angst terughoudender geworden zijn om een beëindiging van de
tbs-maatregel te adviseren en het soms laten afhangen van een contraire
beëindiging door de rechter (TNO, 2010). ‘Problemen bij de uitplaatsing’
werd gezien als de op twee na belangrijkste mogelijke verklaring voor het toe-
nemen van de verblijfsduur (64 punten; TNO, 2010).

4.1.5 Kortom

In de afgelopen jaren is er meer en meer aandacht gekomen voor het inper-
ken van risico’s in de samenleving (risicosamenleving). Dit streven en het
toegenomen gevoel van onveiligheid zijn deels ontstaan uit de opkomst van
de verzorgingsstaat. De nadruk op een gevoel van onveiligheid wordt (mede)
versterkt door de negatieve beeldvorming over de omvang van de onveilig-
heid in de media.

De toegenomen nadruk op beheersing van het risico is eveneens te zien in de
tbs-sector. Professionals in het forensische veld zagen de maatschappelijke
onrust/commotie en de angst om risico’s te nemen als de belangrijkste
mogelijke verklaringen voor de toename van de verblijfsduur. De professio-
nals doelden bij de angst om risico’s te nemen op angst bij alle partijen: de
samenleving, politiek, fpc’s, behandelverantwoordelijken en de reclassering.
De vertegenwoordigers van de fpc’s die bij de expertmeetings aanwezig
waren, gaven aan dat ze gevoelig zijn voor de aversie voor risico’s in de
samenleving en de politiek, waardoor zij in toenemende mate streven naar
het voorkomen van risico’s. Hierdoor lijken de samenleving, justitie en pro-
fessionals in de fpc’s elkaar in de greep te houden. Deze nadruk op beheer-
sing van de risico’s zou ten koste kunnen gaan van de tbs-gestelde, in die zin
dat zijn risico wordt overschat en hij ten onrechte lang(er) binnen de gesloten
muren van de instelling moet verblijven.

Tabel 11 Prioriteit mogelijke verklaringen voor de toename van de
verblijfsduur

Prioriteit voor verklaring

1 Maatschappelijke onrust/commotie (100)

2 Angst om risico’s te nemen (100)

3 Problemen bij uitplaatsing (64)

4 Disbalans beveiliging/behandeling (48)

5 Veranderingen in verlofpraktijk (43)

Noot: Tussen haakjes staat het aantal punten dat aan deze verklaring werd toegekend.
Bron: TNO (2010)
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4.2 Risicotaxatie in de forensische praktijk

Gezien de belangrijke rol die risicotaxatie en risicomanagement spelen bij
beslissingen over de lengte van het verblijf (zoals over verlofaanvragen en
verlenging van de tbs-maatregel), is het van belang dat risicotaxatie en risico-
management zo adequaat mogelijk gebeuren. In deze paragraaf worden de
belangrijkste ontwikkelingen in de forensische psychiatrie met betrekking tot
risicotaxatie en risicomanagement besproken, die van invloed zijn geweest of
kunnen zijn op de manier waarop risicotaxatie en risicomanagement worden
verricht en daarmee op de verblijfsduur. De paragraaf begint met een kort
overzicht van ontwikkelingen en beperkingen van gestructureerde risicotaxa-
tie (paragraaf 4.2.1). Vervolgens komt het gebruik van risicotaxatie in verlof-
beleid aan de orde (paragraaf 4.2.2). Ten slotte wordt kort iets gezegd over de
ontwikkeling in de risicoafweging door fpc’s (paragraaf 4.2.3).

4.2.1 Achtergrond gestructureerde risicotaxatie

Zoals reeds vermeld wordt op veel beslismomenten gebruikgemaakt van een
risico-inschatting, en in afgelopen jaren zijn hiervoor diverse risicotaxatie-
instrumenten ontwikkeld en in gebruik genomen.53 Deze werkwijze past bin-
nen de wens van justitie om processen en besluiten te protocolleren, te stan-
daardiseren en transparant te maken (Harte, 2007). Het ligt verder in lijn met
het voornemen tot het rationaliseren van de tbs-sector en het continu verbe-
teren van de kwaliteit van de behandeling, voornemens die voortvloeiden uit
IBO-II (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 562, nr. 1). Ook wordt
ernaar gestreefd om beslissingen en de behandeling ‘evidence based’ te
maken, met als doel zo effectief en efficiënt mogelijk te behandelen (De
Beurs & Barendregt, 2008).

Met risicotaxatie-instrumenten wordt op gestructureerde wijze in kaart
gebracht welke risicofactoren bij een individu een rol spelen bij de totstand-
koming van delictgedrag (en in welke mate).54 Van de risicofactoren die in de
instrumenten zijn opgenomen is veelal in wetenschappelijk onderzoek aan-
getoond dat zij een correlatie hebben met recidive na behandeling (voor een
recent overzicht van instrumenten die in Nederland zoal gebruikt worden,
zie Harte & Breukink, 2010; Nagtegaal, 2010). Binnen het forensisch psychi-
atrische veld bestaat consensus over het nut van gestructureerde risicotaxa-
tie, waarbij het gestructureerd professionele oordeel de voorkeur geniet

53 Sommige van deze instrumenten zijn vanuit het buitenland vertaald, bijvoorbeeld de Historical Clinical Risk
Management-20 (HCR-20; Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997; Nederlandse vertaling: Philipse, De Ruiter,
Hildebrand & Bouman, 2000) voor gewelddadige delinquenten en de Sexual Violence Risk-20 (SVR-20; Boer,
Hart, Kropp & Webster, 1997; Nederlandse vertaling: Hildebrand, De Ruiter & Van Beek, 2001) voor risicotaxa-
tie bij zedendelinquenten. Andere instrumenten zijn specifiek voor de Nederlandse situatie ontwikkeld, zoals
de Forensisch Psychiatrische Profiellijsten-40 (FP-40; Brand & Van Emmerik, 2001; Brand, 2006) en de Histo-
risch Klinisch Toekomst-30 (HKT-30; Werkgroep Implementatie Forensische Psychiatrie, 2002).

54 Onder een risicofactor wordt verstaan: een meetbare factor/karakteristiek die de kans op (gewelddadig of
niet-gewelddadig) delinquent gedrag verhoogt.
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(Structured Professional Judgement, SPJ; zie bijvoorbeeld Borum, 1996; De
Vogel, 2005).55

Met behulp van gestructureerde risicotaxatie dient gericht ingezet te worden
op factoren die in de behandeling aan bod moeten komen: het risicomanage-
ment. In de meeste risicotaxatie-instrumenten dient men bovendien aan te
geven voor welke context de taxatie bedoeld is en onder welke condities het
risicovolle gedrag kan ontstaan. De inschatting van het risico is namelijk
afhankelijk van de context waarin de tbs-gestelde zich bevindt, is dit bijvoor-
beeld onder toezicht tijdens begeleid verlof of is dit zonder begeleiding terug
in de maatschappij.

4.2.2 Beperkingen huidige risicotaxatiepraktijk

Hoewel met de komst van gestructureerde risicotaxatie het inschatten van
het recidiverisico is geprofessionaliseerd, onder andere door standaardise-
ring en objectivering, is de huidige praktijk van risicotaxatie en risicomanage-
ment niet zonder tekortkomingen (zie bijvoorbeeld Van Emmerik, 2008).
Deze beperkingen hebben invloed op de betrouwbaarheid van de risicotaxa-
ties die verricht worden en daarmee indirect op de verblijfsduur en worden
om die reden hier aangegeven.

De eerste en belangrijkste tekortkoming is dat veel risicotaxatie-instrumen-
ten gevalideerd (onderzocht zijn) voor de inschatting van het risico van reci-
dive ná behandeling, terwijl dergelijke instrumenten in de forensisch psychi-
atrische praktijk ook gebruikt worden om een inschatting te geven van het
risico van recidive tijdens verlof (dus zonder dat dit empirisch onderzocht
is). 56 Zo zijn risicotaxaties met behulp van de HCR-20 of HKT-30, de PCL-R
en de Sexual Violence Risk-20 bij zedendelinquenten (SVR-20; Boer et al.,
1997; Nederlandse vertaling: Hildebrand et al., 2001) sinds 2004 verplicht
gesteld bij het indienen van een verlofaanvraag, ondanks het feit dat deze

55 Hierbij worden de risicofactoren één voor één volgens een vaste instructie gescoord. Kenmerkend voor deze
methode is verder dat de deskundige na het toekennen van de scores aan de individuele risicofactoren deze
niet ‘automatisch’ bij elkaar optelt om tot een eindconclusie te komen over het risico, maar zijn of haar kennis
gebruikt om de items te interpreteren, te integreren en te combineren. Daarna wordt op basis van dit we-
gingsproces een risico-inschatting geformuleerd, waarbij meestal gesproken wordt in termen van een laag,
matig of hoog risico (Hildebrand & De Ruiter, 2010). Bij voorkeur dient men in een consensusoverleg tot dit
definitieve eindoordeel te komen. Bij een consensusoverleg wordt door meerdere personen onafhankelijk van
elkaar een risicotaxatie-instrument ingevuld over dezelfde tbs-gestelde. Daarna komen deze personen bij
elkaar en bespreken per item welke score zij toegekend hebben en op basis van welke informatie deze score
toegekend werd. In dit overleg wordt de uiteindelijke score per item bepaald en ook het eindoordeel (laag,
matig of hoog) komt op deze manier tot stand. Onderzoek heeft uitgewezen dat een dergelijk oordeel het best
voorspelt (De Vogel, De Ruiter, Hildebrand, Bos & Van de Ven, 2004). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
van SPJ-instrumenten is hoog.

56 Sinds 2000 zijn er een aantal studies die zich specifiek richten op het inschatten van de mate van risico’s van
recidive tijdens verlof (Hilterman, 2000, 2001, 2002, 2004) en onttrekkingen en recidives vanuit verlof (Hilde-
brand, Spreen, Schönberger, Augustinus & Hesper, 2006). In deze onderzoeken werd een subset van factoren
gedefinieerd die samenhingen met een verhoogd risico van een onttrekking of recidive tijdens verlof. Voor een
nadere toelichting, zie hoofdstuk 5.
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instrumenten niet zijn gevalideerd voor de verlofsituatie.57 Daarnaast, na de
introductie van deze instrumenten, heeft (inter)nationaal wetenschappelijk
onderzoek tot nieuwe inzichten en discussiepunten geleid,58 waarvan niet
altijd duidelijk is of en in hoeverre deze zijn meegenomen in de beleidsprak-
tijk.

Een tweede tekortkoming van risicotaxatie-instrumenten is dat de inschat-
ting van het risico niet altijd overeenkomt met het gedrag dat door de betrok-
kene vertoond wordt: sommige tbs-gestelden waarbij de recidivekans als
hoog werd ingeschat, recidiveerden niet, terwijl anderen met een lager inge-
schat recidiverisico wél recidiveerden (respectievelijk: vals positieven en vals
negatieven). Volgens bepaalde onderzoekers hebben beoordelaars vooral de
neiging het risico te hoog in te schatten (Harte & Breukink, 2010; Hildebrand,
Spreen, Hesper & Nijman, 2005; Philipse, 2006). Het percentage vals positieve
inschattingen voor tbs-gestelden van wie een hoog risico wordt aangegeven
op basis van risicotaxatie-instrumenten blijkt relatief hoog te zijn: 56%
(HKT-30) en 62% (HCR-20) voor gewelddadige recidive van de gewelddadige
ex-tbs-gestelden (onderzoek bij acht fpc’s; Hildebrand et al., 2005) en 77% bij
zedendelinquenten (Schönberger, Hildebrand, Spreen & Bloem, 2008).59 Uit
deze retrospectieve dossieronderzoeken bleek dat beoordelaars in veel geval-
len niet goed in staat waren het toekomstige gedrag te voorspellen.

De derde tekortkoming is dat herhaalde scholing en training bij deskundigen
die risico-inschattingen maken noodzakelijk is, maar niet altijd structureel
wordt gedaan.

Een vierde tekortkoming is dat risicofactoren die in risicotaxatie-instrumen-
ten zijn opgenomen weliswaar op groepsniveau samenhangen met de kans
op herhaling van gewelddadig gedrag, maar dat in het individuele geval ook
andere (niet in het instrument opgenomen) risicofactoren van belang kun-
nen zijn. Wanneer dergelijke factoren niet of onvoldoende worden meegewo-
gen in de taxatie, neemt de kans op een onjuiste beslissing toe.

Een vijfde tekortkoming is dat nieuwe wetenschappelijke inzichten erop wij-
zen dat risicotaxatie-instrumenten voor bepaalde subcategorieën personen

57 Er bestaan wel enkele onderzoeken naar voorspellers van recidive tijdens verlof. Deze onderzoeken worden in
hoofdstuk 5 beschreven.

58 Een voorbeeld van een discussiepunt betreft de (beleids)implicaties die de diagnose psychopathie, gemeten
aan de hand van de PCL-R, met zich mee zou brengen. De diagnose psychopathie wordt gezien als een
belangrijke risicofactor voor gewelddadige recidive die meegewogen wordt in de risico-inschatting. Vanuit de
fpc’s is er behoefte aan nuancering. Fpc’s zouden geneigd zijn te denken dat het geen zin heeft om voor
iemand die een hoge psychopathiescore heeft verlof aan te vragen, aangezien deze door justitie als risicovol
en niet resociabel wordt gezien (Spreen, Ter Horst, Lutjenhuis & Brand, 2008). Het is echter een misvatting dat
een hoge PCL-R-score zonder meer leidt tot recidive tijdens verlof of na behandeling, deze risicofactor is
namelijk bij elk individu ingebed in een totaal van risicofactoren en beschermende factoren.

59 Voor de volledigheid dient eveneens vermeld te worden dat ook een deel van de ex-tbs-gestelden die als laag
risico werden geclassificeerd met de HCR-20/HKT-30 recidiveerden, en dat mogelijk ook sprake is van een
onderschatting.
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meer geschikt zijn dan voor andere. Zo dienen risicotaxatie-instrumenten
voor verschillende typen zedendelinquenten (zie bijvoorbeeld Schönberger
et al., 2008), mannen of vrouwen (zie bijvoorbeeld De Vogel, 2005) en ver-
schilllende typen stoornissen of voor tbs-gestelden met verschillende intelli-
gentieniveaus aangepast te worden. Dit is echter niet gebeurd in de risico-
taxatie-instrumenten die in de verlofaanvraag verplicht zijn gesteld.

Ten slotte, er gaan geluiden op dat een risico-inschatting onvolledig en niet
in balans is waneer alleen de risicofactoren in kaart gebracht worden en de
beschermende factoren achterwege gelaten worden (zie onder andere Bou-
man, 2009; ’t Lam, Lancel & Hildebrand, 2009; Nagtegaal & Schönberger, nog
te verschijnen; Rogers, 2000; De Vogel, De Ruiter & Bouman, 2007). Dit zijn
factoren die het risico van recidive mogelijk verminderen.60 Het accent ligt bij
de meeste risicotaxaties momenteel vooral op risicofactoren. Hoewel som-
mige beoordelaars in de fpc’s soms ook factoren met een beschermende
invloed op risicogedrag bij het risicotaxatieproces betrekken, gebeurt dit
veelal impliciet en meestal niet aan de hand van gestructureerde risicotaxa-
tie-instrumenten. Dergelijke beschermende factoren worden momenteel op
hun empirische waarde onderzocht en kunnen in de toekomst mogelijk bij
het risicotaxatieproces worden betrokken.

4.2.3 Ontwikkelingen in gebruik van risicotaxatie binnen verlofbeleid

Zoals gezegd speelt risico-inschatting op verschillende momenten een
belangrijke rol in het uitvoeringsproces van de tbs-maatregel. Hoewel risico-
taxatie bij verschillende beslismomenten een rol speelt, is risicotaxatie alleen
bij de verlofaanvraag verplicht gesteld.61 De ontwikkelingen in het verlofbe-
leid voor wat betreft risicotaxatie en risicomanagement in de onderzoekspe-
riode van het onderhavige rapport (1990-2009) worden hieronder nader
besproken.

Risicofactoren en risicomanagement in verlofbeleidskaders
In de jaren negentig van de vorige eeuw werd er in het verlofbeleidskader niet
expliciet over risicotaxatie en risicomanagement gesproken. Vanaf de eeuw-
wisseling veranderde dit. In het verloftoetsingskader van 2000 diende men
inzicht te bieden in de mate van risico van herhaling van het delict of van
ongeoorloofde afwezigheid (Staatscourant, 2000). Bij het inschatten van het

60 Voorbeelden van enkele recent ontwikkelde risicotaxatie-instrumenten die beschermende factoren meene-
men zijn de Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk (SAPROF; De Vogel, De Ruiter, Bou-
man & De Vries Robbé, 2007) en de Short Term Assessment of Risk and Treatability (START; Webster, Martin,
Brink, Nicholls & Middleton, 2004; Nederlandse vertaling: ‘t Lam et al., 2009). Hoewel het onderzoek naar deze
instrumenten in vergelijking met instrumenten die risicofactoren in kaart brengen nog in de kinderschoenen
staat, wordt een positieve bijdrage van dergelijke instrumenten verwacht.

61 Ook bij de Reclassering is het gebruik van risicotaxatie (met behulp van de Recidive Inschatting Schalen; RISc,
Adviesbureau Van Montfoort & Reclassering Nederland, 2004) verplicht gesteld om risicotaxatie uit te voeren
op momenten dat men tot een besluit wil komen over het al dan niet voortzetten van het (reclasserings)toe-
zicht (Bosker, 2009).
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risico werd het gebruik van een checklist van risicofactoren verplicht gesteld.
Het was aan de fpc’s om te bepalen welke checklist zij zouden gebruiken. Op
basis van de risicotaxatie diende vervolgens risicomanagement plaats te vin-
den. Vanaf 1 januari 2003 werden met alle fpc’s afspraken gemaakt over de
fase(n) van de behandeling waarin een risicotaxatie uitgevoerd diende te
worden. In 2003 maakten (inter)nationale ontwikkelingen op het terrein van
onderzoek naar risicotaxatie-instrumenten en risicomanagement namelijk
duidelijk dat risicotaxatie en risicomanagement onontbeerlijk waren voor de
behandeling en begeleiding van tbs-gestelden gedurende het gehele traject
van de tenuitvoerlegging van de maatregel.62

Mede naar aanleiding van deze wetenschappelijke ontwikkelingen werd in
2004 een nieuw verlofbeleidskader gepubliceerd waarin, in vergelijking met
het verlofbeleidskader van 2000, veel meer aandacht was voor de veiligheid
en bescherming van de maatschappij (Tweede Kamer, vergaderjaar
2003-2004, 29 452, nr. 10). Het gebruik van bepaalde met naam genoemde
risicotaxatie-instrumenten (de HCR-20 of HKT-30; de PCL-R; en in het geval
van zedendelinquenten de SVR-20) werd vanaf dat moment bij het indienen
van elke verlofaanvraag verplicht gesteld. Ook werd er vanaf 2000 getoetst of
het voorgestelde toezicht en de controle op risicofactoren duidelijk geregeld
waren.

In het verlofkader van 2005 werd de fpc’s aanbevolen om ‘op de hoogte te
blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten over risicofactoren’. Hier-
bij werden specifieke risicofactoren genoemd die volgens het verlofkader een
samenhang vertoonden met recidive tijdens verlof: type indexdelict, volle-
dige voorgeschiedenis, dader-slachtofferrelatie bij delict, middelengebruik,
mate van verantwoording voor delict, aantal overplaatsingen en diagnostiek,
met bijzondere aandacht voor de mate van psychopathie. Ook moesten deze
risicofactoren voortaan expliciet worden beschreven in het risico-oordeel.
Daarnaast werden vanaf 2005 zogenoemde ‘risicogroepen’ in de verlofbe-
leidskaders opgenomen. Dit zijn bepaalde subgroepen tbs-gestelden die op
grond van wetenschappelijk onderzoek aan te wijzen zijn als groepen met
een verhoogd risico van recidive. Het betreft subgroepen tbs-gestelden met
een ernstige en recidiverende delictgeschiedenis (tweede of derde tbs), met
recidiverende (pedo)seksuele geweldsdelicten, en personen met een langdu-
rige verslavingsgeschiedenis in combinatie met gewelddadig (delict)gedrag.

Voor deze risicogroepen en andere specifieke situaties is sinds de inwerking-
treding van het verlofbeleidskader van 2005 het inschakelen van deskundi-
genadvies en/of een contra-expertise (second opinion) een verplicht element

62 Zo nam vanaf 2000 een aantal fpc’s het initiatief om een aantal bestaande risicotaxatie-instrumenten in het
Nederlands te vertalen en te bewerken voor klinisch gebruik (zoals de SVR-20 en de HCR-20). Ook werd de
PCL-R, een diagnostisch instrument om de mate van psychopathie vast te stellen, geïmplementeerd.
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geworden. Het advies van een tweede deskundige diende te worden inge-
wonnen bij een aanvraag voor onbegeleid verlof, en een second opinion en/
of contra-expertise door een veiligheidsadviseur bij een evident risico of
inconsistente aanvraag. Verder is een second opinion nodig bij bepaalde risi-
cogroepen om te oordelen over de risicotaxatie en het voorgestelde risicoma-
nagement. Een second opinion dient ook te worden aangevraagd in het geval
het een casus betreft die maatschappelijk gevoelig ligt of als er twijfels zijn
over of het verlof verantwoord is gezien de veiligheid van de maatschappij.

In de loop van de jaren veranderde het aantal en de aard van de risicofacto-
ren die geëxpliciteerd dienden te worden. Zo werd in 2007 een aantal dyna-
mische risicofactoren genoemd dat zou samenhangen met een verhoogde
kans op een onttrekking. Deze factoren dienden afzonderlijk meegewogen te
worden in de risicoanalyses. In het verlofbeleidskader van 2007 werd in ver-
gelijking met het verlofbeleidskader van 2005 een aantal andere risicogroe-
pen toegevoegd. Ook tbs-gestelden die zich eerder onttrokken hebben, van
wie de verlofmachtiging eerder is ingetrokken, of diegenen met een voorma-
lige longstay-indicatie of -status, werden vanaf dat moment aangemerkt als
hoogrisicogroep. In 2009 werden specifieke risicofactoren die zouden samen-
hangen met risico’s op onttrekking én met recidives tijdens verlof genoemd.
In vergelijking met de beleidskaders uit 2005 en 2007 is in het thans geldende
verlofbeleidskader van 2009 een aantal risicogroepen opnieuw anders gefor-
muleerd: tbs-gestelden met een ernstige en recidiverende delictgeschiedenis
(tweede of derde tbs), met een recidiverend (pedo)seksueel geweldsdelict
(second en third offenders) in combinatie met een hoge mate van psychopathie
(vastgesteld op grond van de PCL-R), en personen met een langdurige versla-
vingsgeschiedenis in combinatie met gewelddadig gedrag, ernstige gewelds-
delicten en impulsiviteit (Staatscourant, 2009) worden aangemerkt als groe-
pen met hoog risico. Anno 2010 moet er elk jaar een evaluatie van de verlof-
machtiging van betrokkene wordt gestuurd naar de Verlofunit van DJI. Hierin
moet onder meer een actueel beeld gegeven worden van het verloop van risi-
cotaxatie en risicomanagement. Uit deze korte historische schets blijkt dat
risicotaxatie en risicomanagement vanaf 2000 een steeds grotere rol zijn gaan
spelen in de verlofbeleidspraktijk.

4.2.4 Ontwikkeling in risicoafweging fpc’s

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen in de risicoafwe-
ging van fpc’s in de onderzoeksperiode. Een strengere risicoafweging van
fpc’s kan invloed hebben op de verblijfsduur van tbs-gestelden, namelijk dat
zij langer binnen gehouden worden. Onder risicoafweging wordt verstaan de
afwegingen die door gedragsdeskundigen gemaakt worden ten aanzien van
de delictgevaarlijkheid van de tbs-gestelde, oftewel een risicotaxatie.
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In de ontwikkeling in de risicoafweging van de fpc’s zijn verschillende facto-
ren aan te duiden die mogelijk een rol gespeeld hebben. In de expertmee-
tings die in het kader van het onderhavige onderzoek gehouden zijn, noem-
den deelnemers uit de fpc’s de maatschappelijke commotie/onrust het
vaakst als mogelijke verklaring voor de toename van de verblijfsduur (42 keer
genoemd; zie ook tabel 10). Een aantal argumenten werd hierbij genoemd: de
onrust in politiek en maatschappij, de uitgebreide media-aandacht bij inci-
denten, de maatschappelijke verharding en de druk om de veiligheid te blij-
ven waarborgen (TNO, 2010). Deze factoren kunnen mogelijk ook een rol
spelen in de risicoafweging die de professionals in de fpc’s maken, namelijk
dat deze professionals eenzelfde risico als ernstiger inschatten.

Verder, ook in de forensisch psychiatrische sector is 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, zoals
dat de afgelopen jaren is ingevoerd, heeft geleid tot een grotere nadruk op de
aanwezige risico’s bij de tbs-gestelde.

Ten slotte, om duidelijk antwoord te krijgen op de vraag of het beeld van pro-
fessionals over de problematiek van tbs-gestelden de afgelopen jaren is ver-
anderd, en in hoeverre eventuele veranderingen in de risico-afweging daar
een rol in hebben gespeeld, zou diepgaander onderzoek mogelijk meer hel-
derheid kunnen geven. Daar komt bij dat de kenmerken van de tbs-populatie
in de afgelopen 20 jaar behoorlijk veranderd zijn, in die zin dat de aard van de
psychische problematiek (het aantal psychotici en het aantal tbs-gestelden
met verslavingsproblematiek), het type delict, en de mate van comorbiditeit
veranderd zijn (zie ook bijlage 8). Met andere woorden, het is lastig te bepa-
len in hoeverre het eventueel veranderde beeld van de tbs-gestelde bij de
professionals samenhangt met de opgetreden veranderingen in de aard van
de psychische stoornissen van de tbs-populatie of met de komst van gestruc-
tureerde risicotaxatie.

4.2.5 Kortom

Uit bovenstaande blijkt dat er in de loop der jaren meerdere ontwikkelingen
op het gebied van risicotaxatie en risicomanagement zijn geweest die mo-
gelijk hun weerslag gehad kunnen hebben op op de manier waarop risico-
taxatie en risicomanagement worden verricht en daarmee op de verblijfsduur
van tbs-gestelden.

Ten eerste, hoewel risicotaxatie en risicomanagement in het forensisch psy-
chiatrische veld de afgelopen tien jaar een flinke ontwikkeling heeft doorge-
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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, wat betekent dat het risico
onterecht hoog ingeschat wordt (tussen 56% en 72%). De derde tekortkoming
is dat herhaalde scholing en training van professionals die de risicotaxaties
verrichten noodzakelijk is, maar dat dit niet altijd plaatsvindt. De vierde
tekortkoming is dat de risicofactoren weliswaar op groepsniveau samenhan-
gen met risico van recidive, maar dat in het individuele geval ook andere fac-
toren van belang kunnen zijn. De vijfde tekortkoming is dat wetenschappelijk
onderzoek naar risicotaxatie-instrumenten suggereert dat risicotaxatie-
instrumenten niet voor alle subgroepen geschikt zijn die binnen de tbs-
populatie aan te duiden zijn. Ten slotte zou in de toekomst het belang van
beschermende factoren bij risicotaxatie-instrumenten waardevol kunnen
blijken.

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 vormgegeven. Er worden meer toetsen verricht van de
risico-inschatting bij een verlofaanvraag. Zo zijn steeds meer verschillende
personen binnen het fpc en binnen het ministerie betrokken bij de beslissing
of een verlofaanvraag in termen van risico’s verantwoord is. Daarnaast wor-
den 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 fpc’s. Zo
gaven zij aan tijdens expertmeetings die in het kader van het onderhavige
onderzoek gehouden werden dat zij een toegenomen nadruk op veiligheid en
beheersing van het risico zien. In de expertmeetings die in het onderhavige
onderzoek gehouden zijn, noemden de professionals de maatschappelijke
commotie/onrust het vaakst als mogelijke verklaring voor de toename van de
verblijfsduur (42 keer genoemd; zie ook tabel 10). Een aantal argumenten
werd hierbij genoemd: de onrust in politiek en maatschappij, de uitgebreide
media-aandacht bij incidenten, de maatschappelijke verharding en de druk
om de veiligheid te blijven waarborgen (TNO, 2010). Deze factoren kunnen

Ontwikkeling risicotaxatie en risicomanagement in relatie tot de verblijfsduur 101



mogelijk ook een rol spelen in de risicoafweging die de professionals in de
fpc’s maken, namelijk dat deze professionals eenzelfde risico als ernstiger
inschatten.

Verder, ook in de forensisch psychiatrische sector is 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, zoals
dat de afgelopen jaren is ingevoerd, heeft geleid tot een grotere nadruk op de
aanwezige risico’s bij de tbs-gestelde.

4.3 Feitelijke kans van risico

In deze voorlaatste paragraaf wordt ingegaan op de feitelijke kans van risico
van tbs-gestelden. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. Aan de hand
van de opleggingscriteria voor de tbs-maatregel is het mogelijk de samenstel-
ling van de tbs-populatie op het moment van instroom naar twee criteria te
beoordelen: de ernst van het delictgedrag en de ernst van de psychiatrische
problematiek. Immers, voor oplegging van de tbs-maatregel is het noodza-
kelijk geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar te zijn verklaard vanwege
een psychische stoornis, en een ernstig delict gepleegd te hebben (met een
strafdreiging van vier jaar of meer). Bij het onderzoeken van de ernst van de
psychische stoornis liepen de onderzoekers tegen moeilijkheden op. Zo zijn
er tussen de fpc’s grote verschillen in de manier waarop psychische stoornis-
sen gediagnosticeerd worden en wordt de psychische stoornis nergens lande-
lijk op een betrouwbare manier geregistreerd. In het kader van het onderha-
vige onderzoek werd dan ook alleen de ernst van het delictgedrag onder-
zocht.

Bij de cijfers wordt telkens gebruikgemaakt van cijfers op basis van uit-
stroomcohorten. Hiervoor werd gekozen ondanks het bestaan van nadelen
voor deze methode (zie ook hoofdstuk 2). Wij wilden de feitelijke kans van
risico zowel aan het begin als ook aan het eind van de tbs-maatregel in kaart
brengen en met elkaar vergelijken. Dit is alleen mogelijk wanneer gebruik
wordt gemaakt van cijfers van uitgestroomde tbs-gestelden, aangezien de
belangrijkste maat van feitelijk risico, de recidive, alleen kan worden bere-
kend van tbs-gestelden die weer zijn uitgestroomd (zij moeten immers weer
in de maatschappij verblijven om te kunnen recidiveren). Het belangrijkste
nadeel van cijfers op basis van uitstroomcohorten is dat niet alle tbs-gestel-
den in beeld komen, degenen die niet uitstromen blijven buiten beeld. Het is
goed denkbaar dat dit juist tbs-gestelden betreft die een hoog risico hebben
en om die reden (nog) niet zijn uitgestroomd. Er zijn ook andere redenen
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waarom tbs-gestelden niet uitstromen (in het uitstroomcohort terechtko-
men), bijvoorbeeld vanwege overlijden en vanwege opname op een longstay-
afdeling. Dergelijke tbs-gestelden komen ook bij het berekenen van het feite-
lijke risico aan de hand van andere meetmethoden niet in beeld. Daarnaast
geldt nog dat vooral aan berekeningen van de verblijfsduur op basis van uit-
stroomcohorten bezwaren kleven en deze methode voor andere berekenin-
gen minder nadelen heeft. Desondanks blijft er een groep tbs-gestelden die,
bij berekeningen aan de hand van uitstroomcohorten, buiten beeld blijft, wat
een beperking van de cijfers die hieronder aan bod komen met zich mee-
brengt.

4.3.1 Type delict van de uitgangszaak

Allereerst wordt nagegaan of (en zo ja welke) ontwikkelingen er zijn in de tbs-
populatie gedurende de onderzoeksperiode wat betreft de ernst van de
gepleegde indexdelicten. Hiervoor werd door het recidiveteam van het
WODC een analyse gemaakt van de delicten bij de uitgangszaak bij vier uit-
stroomcohorten in de periode 1989-2006. In de analyses is onderscheid
gemaakt naar (alleen) de meest ernstige feiten van een indexdelict (tabel 12)
en naar alle feiten (tabel 13).

In tabel 12 is te zien dat het percentage gewelddadige indexdelicten licht toe-
neemt, van 40,1% in het uitstroomcohort van 1989-1993 naar 45,1% in het
cohort 2004-2006 (een stijging van 5%-punt). Verder neemt de categorie
‘zedendelicten’ af, van 23,1% in het uitstroomcohort 1989-1993 naar 14,6% in
het uitstroomcohort 2004-2006 (een daling van 8,5%-punt). In hoofdstuk 2
kwam naar voren dat ook de verblijfsduur van zedendelinquenten onder de
tbs-gestelden is gestegen. Het is goed mogelijk dat de stijging van de verblijfs-
duur van zedendelinquenten samenhangt met de daling in het aantal zeden-

Tabel 12 Type indexdelict (meest ernstige delicten) voor
uitstroomcohorten 1989-2006, in %

Type delict 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2006

Vermogen zonder geweld 4,8 3,3 2,8 2,6

Vermogen met geweld 7,1 11,3 13,2 11,2

Geweld* 40,1 41,8 45,4 45,1

Zeden 23,1 16,0 13,4 14,6

Vernieling, lichte agressie en openbare orde 11,9 17,1 14,8 16,8

Opiumwet 0,0 0,0 1,1 0,7

Verkeer 0,3 0,0 0,0 0,0

Overig 1,6 1,1 3,1 2,2

Onbekend 11,3 9,5 6,1 6,7

* Geweldsdelict exclusief zeden en vermogen met geweld.
Noot: De percentages tellen op tot 100%. Alleen het meest ernstige feit in elke zaak wordt meegeteld.    
Bron: OBJD
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delinquenten in de uitstroomcohorten: een langere verblijfsduur betekent
een later moment van uitstroom.

Wanneer gekeken wordt naar alle typen delicten die onderdeel uitmaakten
van een uitgangszaak (tabel 13), dan zien we eveneens dat het percentage
gewelddadige delicten is toegenomen. Deze stijging is sterker: van 46,5% (uit-
stroomcohort 1989-1993) naar 57,1% (uitstroomcohort 2004-2006; een stij-
ging van 10,6%-punt). Het percentage uitgestroomde tbs-gestelden dat een
zedendelict gepleegd heeft, neemt wederom af (van 24,7% voor uitstroomco-
hort 1989-1993 naar 16,0% uitstroomcohort 2004-2006).

4.3.2 Strafdreiging

Een andere manier om inzicht te krijgen in de ernst van de populatie is te kij-
ken naar de maximale strafdreiging die op de indexdelicten staat. De straf-
dreiging die op een delict staat, geeft een indicatie van de ernst van het
betreffende delict.63 In tabel 14 wordt een overzicht gegeven van het percen-
tage indexdelicten met een strafdreiging van korter of langer dan acht jaar
van de uitstroomcohorten in de periode 1989-2006. Te zien is dat het percen-
tage indexdelicten waarvoor een strafdreiging van acht jaar of meer geldt, is
toegenomen bij de recentere uitstroomcohorten, van 73,4% voor het uit-
stroomcohort van 1989-1993 naar 83,2% voor het uitstroomcohort van
2004-2006 (een stijging van 9,8%-punt). Dit is een indicatie dat de ernst van
de indexdelicten is toegenomen.

Tabel 13 Type indexdelict (alle delicten) voor uitstroomcohorten
1989-2006, in %

Type delict 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2006

Vermogen zonder geweld 13,5 16,7 14,3 13,4

Vermogen met geweld 9,3 12,4 16,8 14,6

Geweld* 46,5 47,3 52,7 57,1

Zeden 24,7 18,2 15,4 16,0

Vernieling, lichte agressie en openbare orde 14,7 19,6 19,9 24,6

Opiumwet 0,6 0,4 1,4 1,1

Verkeer 2,9 0,7 1,4 3,0

Overig 5,1 5,8 6,4 10,8

* Geweldsdelict exclusief zeden en vermogen met geweld.
Noot: De percentages tellen niet op tot 100%. Als er meerdere feiten binnen een uitgangszaak voor-
komen, dan worden deze allemaal meegeteld. 
Bron: OBJD  

 

63 Hierbij is een kanttekening te maken. Het kan zo zijn dat de Officier van Justitie (OvJ) eenzelfde delict in de
loop der jaren als ernstiger is gaan zien en hiervoor een ernstiger delict vordert. De strafdreiging die op dat
ernstigere delict staat, is dan hoger en de toename van de strafdreiging kan dan om die reden hoger gewor-
den zijn, en niet omdat de gepleegde delicten in ernst zijn toegenomen. Bijvoorbeeld, wat de OvJ voorheen
zag als een lichte mishandeling kan nu gezien worden als een zware mishandeling, waardoor de maximale
strafdreiging die op dat delict staat ook hoger is geworden.

104 Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden



4.3.3 Ontwikkeling van de basiskans van recidive op basis van statische
factoren

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is voor de uitstroomcohorten
1990 tot en met 2006 door het WODC nagegaan in hoeverre de tbs-gestelden
voldeden aan bepaalde statische persoons- en strafrechtelijke kenmerken die
een samenhang vertonen met algemene recidive,64 en hoe deze kenmerken
van de tbs-populatie zich in die periode ontwikkeld hebben. Deze scores bie-
den enig zicht op de ontwikkeling van de basiskans van algemene recidive
van de tbs-populatie en daarmee op de ernst van de populatie ten tijde van
instroom in de tbs-maatregel. Hiertoe werden StatRec65-scores gebruikt. De
StatRec, een acroniem voor het statische recidiverisico, is een zuiver actua-
rieel risicotaxatie-instrument voor de voorspelling van recidive bij volwassen
daders van een strafbaar feit en bestaat uit zes factoren. Deze factoren zijn
sekse, leeftijd, geboorteland, type delict, aantal eerdere strafzaken en ‘straf-
zaakdichtheid’ (frequentie van strafzaken in bepaalde actieve periode). Op
basis van deze individuele kenmerken doet de StatRec een voorspelling van
de kans dat een persoon binnen vier jaar na het betreffende delict recidiveert
met een algemeen delict.66 Deze uitkomsten kunnen derhalve als een soort
baserate (basisrisico) op algemene recidive op basis van statische factoren
voor het betreffende cohort geïnterpreteerd worden (Wartna, Tollenaar &
Bogaerts, 2009).

De factoren uit de StatRec zijn uit wetenschappelijk onderzoek onder de
gehele populatie volwassen daders van een strafbaar feit naar voren geko-
men, waarbij geen onderscheid werd gemaakt in verschillende typen daders,

Tabel 14 Indexdelicten met een strafdreiging van korter dan 8 jaar of
langer dan 8 jaar voor uitstroomcohorten 1989-2006, in %

Uitstroomcohort N Strafdreiging indexdelict

> 8 jaar < 8 jaar

1989-1993 312 73,4 26,6

1994-1998 275 80,4 19,6

1999-2003 357 84,9 15,1 

2004-2006 268 83,2 16,8 

N = Aantal tbs-gestelden.

64 Bij algemene recidive gaat het volgens de definitie van het WODC om nieuwe, geldige justitiecontacten naar
aanleiding van enig misdrijf, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt naar aard en ernst van het misdrijf.
Vrijspraken, strafzaken die eindigen in een technisch sepot of een andere technische afdoening worden bui-
ten beschouwing gelaten.

65 De StatRec is ontstaan als onderdeel van de Quickscan, een screeningsinstrument dat wordt gebruikt tijdens
het vroeghulpcontact van de reclassering met een verdachte (De Ruiter & De Jong, 2006). De QuickScan richt
zich op zowel statische als dynamische factoren. De StatRec kan afzonderlijk van de QuickScan worden
gebruikt.

66 Bijvoorbeeld, een StatRec-score van 0,10 wil zeggen dat de verdachte tot een groep behoort waarin na vier
jaar 1 op de 10 opnieuw zal zijn vervolgd. Voor de meeste jusitiabelen bleek de kans op nieuwe contacten
tussen de 10 en 30% te liggen (Wartna et al., 2009).
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zoals tbs-gestelden en overige gedetineerden. Om die reden zijn de – alge-
meen gegenereerde – kenmerken mogelijk minder bruikbaar voor de subpo-
pulatie van tbs-gestelden. Desalniettemin kan de StatRec-score een indicatie
geven van de ontwikkeling in de tijd van de basiskans van recidive bij tbs-
gestelden over de tijd, aangezien deze tussen verschillende cohorten op
dezelfde manier berekend wordt.

In tabel 15 staan de ontwikkelingen van de StatRec-scores weergegeven voor
de uitstroomcohorten van de jaren 1990 tot en met 2006. Te zien is dat de
StatRec-score in deze periode licht toeneemt van 0,4996 (uitstroomcohort
1990) naar 0,5745 (uitstroomcohort 2006; een toename van 7,49%-punt). Dit
betekent dat de basiskans van algemene recidive 7,7% is gestegen en naar
verwachting 7,7% meer tbs-gestelden zullen reciveren. Er werd een variantie-
analyse verricht om te onderzoeken of de scores in de periode 1990-2009 sig-
nificant van elkaar verschilden (ANOVA). Dat bleek zo te zijn (F (16,1073) =
2,245; p = 0,003). Aan de hand van posthoc analyses (Bonferroni) werd gevon-
den dat de score voor het uitstroomcohort 2001 significant verschilde van het
uitstroomcohort 2005, en dat de score voor het uitstroomcohort 2001 in ver-
gelijking met 2006 significant verschilde (p < 0,10).67

67 ANOVA is een techniek om meerdere scores tegelijk te kunnen vergelijken. De Bonferroni-toets is een post-
hoc analyse, waarmee alle combinaties van scores (in dit geval de StatRect-scores van de uitstroomcohorten)
vergeleken kunnen worden (Field, 2000).

Tabel 15 StatRec-scores uitstroomcohorten 1990-2006
 

Uitstroomcohort StatRec-score N

Gemiddelde Standaarddeviatie

1990 0,4996 0,23 56

1991 0,4758 0,24 75

1992 0,4193 0,25 44

1993 0,5010 0,24 46

1994 0,4773 0,22 48

1995 0,4834 0,25 55

1996 0,5014 0,26 45

1997 0,4615 0,25 61

1998 0,4539 0,25 58

1999 0,5150 0,23 67

2000 0,5175 0,25 67

2001 0,4066 0,24 77

2002 0,4562 0,24 69

2003 0,4578 0,25 74

2004 0,4900 0,25 98

2005 0,5654 0,25 81

2006 0,5745 0,26 87

N = Aantal tbs-gestelden.
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4.3.4 Ontwikkeling van onttrekkingen, ontvluchtingen en recidive

Onttrekkingen en ontvluchtingen
Een onttrekking aan verlof houdt in dat een tbs-gestelde ongeoorloofd afwe-
zig is, bijvoorbeeld door niet terug te keren van een onbegeleid verlof, of door
te ontkomen aan de begeleider tijdens begeleid verlof. Een ontvluchting
houdt in dat een tbs-gestelde vanuit een beveiligd inrichtingsgebouw of
vanaf het terrein van het fpc ontsnapt. Hoewel in theorie een onttrekking
vanuit verlof mogelijk kan leiden tot een nieuw delict, gaat het in het over-
grote deel van de gevallen om tbs-gestelden die geen delict plegen, maar te
laat terugkomen of (bewust) een aantal dagen wegblijven en die zich na een
onttrekking op eigen initatief of op initiatief van het netwerk melden bij het
fpc. De ‘ernst’ van een onttrekking kan derhalve sterk uiteenlopen. Uit onder-
zoek van Hildebrand en collega’s (2006) is gebleken dat de kans op een ont-
trekking, gerelateerd aan het aantal verlofbewegingen per jaar, klein is,
slechts 0,002%.68

In tabel 16 staat vermeld hoeveel onttrekkingen en ontvluchtingen er feitelijk
hebben plaatsgevonden in de periode 1994-2009. Te zien is dat het aantal
ontvluchtingen, op 1994 na, altijd laag is geweest, onder de 10 per jaar. Cijfers
over onttrekkingen zijn vanaf 2000 beschikbaar. In de periode 2000-2004 nam

68 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, Aanhangsel. Dit betreft cijfers anno 2005. Er wordt uitgegaan van
50.000 verlofbewegingen per jaar, waarvan ongeveer 30.000 keer onbegeleid en 20.000 keer begeleid.

Tabel 16 Aantal onttrekkingen en ontvluchtingen per jaar, 1994-2009

Jaar Ontvluchtingen Onttrekkingen

1994 20 ?

1995 7 ?

1996 7 ?

1997 6 ?

1998 6 ?

1999 2 ?

2000 2 91

2001 3 86

2002 3 111

2003 3 77

2004 3 99

2005 0 73

2006 0 43

2007 0 33

2008 1 28

2009 0 22

? = Onbekend.
Bron: DJI (2008): jaren 1994-2007; DJI (2010): jaren 2008 en 2009
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het aantal onttrekkingen dan weer toe en dan weer af. Vanaf 2005 nam het
aantal echter vrij sterk af, van 99 in 2005 naar 22 in 2009.

Recidives na behandeling door ex-tbs-gestelden
Inzicht in het aantal recidives na behandeling is nodig om een totaalbeeld te
vormen van de daadwerkelijke risico’s voor de samenleving. Het WODC ver-
richt sinds 1974 in het kader van de Recidivemonitor recidiveonderzoek bij
tbs-gestelden die zijn uitgestroomd na behandeling in een fpc. Onlangs zijn
voorlopige cijfers van de meest recente analyses gepubliceerd (Bregman &
Wartna, 2010).69 In tabel 17 is te zien dat het percentage ernstige recidive70 na
behandeling in de loop der jaren is afgenomen. Deze afname is vrij sterk te
noemen wanneer het percentage ernstige recidive van het meest recente uit-
stroomcohort (2004-2006) wordt vergeleken met het oudste uitstroomcohort
(1989-1993; bijvoorbeeld, het tweejarige recidivecijfer is gedaald van 29,5%
naar 17,7%). Dit geldt ook voor de percentages ernstige recidive na twee jaar,
na drie jaar, na vier jaar en na vijf jaar. Wanneer alleen de laatste twee uit-
stroomcohorten worden vergeleken, is de daling in het percentage ernstige
recidive twee jaar, drie jaar, vier jaar en vijf jaar na terugkeer in de maat-
schappij als iets lager te classificeren (bijvoorbeeld, het tweejarige recidivecij-
fer is gedaald van 19,5% voor het uitstroomcohort 1999-2003 naar 17,7% voor
het uitstroomcohort 2004-2006).71

4.3.5 Kortom

Uit de resultaten blijkt 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-

69 Dit betreft voorlopige cijfers omdat het laatste uitstroomcohort bestaat uit uitgestroomde tbs-gestelden in een
periode van drie jaar, terwijl er normaliter uitgestroomde tbs-gestelden van vijf jaargangen worden meegeno-
men. De schuingedrukte percentages behorende tot cohort 2004-2006 dienen om die reden beschouwd te
worden als voorlopige cijfers. Een zuivere vergelijking met de voorgaande cohorten is slechts mogelijk nadat
ook de overige twee jaren bekend zijn.

70 Ernstige recidive wordt geoperationaliseerd als nieuwe geldige justitiecontacten naar aanleiding van een mis-
drijf met een wettelijke strafdreiging van vier jaar of meer of waarvoor voorlopige hechtenis kan worden opge-
legd.

71 Voor de overzichtelijkheid is ervoor gekozen alleen de percentages ernstige recidive te beschrijven. Een ver-
gelijkbare daling in recidivecijfers is echter terug te vinden wanneer gekeken wordt naar algemene recidive,
zeer ernstige recidive en tbs-waardige recidive (zie Bregman & Wartna, 2010).

Tabel 17 Percentage ernstige recidive voor uitstroomcohorten
1989-2006

Uitstroomcohort Na 1 jaar Na 2 jaar Na 3 jaar Na 4 jaar Na 5 jaar N

1989-1993 16,4 29,5 35,9 41,4 44,2 312

1994-1998 7,5 13,9 20,9 24,6 28,3 275

1999-2003 10,2 19,5 26,6 29,2 32,1 354

2004-2006 11,6 17,7 21,7 25,1 29,7 268

Bron: Bregman en Wartna (2010)
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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 recidive 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
(bijvoorbeeld, de tweejarige recidive daalde van 19,5% naar 17,7%).

4.4 Conclusie

In dit hoofdstuk werd de ontwikkeling in risicotaxatie en risicomanagement
binnen de forensische psychiatrie en de mogelijke relatie hiervan met de toe-
name van de verblijfsduur beschreven. Risicotaxatie wordt in het onderha-
vige onderzoek geoperationaliseerd als het inschatten van het risico van
gewelddadig delinquent gedrag. Risicomanagement bestaat uit alle activitei-
ten die erop gericht zijn te komen tot beheersing van het ingeschatte risico.
In het risicomanagementproces wordt concreet aangegeven hoe met de
risico’s, die in beeld zijn gebracht door risicotaxatie, wordt omgegaan. De
inschatting van de delictgevaarlijkheid en het omgaan met de ingeschatte
risico’s van tbs-gestelden spelen een centrale rol bij diverse belangrijke
beslismomenten tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel, zoals bij
de oplegging, verlenging en beëindiging van de tbs-maatregel en bij verlof.
Gezien de belangrijke rol die risicotaxatie en risicomanagement spelen bij
beslissingen over de lengte van het verblijf (zoals over verlofaanvragen en
verlenging van de tbs-maatregel), is het van belang dat risicotaxatie en risico-
management zo adequaat mogelijk gebeuren.
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De ernst van de gepleegde indexdelicten (de delicten waarvoor de tbs-maat-
regel is opgelegd) door tbs-gestelden (onderzoeksvraag 12) is licht toegeno-
men. Wanneer alleen de meest ernstige indexdelicten bekeken werden, was
het percentage indexdelicten met een gewelddadige component voor recen-
tere uitstroomcohorten licht gestegen (van 40% voor het uitstroomcohort van
1989-1993 naar 45% voor het uitstroomcohort van 2004-2006; een toename
van 5%-punt). De stijging van het aantal delicten met een gewelddadige com-
ponent was sterker wanneer alle indexdelicten werden meegenomen (van
46,5% voor het uitstroomcohort van 1989-1993 naar 57,1% voor het uit-
stroomcohort van 2004-2006; een toename van 10,6%-punt). Ook het percen-
tage indexdelicten met een strafdreiging van acht jaar of meer was toegeno-
men (van 73,4% voor het uitstroomcohort van 1989-1993 naar 83,2% voor het
uitstroomcohort van 2004-2006; een stijging van 9,8%-punt). De basiskans
van algemene recidive werd geoperationaliseerd door na te gaan in hoeverre
bepaalde statische (onveranderlijke) risicofactoren zich in de onderzoekspe-
riode hadden ontwikkeld. Van deze factoren is uit wetenschappelijk onder-
zoek gebleken dat zij samenhangen met een toename van het risico van alge-
mene recidive (elk formeel justitiecontact naar aanleiding van een delict).
Deze basiskans van recidive was licht toegenomen voor meer recent uitge-
stroomde tbs-gestelden (onderzoeksvraag 13).

Daarnaast kwam uit de resultaten van het onderhavige hoofdstuk naar voren
dat het risico in de behandel- en uitstroomfase in recentere jaren was afgeno-
men. Dit bleek uit een daling in het aantal onttrekkingen (van 91 in 2000 naar
22 in 2009) en uit een lichte daling van het percentage ernstige recidive van
tbs-gestelden (de tweejarige ernstige recidive is gedaald van 19,5% naar
17,7%).

De vraag of (en zo ja in hoeverre) er sprake is van een verandering in het
beeld dat bestaat over de problematiek van de tbs-gestelde vanwege de
komst van gestructureerde risicotaxatie-instrumenten (onderzoeksvraag 14)
en de vraag of (en zo ja in hoeverre) er sprake is van een verandering in de
risicoafweging van fpc’s (onderzoeksvraag 15) zijn moeilijk te kwantificeren.
Er zijn wel aanwijzingen dat professionals een strengere risicoafweging
maken. Professionals gaven in expertmeetings aan dat zij als belangrijkste
mogelijke verklaring voor de toename van de verblijfsduur de toegenomen
maatschappelijke onrust en commotie zien. Daarbij noemden zij onder meer
dat zij druk ervoeren om de veiligheid te blijven waarborgen. Deze druk heeft
mogelijk geleid tot een grotere voorzichtigheid bij het verrichten van een risi-
coafweging. Daarbij geldt wel dat de tbs-populatie in de afgelopen jaren is
veranderd, dat wil zeggen dat de ernst van het delictgedrag is toegenomen en
er meer tbs-gestelden met een psychotische stoornis en tbs-gestelden met
verslavingsproblematiek zijn gekomen. Ook wordt met de komst van gestruc-
tureerde risicotaxatie en risicomanagement op een gestructureerdere manier

110 Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden



naar tbs-gestelden gekeken, waardoor risico’s die mogelijk al eerder beston-
den nu beter in kaart gebracht worden. Hierdoor is het lastig te bepalen of
het veranderde beeld van tbs-gestelden samenhangt met de toegenomen
professionalisering van risicotaxatie en risicomanagement of dat dit te
maken heeft met de grotere nadruk op het zoveel mogelijk voorkomen van
risico’s.

Uit de analyse van de risicotaxatie- en risicomanagementpraktijk in het
onderhavige hoofdstuk zijn nog twee andere resultaten van belang. Ten eer-
ste, de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het inper-
ken van risico’s in de samenleving. De huidige maatschappij wordt dan ook
wel geduid als een ‘op veiligheid gefixeerde maatschappij’. Het gevoel van
onveiligheid wordt mede versterkt door de negatieve beeldvorming over de
omvang van de onveiligheid in de media. Deze toegenomen nadruk op
beheersing van de veiligheid gaat gepaard met een toegenomen nadruk op
beheersing van de veiligheid in de tbs-sector. Dit blijkt onder meer uit een
groot aantal ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie in de sector. Hoe-
wel met de komst van gestructureerde risicotaxatie het inschatten van het
recidiverisico is geprofessionaliseerd, onder andere door standaardisering en
objectivering, is de huidige praktijk van risicotaxatie niet zonder tekortko-
mingen. Een belangrijke beperking is het feit dat bepaalde risicotaxatie-
instrumenten gebruikt worden om een inschatting te geven van recidive tij-
dens verlof, terwijl deze niet voor deze context zijn gevalideerd. In de verlof-
beleidskaders zijn deze instrumenten verplicht gesteld, zonder dat hier
wetenschappelijke evidentie voor bestaat. Wel is er in de verlofbeleidskaders
daarnaast aandacht voor specifieke factoren waarvan de relatie met recidive
tijdens verlof wetenschappelijk is aangetoond. Daarnaast blijkt het aantal
verkeerde risico-inschattingen (vals positieve beslissingen) relatief hoog te
zijn (tussen 56% en 72%).

Ten tweede, risicofactoren en het beheersen van deze factoren heeft door de
jaren heen een centralere rol gekregen binnen het tbs-beleid, vooral binnen
het verlofbeleid. In de verlofbeleidskaders moeten steeds meer expliciete risi-
cofactoren worden meegenomen, worden er meer toetsen verricht van de
risico-inschatting en zijn er meer personen binnen het fpc en het ministerie
die betrokken zijn bij de beslissing of verlof verantwoord is.

Beide bovenstaande ontwikkelingen hebben hun invloed gehad op de manier
waarop risicotaxatie en risicomanagement vormgegeven worden en daarmee
op de beslissingen die aan de hand van de risicotaxaties genomen worden.
Het is waarschijnlijk dat ook de toegenomen nadruk op risico in deze resulta-
ten samenhangt met de toename van de verblijfsduur.
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5 De relatie tussen de verlofpraktijk en de
verblijfsduur

In hoofdstuk 3 (en bijbehorende bijlage 8) van het onderhavige rapport zijn
de beleidsmaatregelen in de periode 1990 tot en met 2009 uitgebreid aan bod
gekomen. Zoals uit dat hoofdstuk is gebleken, spelen de maatregelen met
betrekking tot de verlofpraktijk een belangrijke rol in het totaal aantal maat-
regelen dat de laatste jaren in het tbs-systeem is genomen. Zo zijn er in rela-
tief korte tijd verschillende nieuwe verloftoetsingskaders verschenen en
wordt de verlofaanvraag in de loop der jaren met steeds meer regels omkleed.
Het is dan ook voorstelbaar dat de maatregelen die genomen zijn met betrek-
king tot verlof van invloed zijn geweest (of nog zullen zijn) op de verblijfsduur
van tbs-gestelden. Volgens deelnemers aan de expertmeetings die in het
kader van het onderhavige onderzoek gehouden werden, zijn veranderingen
in de verlofpraktijk een belangrijke mogelijke verklaring voor de toename van
de verblijfsduur. Deze verklaring werd als derde meest genoemde verklaring
gezien en stond op de vijfde plaats van prioritering van mogelijke verklarin-
gen voor de toename van de verblijfsduur. De argumenten die hierbij naar
voren werden gebracht, waren: klinieken wachten te lang met het aanvragen
van (eerste) verlof, invoering van transmuraal verlof, invoering van verlof-
toetsing, meer transparantie (aangifte) over incidenten intern met effect op
verlofmogelijkheden, en aanscherping en bureaucratisering van de verlof-
toetsing. Vandaar dat in dit hoofdstuk de relatie tussen de verlofpraktijk en de
verblijfsduur in de jaren 1990-2009 nader onder de loep wordt genomen. De
onderzoeksvragen die hierbij onder meer zullen worden bezien, zijn vragen
17 en 18 (zie hoofdstuk 1): Wat is de relatie tussen de nieuwe verlofprocedu-
res van het ministerie van Justitie en de verblijfsduur van tbs-gestelden?
Welke rol speelt het Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT) in de verblijfs-
duur? Bijvoorbeeld, hoeveel en hoe snel worden verloven door het AVT toe-
gekend?

Met verlof wordt geoorloofde bewegingsvrijheid buiten de beveiligde zone
van het fpc bedoeld (Staatscourant, 2000). Met dit verblijf buiten het fpc is
het mogelijk de tbs-gestelde in geleidelijke stappen te begeleiden in zijn re-
socialisatieproces terug naar de maatschappij. Verlof is een intrinsiek onder-
deel van de behandeling (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452,
nr. 1). Door het verlenen van verlof wordt de terugkeer van de tbs-gestelde in
de samenleving voorbereid, door te toetsen of de bereikte gedragsverande-
ring in de kliniek standhoudt bij toenemende vrijheden en verantwoordelijk-
heden in de maatschappij. De maatschappelijke veiligheid staat hierbij
voorop. Een afwezig of mislukt resocialisatiebeleid is een voorspeller van
recidive (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 452, nr. 66). Gezien het
feit dat de resocialisatie begint met verlof is het enerzijds belangrijk dat een
tbs-gestelde met verlof gaat (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, nr. 10,
bijlage). Het alternatief zou zijn dat de tbs-gestelde na langdurig verblijf van
de ene op de andere dag zonder begeleiding vanuit het fpc terugkeert naar de



maatschappij. Aan het verlenen van bewegingsvrijheid zijn anderzijds tot op
zekere hoogte onvermijdelijke risico’s verbonden.

Er worden anno 2010 vier verloffasen onderscheiden waarbij resocialisatie
het primaire doel is. Hierin wordt het verlof in geleidelijke stappen naar meer
vrijheid en verantwoordelijkheid vormgegeven: begeleid verlof, onbegeleid
verlof, transmuraal verlof en proefverlof. Daarnaast bestaat incidenteel ver-
lof. Bij deze vorm van verlof is resocialisatie geen expliciet doel, maar wordt
verlof verleend voor een uitzonderlijke situatie, zoals het bijwonen van een
begrafenis (Staatscourant, 2009). Bij begeleid verlof is er sprake van een ver-
lofgang onder begeleiding van personeel. Bij onbegeleid verlof kan de betrok-
kene zich zonder begeleiding van personeel buiten de inrichting begeven. Bij
transmuraal verlof verblijft de tbs-gestelde geheel buiten de tbs-inrichting,
maar staat wel onder toezicht van de tbs-inrichting. Bij proefverlof is de tbs-
gestelde in een vergevorderd stadium van zijn behandeling en woont meestal
zelfstandig. De tbs-gestelde valt nog onder de verantwoordelijkheid van het
fpc, maar het meeste toezicht wordt vormgegeven door de reclassering (in
samenwerking met het fpc, veelal op basis van forensisch psychiatrisch toe-
zicht, zie verder hoofdstuk 6).

Door middel van een verlofmachtiging wordt aan een tbs-gestelde toestem-
ming verleend om met een bepaald type verlof (verloffase) te gaan. Dit bete-
kent dat het binnen deze verloffase toegestaan is om meerdere keren met
verlof naar buiten te gaan, dit wordt een verlofbeweging of verlofgang
genoemd. Als een tbs-gestelde tijdens verlof ontsnapt aan het toezicht van
zijn begeleider(s), of niet terugkeert van verlof, wordt dit een onttrekking
genoemd.

Zoals hierboven is vermeld, is een mislukt resocialisatiebeleid een voorspel-
ler van recidive na behandeling. Ook tijdens (onttrekkingen aan) verlof is de
kans op recidive aanwezig. Hilterman was de eerste onderzoeker in Neder-
land die voorspellers van recidive tijdens verlof onderzocht. Uit zijn onder-
zoek bleek dat de kans op ernstige recidive tijdens verlof goed te voorspellen
was met behulp van een model van negen variabelen: het type uitgangsdelict,
de dader-slachtofferrelatie bij het uitgangsdelict, verzet tegen de behande-
ling, mate van het nemen van verantwoordelijkheid voor het uitgangsdelict,
inzicht in algemeen geldende normen en waarden, het aantal overplaatsin-
gen en overtredingen van verlofvoorwaarden bij eerder verlof, de omvang
van het deviante netwerk en het alcoholgebruik tijdens de tbs. Deze negen
items werden ook wel de Verlof Risico Taxatie-9 genoemd (VRT-9; Hilterman,
2000).

Ook Hildebrand en collega’s (2006) verrichtten onderzoek naar incidenten
tijdens verlof. Zij onderzochten het aantal onttrekkingen en recidives tijdens
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verlof van alle tbs-gestelden die in de periode 2000-2005 met verlof gingen.
Hieruit bleek dat er in die periode in totaal 488 onttrekkingen van kortere en
langere duur waren, verdeeld over de 12 fpc’s. Wanneer ervan uitgegaan
wordt dat er jaarlijks ongeveer 50.000 verlofbewegingen zijn, waarvan onge-
veer 30.000 onbegeleide verlofbewegingen en 20.000 keer begeleide verlofbe-
wegingen is de kans op een onttrekking 0,002% (Tweede Kamer, vergaderjaar
2002-2003, Aanhangsel). Dit betekent dat er per maand gemiddeld 6,9 ont-
trekkingen zijn, waarbij de onderzoekers aangeven dat ondanks de kleine
kans op een onttrekking, dit gezien het grote aantal verlofbewegingen wél
een maatschappelijke realiteit is die om gericht beleid vraagt (Hildebrand et
al., 2006). Uit hetzelfde onderzoek bleek dat in de periode 2000-2005 na een
onttrekking in totaal 22 recidives plaatsvonden.72 Recidive werd in dit onder-
zoek geoperationaliseerd als een delict waarvan – ten minste – een proces-
verbaal werd opgemaakt. Veertien van deze recidives na een onttrekking ble-
ken een maximale strafdreiging van meer dan acht jaar te hebben en werden
om die reden gecategoriseerd als ‘zeer ernstig’ (Hildebrand et al., 2006).

Zoals gezegd wordt er in dit hoofdstuk nader ingegaan op de verlofpraktijk.
De huidige wet- en regelgeving komt eerst aan bod (paragraaf 5.1.1). Het
hoofdstuk gaat verder met een beschrijving van de ontwikkelingen in verlof
in de wet en lagere regelgeving in de periode 1990-2009 die mogelijk van
invloed zijn geweest op de toename van de verblijfsduur. De periode
1990-2009 is hiervoor in vier subparagrafen van elk vijf jaar onderverdeeld
(paragrafen 5.1.2 tot en met 5.1.5). In de volgende paragraaf worden ontwik-
kelingen in de cijfers van tbs-gestelden die al dan niet met verlof gaan en de
relatie met de verblijfsduur (paragraaf 5.2). In paragraaf 5.3 wordt het Advies-
college Verloftoetsing Tbs (AVT) besproken en de relatie die de komst van dit
college heeft met de ontwikkeling in de verblijfsduur. In de één na laatste
paragraaf worden subgroepen tbs-gestelden die uitgezonderd worden van
verlof of die later met verlof kunnen besproken. Het hoofdstuk eindigt met de
conclusie (paragraaf 5.5).

5.1 Ontwikkelingen in wet- en regelgeving verlof 1990-2009

5.1.1 Huidige wet- en regelgeving

Op 25 juni 1997 trad de Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden
(Bvt) in werking. Met de komst van de Bvt werd de interne rechtspositie van
tbs-gestelden definitief geregeld. In hoofdstuk XI van de Bvt, art. 50 en 51,
werd verlof geregeld. Art. 50 gaat over verlof in algemene zin en art. 51 gaat
over proefverlof. In de onderzoeksperiode (1990-2009) is de Bvt eenmaal

72 In de genoemde periode waren er nog 40 recidives die niet uit een onttrekking plaatsvonden, waarmee het
totaal aantal recidives in de onderzochte periode op 62 komt.
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gewijzigd, in 2004. De belangrijkste wijziging was dat een periode van verlof
buiten de kliniek niet langer beperkt was tot de duur van drie maanden, maar
van onbepaalde duur was. In hoofdstuk 16 van het Reglement Verpleging
Terbeschikkinggestelden (Rvt) werden art. 50 en 51 van de Bvt nader uitge-
werkt (art. 53 tot en met 61). In de periode tussen 1990 en 2009 is het Rvt
tweemaal gewijzigd, in 1997 en 2005 (zie paragrafen 5.2.3 en 5.2.4). Hieronder
worden alleen de eerste punten uit de Bvt en het Rvt kort besproken.

Uit de wetsartikelen in de Bvt blijkt dat verlof en proefverlof pas worden ver-
leend indien het risico voor de maatschappij zoveel als mogelijk tot een ver-
antwoord niveau is teruggebracht. Wat betreft verlof staat in de Bvt, art. 50,
lid 1: ‘Indien de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende
gevaarlijkheid van de terbeschikkinggestelde voor de veiligheid van anderen
dan de terbeschikkinggestelde of de algemene veiligheid van personen of
goederen dusdanig is teruggebracht dat het verantwoord is hem tijdelijk de
inrichting te doen verlaten, kan het hoofd van de inrichting voor verpleging
van ter beschikking gestelden, met machtiging van Onze Minister, de ter
beschikking gestelde verlof verlenen zich al dan niet onder toezicht buiten de
inrichting te begeven. Verlof kan omvatten een verblijf geheel buiten de
inrichting’.

In het Rvt wordt verlof (zoals bedoeld in art. 50 Bvt) onderverdeeld in vier
verschillende fasen (art. 53, Rvt):
1 begeleid verlof;
2 onbegeleid verlof;
3 transmuraal verlof;
4 incidenteel verlof.

In de Nota van toelichting bij het Rvt (Staatsblad, 2005) wordt nader uitleg
gegeven over deze verloffasen.73

Voor wat betreft het verlenen van proefverlof wordt eveneens een koppeling
gemaakt met het garanderen van de veiligheid van de maatschappij: ‘Indien
de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaarlijkheid van
de terbeschikkinggestelde voor de veiligheid van anderen dan de terbeschik-
kinggestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen dusdanig is
teruggebracht dat het verantwoord is hem bij wijze van proef in de maat-
schappij te doen terugkeren, kan het hoofd van de inrichting voor verpleging
van terbeschikkinggestelden, met machtiging van Onze Minister, de terbe-
schikkinggestelde proefverlof verlenen’ (art. 51 Rvt, lid 1). In het Rvt staan

73 In de literatuur over het verlofbeleid wordt incidenteel verlof vaak weggelaten en wordt als vierde fase van het
verlof proefverlof genoemd. Zoals uit bovenstaande blijkt, is dit feitelijk niet juist, verlof zoals omschreven in
art. 50, lid 1, Bvt bestaat uit begeleid, onbegeleid, transmuraal en incidenteel verlof. Daarnaast bestaat een
vijfde verlofvorm, art. 51 Bvt, te weten proefverlof.
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aanvullende bepalingen voor beide verlofvormen, waarbij art. 53 betrekking
heeft op verlof en de art. 54 tot en met 61 op proefverlof.

Voor het houden van toezicht en nazorg op de tbs-gestelde tijdens verlof is
het fpc verantwoordelijk. Bij proefverlof worden toezicht en nazorg bij het
verlof meestal door andere ketenpartners vormgegeven, zoals de reclasse-
ring, maar het fpc is verantwoordelijk. Om deze reden is uitstroom via proef-
verlof niet bij alle fpc’s populair. Voor meer informatie over de rol van toe-
zicht en nazorg in het geval van proefverlof wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

Door de jaren heen is het verlofbeleid in lagere regelgeving een aantal keer
veranderd. Tevens is het Rvt in 1997 en 2005 aangepast. Hieronder volgt een
beschouwing van de ontwikkelingen in verlofbeleid in de periode 1990 tot en
met 2009. De informatie is onderverdeeld in opeenvolgende perioden van vijf
jaar. Tevens wordt in elke subparagraaf aangegeven wat de ontwikkelingen in
het verlofbeleid mogelijk voor invloed gehad kunnen hebben op de verblijfs-
duur. Hierbij worden de cijfers van de uitstroomcohorten gebruikt, omdat
alleen op basis van deze cijfers de gehele periode 1990-2009 vergeleken kan
worden.

5.1.2 Periode 1990-1994

Eerste regels verlofbeleid bij betekenisvolle momenten
Aan het begin van jaren negentig van de vorige eeuw was er weinig uniformi-
teit in het verlofbeleid tussen verschillende fpc’s. In sommige fpc’s besloten
behandelaren wanneer een tbs-gestelde op verlof kon, bij andere fpc’s wer-
den verlofvoorstellen aan het departement voorgelegd. Vanwege het gebrek
aan uniformiteit sprak de minister in 1991 uit dat dit een onwenselijke situ-
atie was en dat hij in overleg met het tbs-veld tot een soort standaard wilde
komen (Ministerie van Justitie, 1991). De minister definieerde een aantal
momenten waarop hij voortaan (standaard) de besluiten over vrijheden zou
nemen. Voorbeelden hiervan waren het moment waarop de tbs-gestelde voor
het eerst buiten de muren van de instelling zou komen (ook al was dit onder
begeleiding van personeel) en het moment waarop de tbs-gestelde voor het
eerst buiten het fpc zou overnachten. De minister kondigde tevens aan dat
hij in overleg met het veld een beleidskader zou opstellen waarin boven-
staande afspraken aangegeven zouden worden. Dit beleidskader werd in
1994 gepubliceerd.

In het verlofbeleidskader uit 1994 werden bovenstaande afspraken nader uit-
gewerkt. Het verlof werd naar zeggen van het ministerie ‘ingebed in zorgvul-
dige procedures’ (Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1995, p. 32). Er
waren drie belangrijke onderdelen: 1) het vaststellen van afspraken over de
bevoegdheid voor het verlenen van verlof, 2) het formuleren van randvoor-
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waarden voor interne procedures in klinieken, en 3) het melden van inciden-
ten en onregelmatigheden met een meer dan gemiddeld belang. Er werd in
dit eerste verloftoetsingskader onderscheid gemaakt in acht soorten verlof:
begeleid verlof, semi-begeleid verlof, groepsverlof (meerdere tbs-gestelden
gaan met hetzelfde doel op verlof), onbegeleide verloven zonder overnach-
ting, onbegeleide verloven met één of twee overnachtingen, onbegeleide ver-
loven met meer dan twee overnachtingen, woonverlof (alle overnachtingen
buiten het fpc74) en proefverlof. Bij elk van deze verlofsoorten werden bepa-
lingen opgenomen over de verdeling van de bevoegdheden hiervoor.

Voor wat betreft het aanvragen van verlof werd bepaald dat begeleid verlof
niet bij het ministerie aangevraagd hoefde te worden, maar onbegeleid verlof
wel. Het ‘te zijner tijd’ verlenen van begeleid verlof werd gezien als inherent
aan de behandeling en om die reden mochten de fpc’s zelf over het verlenen
hiervan beslissen. Van het fpc werd wel verwacht dat zij het ministerie van
Justitie eenmalig op de hoogte stelde van het verlenen van begeleid verlof.
Wanneer het ministerie van mening was dat dit toegekende verlof niet mocht
plaatsvinden, stelde zij het fpc hiervan op de hoogte. Een andere uitzonde-
ring op de regel was dat tbs-gestelden die zich op ‘een afdeling voor inten-
sieve zorg’ bevonden, door het ministerie geacht werden niet te beschikken
over vrijheden buiten het fpc. Voor alle vormen van verlof die als onbegeleid
werden beschouwd, moest eenmalig een machtiging worden aangevraagd bij
het ministerie. In één verlofaanvraag kon voor meerdere verloffasen tegelijk
een machtiging worden aangevraagd. Hierbij moest worden aangegeven welk
verloftraject tijdens een bepaalde periode zou worden afgelegd en in totaal
mocht een verloftraject niet langer dan één jaar duren. Er werd beginsel-
instemming verleend over een bepaald type verlof, waarna de inrichting zelf
concrete verloven kon verlenen. Het hoofd van de afdeling ITZ besliste over
een verlofaanvraag. Bij het nemen van deze beslissing werd bekeken of uit
het verlofvoorstel bleek dat verlof paste binnen en voortvloeide uit het
behandelverloop. Verder werd vermeld dat de maatschappelijke, politieke en
bestuurlijke gevoeligheden meegewogen werden bij het nemen van een
beslissing over verlof, wat kon betekenen dat een machtiging niet werd ver-
leend ondanks dat er sprake was van positieve ontwikkelingen in de behan-
deling.

De verblijfsduur voor uitstroomcohorten in deze periode laat een geleidelijke
stijging zien van 4,2 jaar voor het uitstroomcohort van 1990 tot 4,7 jaar voor
het uitstroomcohort 1994.

74 In het verlofbeleidskader van 1994 stond dat woonverlof in de praktijk was ontstaan als overgangsfase tussen
verblijf in het fpc en proefverlof. Ook werd hier aangekondigd dat woonverlof in de Bvt opgenomen zou wor-
den, die zich op dat moment in de conceptfase bevond. Dit is echter niet gebeurd.
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5.1.3 Periode 1995-1999

Verlofmachtiging in plaats van verlofbeweging
Naar aanleiding van de hiervoor genoemde afspraken, werd in 1997 het RvT
gewijzigd. In art. 53 van het Rvt (lid 1-5) werd verlof (zoals bedoeld in art. 50
Bvt) omschreven. Verlof werd daarbij teruggebracht naar zes soorten: bege-
leid verlof, semi-begeleid verlof, groepsverlof, onbegeleid verlof zonder over-
nachting, onbegeleid verlof met één of twee overnachtingen en onbegeleid
verlof met meer dan twee overnachtingen75 (art. 53, lid 1 Rvt). Anders dan
voorheen was afgesproken, werd in het Rvt in 1997 bepaald dat ook voor
begeleid verlof een aanvraag moest worden ingediend bij de Minister (art. 53,
lid 2 Rvt). De verlofaanvraag diende tot stand te komen na multidisciplinair
overleg binnen de inrichting (art. 53, lid 3 Rvt). Het hoofd van de inrichting
stelde in zogenoemde huisregels de nadere procedure omtrent verlof vast
(zoals de wijze en de frequentie van controle op het verlof). Ook de beslissing
of en zo ja in welke mate van de verlofmachtiging gebruik werd gemaakt, lag
bij het hoofd van de inrichting (art. 53, lid 4 Rvt). Ten slotte kreeg de tbs-
gestelde een verlofpas waarop in ieder geval het tijdstip van aanvang en
einde van het verlof stond aangegeven. Verdere regelgeving over de eerste zes
vormen van verlof bestond er in het Rvt niet (art. 53, lid 5 Rvt; Staatsblad,
1997). In het Rvt stond in 1997 geen termijn van geldigheid van de verlof-
machtiging genoemd.

In de Nota van toelichting bij het Rvt (Staatsblad, 1997) stonden nog enkele
nadere bepalingen over verlof. Bij begeleid verlof was het bijvoorbeeld zo dat
er per personeelslid maximaal drie tbs-gestelden tegelijk naar buiten moch-
ten (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, bijlage bij nr. 10; Staatsblad,
1997). Verder werd er in de Nota van toelichting verduidelijkt dat groepsver-
lof gezien moest worden als een bijzondere vorm van onbegeleid verlof. Bij
groepsverlof waren er minder begeleiders dan tbs-gestelden aanwezig.
Groepsverlof vond plaats wanneer meerdere tbs-gestelden naar hetzelfde
doel op verlof gingen. Gezien het feit dat vanaf 1994 voor alle soorten onbe-
geleide verloven toestemming gevraagd moest worden aan de minister, ont-
stond een enorme toename van de werkdruk bij DJI: in 1995 werd 33.287 keer
verlof verleend aan de tbs-gestelden. In 1997 werd in de Nota van toelichting

75 Begeleid verlof: alle verloven onder begeleiding van personeel; semi-begeleid verlof: de verlofganger wordt
gebracht naar en gehaald van het verlofadres; groepsverlof: meerdere tbs-gestelden gaan naar hetzelfde doel
op verlof; onbegeleid verlof zonder overnachting: verlofganger gaat zelf op verlof en meldt zich tijdig bij de
inrichting (meestal voor het tijdstip dat daar de nachtrust ingaat; het exacte tijdstip wordt van te voren
bepaald, maar kan verschillen); onbegeleid verlof met één of twee overnachtingen: verlofganger gaat zelf op
verlof en blijft één of twee nachten weg; onbegeleid verlof met meer dan twee overnachtingen: verlofganger
gaat zelf op verlof en blijft maximaal zeven nachten weg. Deze laatste verloffase mocht maximaal drie maan-
den duren. Daarna kon deze nog eenmaal met drie maanden worden verlengd. Na die termijn diende proef-
verlof te worden aangevraagd (Staatsblad, 1997). In de Memorie van Toelichting werd deze vorm van verlof
‘woonverlof’ genoemd, wanneer dit verblijf in een voorziening was die niet door de inrichting wordt geëxploi-
teerd en waar de begeleiding niet door personeel van de inrichting plaatsvond. Als voorbeeld van een derge-
lijke instelling werd een RIBW genoemd. De term woonverlof komt in het Rvt niet voor, maar is ontstaan in de
praktijk.
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bij het Rvt verder gesteld dat het in de huidige relatie tussen de minister en
de fpc’s niet meer paste om telkens wanneer een tbs-gestelde de inrichting
verliet toestemming aan de minister te vragen. Om deze redenen werd in
1997 besloten dat er voortaan een machtiging voor verlof afgegeven zou wor-
den die voor meerdere verlofgangen geldig was (Staatsblad, 1997).

Voor proefverlof (art. 51 Bvt) werden in 1997 in het Rvt acht artikelen opgeno-
men (art. 54-61 Rvt). Eén van deze bepalingen stelde dat er bij proefverlof een
proefverlofplan diende te worden opgesteld (art. 54, lid 2 Rvt). De vaste aan-
dachtspunten die hierbij genoemd moesten worden waren: huisvesting,
inkomen, werk, vrijetijdsbesteding en wijze van bieden van hulp en steun
door de reclassering. In het Rvt stond verder dat de minister ‘zo spoedig
mogelijk besliste over het verzoek’, maar dit werd niet aan een termijn
gebonden.

De verblijfsduur voor uitstroomcohorten in deze periode laat een geleidelijke
stijging zien van 4,9 jaar voor het uitstroomcohort van 1995 tot 5,4 jaar voor
het uitstroomcohort 1999.

5.1.4 Periode 2000-2004

Meer eisen indienen verlofaanvraag, strengere toetsing
Rond de eeuwwisseling werd de wens steeds groter om tbs-gestelden in meer
geleidelijke stappen naar extramuraal verblijf te begeleiden. Een aantal kli-
nieken deed dit al, maar deze tendens werd rond de eeuwwisseling in het
hele veld ingezet (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, nr. 10). In 1997
werd een Commissie ‘Herijking Verlofbeleidskader TBS’ ingesteld, die in 2000
een nieuw verlofbeleidskader publiceerde (Staatscourant, 2000).

Ten eerste werd nader vormgegeven aan het indienen van een verlofaan-
vraag. Er moest bij de verlofaanvraag een verlofplan worden opgesteld,
waarin maximaal twee opeenvolgende soorten van verlof konden worden
aangevraagd. Het verlofplan bestreek de periode van één jaar en werd stil-
zwijgend verlengd, tenzij het fpc de verlofmarges wilde verruimen; op dat
moment moest een nieuwe verlofaanvraag worden ingediend. Wanneer een
machtiging voor meer dan één verloffase werd afgegeven, was het aan het
hoofd van de afdeling om te bepalen wanneer de tweede verloffase zou
ingaan. Binnen de verlofmachtiging kon het hoofd van de inrichting beslissen
of betrokkene op verlof ging (Staatscourant, 2000).

Verder werden er in het verloftoetsingskader van 2000 (meer) inhoudelijke
eisen gesteld aan het verlofplan: (1) men diende de functie die het verlof in de
behandeling had weer te geven, (2) men diende inzicht te bieden in de mate
van risico’s van herhaling van het delict of ongeoorloofde afwezigheid,
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(3) men diende aan te geven welke maatregelen getroffen werden om de
risico’s zoveel mogelijk te beperken, en (4) men diende aan te geven of de
verlofgang de belangen van slachtoffers of nabestaanden zou schaden. Bij het
inschatten van het risico werd het gebruik van een checklist van risicofacto-
ren verplicht gesteld. Het was aan de fpc’s om te bepalen welke checklist zij
zouden gebruiken. In de bijlage bij dit verloftoetsingskader werd een format
voor het verlofplan opgenomen, dat ongeveer een vijfde deel van een A4-tje
in beslag nam.

Een derde punt dat in het verloftoetsingskader van 2000 nader aan de orde
kwam, was de manier waarop de verlofplannen getoetst werden. Voor het
indienen van een verlofaanvraag moest er binnen het fpc multidisciplinair
overleg zijn geweest. Het hoofd van de inrichting moest daarbij toetsen of de
verlofaanvraag inhoudelijk gezien aan de eisen voldeed en was daar ook ver-
antwoordelijk voor. Om die redenen werd het niet noodzakelijk geacht dat de
minister deze toetsing nog eens over zou doen en hij verrichtte alleen een
‘marginale toets’. Dit hield in dat getoetst werd of het hoofd van de inrichting
voldoende onderbouwd, transparant en begrijpelijk tot zijn verlofplan was
gekomen en of het voorstel consequent en consistent was binnen het verloop
van de tenuitvoerlegging van de maatregel van betrokkene. Er werd aangege-
ven dat de minister deze toetsing binnen drie weken verrichtte (Staatscou-
rant, 2000).

Daarnaast werd in dit verloftoetsingskader voor het eerst expliciet opgeno-
men dat vreemdelingen van wie vaststaat dat zij na de tbs-maatregel Neder-
land moeten verlaten, geen mogelijkheden tot verlof mogen hebben.

Ten slotte werd in dit verloftoetsingskader incidenteel verlof geïntroduceerd:
verlof voor onverwachte of spoedeisende gebeurtenissen in de persoonlijke
sfeer, zoals een begrafenis. Indien de betrokkene al een verlofmachtiging had
voor een bepaalde verloffase, kon het incidentele verlof binnen die machti-
ging vormgegeven worden, maar voor het geval dat betrokkene geen verlof-
machtiging had, werd er een aparte procedure voor het aanvragen van inci-
denteel verlof vastgesteld (Staatscourant, 2000). Incidenteel verlof werd als
verlofmodaliteit echter pas in 2005 in het Rvt opgenomen (zie verder).

Werkgroep verlof en veiligheidsbeleid TBS
Naar aanleiding van inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek werden
vanaf 1 januari 2003 met alle fpc’s afspraken gemaakt over de fase(n) van de
behandeling waarin toepassing van risicotaxatie bij de beoordeling van de
verlofaanvraag een rol diende te spelen. In het verlofbeleidskader van 2000
was al vastgelegd dat een niet nader genoemd risicotaxatie-instrument inge-
vuld moest worden. Hierbovenop kwam de bepaling die stelde dat deze risi-
cotaxatie aangevuld moest worden met een klinische rapportage over de tbs-
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gestelde. Op basis van de risicotaxatie diende vervolgens risicomanagement
plaats te vinden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 1). In
augustus 2003 startte een werkgroep met deskundigen uit tbs-klinieken, de
FPD en de afdeling ITZ van DJI met het formuleren van nieuw verlofbeleid
(Werkgroep Verlof en veiligheidsbeleid TBS, mei 2004).

Aan deze vernieuwing lagen ten minste vijf ontwikkelingen ten grondslag.
Ten eerste, mede als gevolg van de resultaten van de IBO-I- en IBO-II-onder-
zoeken, was een duidelijke ontwikkeling zichtbaar van ‘langdurig intramu-
raal verblijf gevolgd door proefverlof naar een op maat gesneden door- en
uitstroom’ (p. 4). Ten tweede, (inter)nationale ontwikkelingen op het terrein
van onderzoek naar risicotaxatie-instrumenten en risicomanagement maak-
ten duidelijk dat risicotaxatie en risicomanagement onontbeerlijk waren voor
de behandeling en begeleiding van tbs-gestelden gedurende het gehele tra-
ject van de tenuitvoerlegging van hun maatregel. Ten derde was uit weten-
schappelijk onderzoek gebleken dat adequaat uitgevoerd verlofbeleid op ter-
mijn tot een lager recidiverisico leidde. Ten vierde werden er vorderingen
gemaakt op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, wat het
mogelijk zou moeten maken om verschillende patiëntgroepen op verant-
woorde wijze buiten de muren van de kliniek te laten verblijven. Ten slotte
werd gesignaleerd dat er een te groot aantal verlofmodaliteiten bestond, dat
tot onnodige bureaucratie leidde. In 2004 resulteerden de inspanningen van
de werkgroep in een nieuw verlofbeleidskader (zie verder; Tweede Kamer,
vergaderjaar 2003-2004, 29 452, nr. 10). Naar aanleiding van de nieuwe
inzichten moest er ook een kleine wijziging in de Bvt worden aangebracht,
terwijl het Rvt vrij ingrijpend veranderd werd. De Bvt werd bij Nota van wijzi-
ging op 2 november 2004 gewijzigd, de wijzigingen in het Rvt werden met het
Besluit van 23 juli 2005 doorgevoerd.

Vernieuwd verlofbeleidskader TBS 2004: meer aandacht risicotaxatie en
risicomanagement
In vergelijking met het verlofkader van 2000 is er in het verlofbeleidskader
van 2004 veel meer aandacht voor de veiligheid ten aanzien van de maat-
schappij, bijvoorbeeld door strengere regels over risicotaxatie en risicomana-
gement. Vanaf dit jaar moesten bepaalde specifiek genoemde risicotaxatie-
instrumenten worden ingevuld.76 Verlof (art. 50 Bvt) werd teruggebracht tot
drie soorten, te weten begeleid verlof, onbegeleid verlof en transmuraal ver-
lof. Daarnaast bleef proefverlof bestaan (art. 51 Bvt). De eerste twee verlof-
vormen (begeleid en onbegeleid) konden worden ingezet wanneer een tbs-
gestelde in de behandeling liet zien dat hij gereed was om met verlof te gaan.
Hierbij stond niet expliciet vermeld dat deze verlofvormen een resocialisatie-
doel moesten hebben. De derde verlofvorm, transmuraal verlof, had expliciet
resocialisatie (of het verkennen van de mogelijkheden daartoe) tot doel. Voor

76 Het gaat hierbij om de PCL-R en de HCR-20 (of de HKT-30) en/of of de SVR-20 (bij zedendelinquenten).
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elk van de verschillende verlofvormen moest apart een machtiging worden
aangevraagd, na multidisciplinair overleg binnen de tbs-inrichting en na
gestandaardiseerde risicotaxatie. De minister gaf een machtiging af voor een
bepaalde verloffase. Zolang het verlof waarvoor de machtiging was afgegeven
geen andere doelstelling of functie had gekregen dan waarvoor het in eerste
instantie in de verlofaanvraag was vermeld, bleef deze machtiging van kracht.
Het hoofd van de inrichting bleef verantwoordelijk voor hoe het verlofbeleid
(binnen de marges van de machtiging) ten uitvoer werd gelegd (zie ook para-
graaf 5.1.5).

Indien een tbs-gestelde zich aan verlof had onttrokken, moest voor een
nieuwe verlofbeweging een nieuwe machtiging worden aangevraagd. Bij inci-
denten trok het hoofd van de inrichting het verlof in en de minister trok de
verlofmachtiging in. Bij overplaatsing naar een andere kliniek verviel de ver-
lofmachtiging. Bij longstay tbs-gestelden was alleen begeleid verlof mogelijk.
Verder werd bepaald dat ITZ elk half jaar terugkoppeling over het verloop van
classificaties en instrumenten kreeg (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004,
29 452, bijlage bij nr. 10). Per brief van 4 juni 2004 werden alle directeuren
van de fpc’s geïnformeerd over het feit dat per die datum alle verlofaanvra-
gen beoordeeld zouden worden op basis van het nieuwe format verlofaan-
vraag (brief DJI, d.d. 4 juni 2004, kenmerk 5291114/04/DJI). Dit format telde
drie A4-tjes. Sinds het verlofbeleidskader van 2004 diende de toetsing van alle
verlofaanvragen over drie beslissingniveaus te gaan, die alle drie toetsten of
de aanvraag verantwoord was. Het ministerie stelde dat uit de verlofaanvraag
bovendien diende te blijken dat er op basis van multidiscipliair overleg bin-
nen het fpc was besloten (niveau 1) en dat er een zogenoemde ‘gelaagde’
inhoudelijke en intercollegiale toets had plaatsgevonden. Uit gegevens van
ITZ was namelijk duidelijk geworden dat zij minder second opinions aan-
vroegen bij verlofaanvragen met een actieve verlofcommissie of stafvergade-
ring (DJI, 2004). Dit betreft vaak een intercollegiaal overleg met andere
behandelverantwoordelijken. In de meeste fpc’s maken ook interne verlof-
commissies deel uit van het beslissingstraject (niveau 2). De afdeling ITZ ver-
richtte ten slotte zelf een onafhankelijke weging en beoordeling (ambtelijke
toets; niveau 3). Overigens stelde ITZ dat deze toets in die tijd nog niet zo
wetenschappelijk gestandaardiseerd was en dat de tijd voor een zorgvuldige
afweging beperkt was.77 Niet alleen was het beslissingsproces hierdoor com-
plexer geworden, ook leken er meer ‘dubbel checks’ te zijn ingevoerd om na
te gaan of het verlof wel verantwoord was in termen van risico. Naarmate er
meer professionals bij een beslissing betrokken waren, nam de kans toe dat
een van deze beslissende partijen adviseerde dat het verlof niet verantwoord
is, wat zou kunnen leiden tot (onnodige) voorzichtigheid tijdens het aanvra-
gen en verlenen van verlof. Dit zou ten koste kunnen gaan van de tbs-

77 Zo was er 4,5 fte beschikbaar voor het afhandelen van 1300 verlofaanvragen per jaar, wat ITZ een ‘uiterst
onwenselijke situatie’ vond (DJI, 2004).
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gestelde van wie het verlof langer wordt uitgesteld en wiens behandeling
daardoor langer duurt (DJI, 2004).

Parallel aan deze ontwikkeling vond eind mei 2004 een ernstig incident
plaats, waarbij een jong meisje werd ontvoerd door een tbs-gestelde die zich
had onttrokken aan begeleid verlof.78 Hierop volgde voor de toenmalige
minister een motie van afkeuring (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004,
29 452, nr. 4), waarna nog voor de implementatie van het nieuwe verloftoet-
singskader van 2004 verschillende aanvullende beleidsmaatregelen aange-
kondigd werden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452, nr. 6). Dit
betrof een aanscherping van het algemene verlofbeleid, waaronder de invoe-
ring van een verplichte risicotaxatie bij onbegeleid en transmuraal verlof, en
het stopzetten van alle begeleide en onbegeleide verloven van het fpc waaruit
de recidiverende tbs-gestelde afkomstig was (Flevo Future). Verder werd bij
een aanvraag voor onbegeleid en transmuraal verlof een contra-expertise
verplicht gesteld, net als in het geval het gedrag van een tbs-gestelde met een
verlofmachtiging zich negatief ontwikkelde. Ook werd aangekondigd dat de
mogelijkheden om elektronisch toezicht toe te passen verder onderzocht
zouden worden. Daarnaast werd bepaald dat de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van politie, OM en de fpc’s duidelijker moesten worden gere-
geld. Iets meer dan een week later werd besloten om niet alleen de verlof-
machtigingen van het betrokken fpc stop te zetten, maar ook alle andere
bestaande verlofmachtigingen opnieuw te overwegen (Tweede Kamer, verga-
derjaar 2003-2004, 29 452, nr. 7; ruim 1.000 verlofmachtigingen op landelijk
niveau).79 Deze intrekking wordt doorgaans de categorale inttrekking van de
verloven genoemd. Alle fpc’s dienden voor 15 juni met een plan te komen
hoe deze heroverweging plaats zou vinden. Per kliniek vond vervolgens de
beoordeling plaats en DJI toetste de heroverwegingen (Tweede Kamer, verga-
derjaar 2003-2004, 29 452, nr. 7). Op 7 juni 2004 verscheen een brief waarin
vermeld werd dat de heroverweging van alle verloven voor 1 september klaar
moest zijn, met uitzondering van de proefverloven, daarvoor gold een ter-
mijn tot 1 oktober. De heroverweging werd op 28 oktober 2004 afgerond en
leidde tot het intrekken van in totaal 35 verlofmachtigingen, waarvan 17 bij
het fpc van herkomst van de tbs-gestelde die bij het incident betrokken was
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 11).

De verblijfsduur voor uitstroomcohorten in deze periode laat een vrij sterke
stijging zien van 5,5 jaar voor het uitstroomcohort van 2000 tot 7,0 jaar voor
het uitstroomcohort 2004. Deze stijging valt samen met de toegenomen
nadruk op de veiligheid van de maatschappij en het strenger geworden ver-
lofbeleid.

78 Voor een reconstructie van het incident in Eibergen zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452, nr. 6.
79 Volgens Raes (2009): het intrekken van alle verloven van tbs-gestelden heeft tot onherstelbaar leed geleid

voor diegenen die op de drempel stonden van het beëindigen van de maatregel.
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5.1.5 Periode 2005-2009

Uniformiteit in verlofaanvragen en verlofbeoordelingsprocedure
Op 7 april 2005 is een nadere uitwerking van het verlofbeleidskader van 2004
verschenen (Werkgroep Herijking Verloftoetsingskader, 2005). Ook werd het
Rvt in 2005 (opnieuw) gewijzigd. Hierin werd onder meer geregeld dat verlof
(art. 50 Bvt) werd teruggebracht tot vier soorten: begeleid verlof, onbegeleid
verlof, transmuraal verlof en incidenteel verlof. Ook werd bepaald dat de ver-
lofmachtiging maximaal één jaar geldig was en dat de nieuwe machtiging
slechts afgegeven werd indien er twee maanden voor afloop een evaluatie
werd ingediend. Verder werd opgenomen dat een verlofmachtiging verviel
zodra de tbs-gestelde 24 uur ongeoorloofd afwezig was en wanneer hij ver-
dacht werd van een strafbaar feit. De machtiging werd voorts ingetrokken
indien de tbs-gestelde de voorwaarden overtrad. De minister kan verder per
inrichting voor verpleging van tbs-gestelden of per afdeling daarvan alle ver-
lofmachtigingen intrekken indien er aanwijzingen zijn dat zich daar een
patroon voordoet van meerdere onttrekkingen of incidenten.

Eén van de aanleidingen voor de wijzigingen was een evaluatie van het ver-
lofbeleid uit 2004 door de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt, 2005).80 Er
werd vooral nagegaan hoe grondig en zorgvuldig de procedure voor het aan-
vragen van een machtiging voor verlof verliep. Zowel het indienen van de
verlofaanvraag door de fpc’s als ook de beoordelingsprocedure van de afde-
ling ITZ werd hierbij onder de loep genomen. Bijna alle klinieken werden in
de evaluatie als (ruim) voldoende tot goed beoordeeld, slechts één kliniek
scoorde onvoldoende. Over het algemeen werd wel gesteld dat er op verschil-
lende gebieden meer uniformiteit moest komen (Tweede Kamer, vergader-
jaar 2005-2006, 29 452, nr. 40). Dit werd in het verloftoetsingskader van 2005
geregeld (Staatsblad, 2005).

In vergelijking met het verlofkader van 2004 was er in het verlofbeleidskader
van 2005 sprake van verdere toename van de aandacht voor veiligheidsaspec-
ten bij verlofverlening. De aanleiding hiervoor waren actuele wetenschap-
pelijke inzichten rond veiligheid, risico en risicomanagement. De verlofvor-
men bleven bijna hetzelfde als in 2004, alleen werd incidenteel verlof (for-
meel) aan het Rvt toegevoegd (in het verloftoetsingskader werd ook al

80 De klinieken vullen het format op onderling uiteenlopende wijze in en er moet meer uniformiteit komen hierin:
1 de verlofaanvragen moeten meer volledig worden ingevuld en het risicomanagement moet meer concreet
beschreven worden;
2 het format moet worden aangepast: het begrippenkader moet eenduidiger gemaakt worden en de betekenis
en het nut van sommige vragen is niet helder en moet opnieuw worden bezien;
3 ITZ moet erop toezien dat de aanvragen meer uniform worden beoordeeld;
4 ITZ dient een schriftelijk normenkader te formuleren aan de hand waarvan zij verlofaanvragen gaat beoor-
delen;
5 er moet duidelijk worden afgesproken of de toets van de verlofaanvragen door ITZ een beperkte, procedu-
rele toets moet zijn, of dat er meer inhoudelijk getoetst wordt;
6 het proces van de beoordeling moet verbreed worden naar meerdere personen.
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gesproken over ‘incidentele afwezigheid’; Staatsblad, 2005). De verlofaan-
vraag diende schriftelijk na multidisciplinair overleg in het fpc en na intercol-
legiale toetsing tot stand te komen. De verlofaanvraag werd bij de afdeling
ITZ van DJI ingediend. Per verloffase moest apart een verlofaanvraag worden
ingediend en hierbij moest het behandelverloop en de respons van de tbs-
gestelde zichtbaar zijn. De verlofmachtiging werd per fase afgegeven aan het
hoofd van de betreffende inrichting en verviel om die reden bij overplaatsing.
De machtiging gold voor de duur van een jaar en er moest elk jaar een eva-
luatie van de verlofmachtiging plaatsvinden en een terugkoppeling van het
verloop worden gestuurd aan ITZ. Op grond hiervan kon de machtiging met
één jaar worden verlengd. Bij het ontbreken van de evaluatie verviel de
machtiging.

De beslissing van ITZ volgde in beginsel binnen vier weken. Het hoofd van de
inrichting bleef verantwoordelijk voor hoe het verlofbeleid (binnen de mar-
ges van de machtiging) ten uitvoer werd gelegd. Verder werd er in dit toet-
singskader voor het eerst expliciet gesproken van ‘gelaagd toezicht’, waarbij
duidelijk de verantwoordelijkheden voor de verschillende betrokken partijen
bij de verlofaanvraag weergegeven werden. Ook werden er expliciet vier bij-
zondere groepen aangeduid, waarvan drie groepen tbs-gestelden (voor wie
extra bepalingen golden bij de verlofaanvraag) en één groep alleen tot vrij-
heidsbenemende straf veroordeelden. Dit waren:
– overplaatsingen van tbs-gestelden in het kader van een tweede behandel-

poging;
– risicogroepen: (1) personen met ernstige en recidiverende delictgeschie-

denis (personen met een tweede of derde tbs), (2) personen met recidive-
rende (pedo)seksuele geweldsdelichten (second and third offenders),
(3) personen met een langdurige verslavingsgeschiedenis in combinatie
met gewelddadig gedrag en ernstige geweldsdelicten; en

– tbs-gestelden met een gecombineerde vrijheidsbenemende straf en tbs-
maatregel.

Bij overplaatsing gold dat klinieken eerst overleg dienden te plegen met het
fpc van herkomst, wat uit de verlofaanvraag moest blijken. Bovendien werd
in geval van overplaatsing vanaf dit moment altijd een second opinion
gevraagd over verlofaanvragen. Bij de risicogroepen moest iedere verlofaan-
vraag worden voorzien van een deskundigenadvies en zonodig van een
second opinion van de risicotaxatie en het risicomanagement. Bij personen
met een combinatievonnis gold dat vanaf het moment dat tweederde van de
vrijheidsbenemende straf was verstreken pas met het verloftraject gestart kon
worden.

Parlementair onderzoek naar functioneren van de tbs-maatregel
Op 14 juni 2005 vond er opnieuw een ernstig incident plaats, waarbij een tbs-
gestelde betrokken was die zich onttrokken had aan het toezicht tijdens
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begeleid verlof.81 Hierop werden de begeleide en onbegeleide verloven inge-
trokken van alle tbs-gestelden die in het fpc verbleven waar de gerecidiveerde
tbs-gestelde verpleegd werd (Veldzicht; Tweede Kamer, vergaderjaar
2004-2005, 29 452, nr. 21). Op 16 juni 2005 werd een motie aangenomen die
bepaalde dat er een parlementair onderzoek zou worden uitgevoerd (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 25). Dezelfde dag werd er gestemd
over een motie waarin de regering verzocht werd om verlof alleen nog maar
uit te voeren wanneer de tbs-gestelde een GPS-enkelband zou dragen
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 23), om op deze manier
het verlof veiliger uit te voeren, maar deze motie werd verworpen (Tweede
Kamer, Presidiumbesluit, 16 juni 2005, 92-5535). Wel werd er toegezegd dat
er vanaf juni 2005 proeven met elektronisch toezicht bij begeleid verlof zou-
den worden gestart, welke vanaf september 2005 uitgebreid zouden worden
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 29). Op 16 juni werd ook
nog gestemd over een motie waarin werd verzocht om alle verloven in te
trekken, maar deze motie werd (in tegenstelling tot een jaar eerder) niet aan-
genomen en er werd niet besloten tot het intrekken en heroverwegen van alle
verloven (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 26).

In afwachting van de uitkomsten van het parlementaire onderzoek werden er
op 25 juni 2005 zeven kortetermijnmaatregelen aangekondigd: (1) er werd tot
de openbaarmaking van het parlementaire onderzoek geen verlofmachtiging
verleend indien in de twee jaar voorafgaand aan het moment van de aan-
vraag deskundigen aanmerkelijk verschillend hadden geadviseerd inzake het
delictrisico,82 (2) het stringente toezicht op de uitvoering van de verloven
werd voortgezet en de ISt werd gevraagd eind 2005 het verlofbeleidskader te
onderzoeken; (3) vanaf begin juni 2005 waren er proeven met elektronisch
toezicht bij begeleid verlof; er werd aangekondigd dat deze proeven vanaf
september 2005 werden uitgebreid; (4) in afwachting van de resultaten van
de proeven met elektronisch toezicht werd begeleid verlof voortaan met twee
personeelsleden begeleid, hiertoe werd ook de geweldsinstructie aangepast
zodat de mogelijkheden van de begeleider bij het voorkomen van een ont-
trekking duidelijk zouden zijn; (5) de opsporingsmogelijkheden werden ver-
groot; (6) indien zich bij een kliniek een patroon zou voordoen van meerdere
onttrekkingen of andere incidenten, zouden voortaan de begeleide en onbe-
geleide verloven bij desbetreffende kliniek worden stopgezet; (7) bij Veldzicht
werden alle begeleide en onbegeleide verloven stopgezet en heroverwogen
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 29).

81 Het betrof een tbs-gestelde die werd aangehouden en later veroordeeld voor het plegen van moord op een
73-jarige man.

82 In de motie Weekers, Wolfsen, Eerdmans, en Van der Laan werd om een aanscherping van deze maatregel
gevraagd: de regering werd verzocht om (ook) van alle lopende machtigingen na te gaan of deskundigen
aanmerkelijk verschillend hadden geadviseerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 30).
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In het najaar van 2006 onttrokken wederom twee tbs-gestelden zich (apart
van elkaar) aan het toezicht van hun begeleider. Eén van deze tbs-gestelden
pleegde tijdens deze onttrekking in korte tijd drie ernstige delicten, de andere
tbs-gestelde pleegde geen strafbare feiten.83 Beide tbs-gestelden kwamen uit
één fpc (De Kijvelanden) en de minister nam de incidenten hoog op. Hij gaf
de ISt en de Igz opdracht onderzoek te verrichten naar dit fpc (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 452, nr. 51). Op 21 februari 2007 werd het
rapport aangeboden aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar
2006-2007, 29 452, nr. 57). In de tussentijd werden alle begeleide en onbege-
leide verloven van het desbetreffende fpc (De Kijvelanden) ingetrokken en
heroverwogen. Eind november 2006 vond nog een onttrekking plaats en ook
van het fpc van herkomst van deze tbs-gestelde werden alle begeleide en
onbegeleide verloven ingetrokken en heroverwogen (de Oostvaarderskliniek;
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 452, nr. 51). Het is onduidelijk hoe
lang deze intrekkingen en heroverwegingen van de begeleide en onbegeleide
verloven precies geduurd hebben.84

Toetsingskader verlof terbeschikkinggestelden 2007
Er werd door de Commissie-Visser (zie ook bijlage 8) één aanbeveling voor de
verlofpraktijk gedaan. Met betrekking tot het nemen van beslissingen over
verlof adviseerde de Commissie-Visser dat de op dat moment geldende ‘mar-
ginale verloftoetsing’ geprofessionaliseerd moest worden (aanbeveling 12,
p. 124).85 Naar aanleiding van deze aanbeveling werd (uiteindelijk) het
Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVT) ingesteld (zie ook paragraaf 5.3). In
navolging van het onderzoek van de Commissie-Visser en het ISt-onderzoek
naar verlofbeleid in klinieken (ISt, 2005) werd in 2007 een vernieuwd verlof-
beleidskader gepubliceerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 452,
nr. 66; Staatscourant, 2007a).

De belangrijkste wijziging in dit toetsingskader verlof terbeschikkinggestel-
den was de introductie van de beveiligde fase van het begeleid verlof, op 1 juli
2007. Dit betekende dat bij de eerste vijf verlofbewegingen in de fase van het

83 Het ging hierbij om geweldsmisdrijven.
84 Op 21 november 2006 zijn de begeleide en onbegeleide verloven stopgezet (Tweede Kamer, vergaderjaar

2006-2007, 29 452, nr. 51). In de brief bij het rapport over De Kijvelanden van 21 februari 2007 staat dat de
heroverweging bij De Kijvelanden nog niet afgerond was. Dat betekent dat de intrekking van de begeleide en
onbegeleide verloven bij De Kijvelanden ten minste drie maanden duurde.

85 De Commissie boog zich over de vraag bij wie de bevoegdheid tot het verlenen van individuele verloven
moest liggen, bij de uitvoerende macht (maar dan op grotere afstand van de minister) of bij de rechterlijke
macht. De vraag die hieraan ten grondslag lag, was of het verloftraject gezien moest worden als expliciet
onderdeel van de behandeling, waarover de minister beslist, of als gedeeltelijke opheffing van een vrijheids-
benemende straf, waarover de rechter beslist. De Commissie adviseerde uiteindelijk om een nieuwe foren-
sisch psychiatrische dienst in te stellen, die individuele verlofmachtigingen én de longstay-indicatie zou afge-
ven. Deze nieuwe dienst moest op dezelfde manier worden ingericht als andere overheidsdiensten die een
individueel oordeel vellen (zoals de belastingdienst, immigratie- en naturalisatiedienst): inhoudelijk onafhan-
kelijk, maar met algemene politieke verantwoordelijkheid van de minister. Hierbij diende beleid (wet- en
regelgeving) onder het kerndepartement te vallen en de individuele toetsing onder de nieuw op te richten
dienst. Hiermee wilde de parlementaire onderzoekscommissie tegenover het verlofadvies van de fpc’s een
professioneel en gezaghebbend oordeel zetten, met de verwachting dat dit de beoordelaars in het fpc ‘scherp’
zou houden en dat dit ingrijpen op basis van ervaringen mogelijk zou maken.
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begeleid verlof, naast een medewerker uit het fpc, ook een beveiliger mee
moest gaan. De fpc’s konden zelf bepalen of ze deze beveiliging zelf verricht-
ten of kosteloos door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) zouden
laten doen. Tien fpc’s maakten gebruik van de diensten van DV&O, twee fpc’s
voerden de beveiliging zelf uit (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007,
29 452, nr. 66). Er heeft een evaluatie van de beveiligde fase van het begeleid
verlof plaatsgevonden (Nauta, 2009). Uit deze evaluatie bleek onder meer dat
er geen onttrekkingen waren tijdens de 950 beveiligde verlofgangen in 2008
(DV&O beveiligde hiervan 800 verlofgangen, kosten: € 360.000). Er werd ver-
der een vergelijking gemaakt met het aantal onttrekkingen tijdens begeleid
verlof in de drie jaren voorafgaand aan de introductie van beveiligd verlof
(2004-2006). Hierbij werd dezelfde fase van de verlofgang die nu beveiligd
wordt (dat wil zeggen de eerste vijf begeleide verloven) onderzocht. Hieruit
bleek dat er slechts twee onttrekkingen, zonder recidive, waren in deze
periode.

Naar aanleiding van deze bevinding concludeerde de onderzoeker dat het
nut van de introductie van de beveiligde fase bij de eerste vijf begeleide ver-
lofgangen twijfelachtig was (Nauta, 2009). Ook het forensische veld nam naar
aanleiding van het rapport het standpunt in dat het geen grond zag voor
voortzetting van het beveiligde verlof zoals dat was ingezet (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2009-2010, 29 452, nr. 119) en de RSJ vond de introductie van de
beveiligde fase van begeleid verlof eveneens niet nodig (RSJ, 2007a), temeer
daar uit ander onderzoek was gebleken dat de meeste onttrekkingen en reci-
dives tijdens onttrekkingen niet plaatsvinden in de fase van begeleid verlof,
maar in de fase van onbegeleid verlof (Hildebrand et al., 2006). In de beleids-
reactie bij het rapport wordt ondanks de geluiden uit het veld, toch vastge-
houden aan de beveiligde fase van het begeleid verlof (Tweede Kamer, verga-
derjaar 2009-2010, 29 452, nr. 119).

Bij de introductie van de beveiligde fase van het begeleid verlof werd ook de
geweldsinstructie aangepast. Er werd expliciet gemaakt dat ‘verlofbegeleiders
geweld gebruiken indien dit noodzakelijk en mogelijk is om onttrekking aan
het toezicht te voorkomen, tenzij dit gevaar oplevert voor de begeleiders of
derden’. Verder werd in dit toetsingskader verlof (voor het eerst) duidelijk
omschreven voor welke doelgroepen tbs-gestelden welke vorm(en) van verlof
mogelijk zijn en op welke manieren de verlofmachtiging kan worden beëin-
digd. De verloffasen zijn dezelfde als in 2005. Hoewel er één format was voor
het aanvragen van de verschillende verloffasen, werden er (naast algemeen
geldende voorschriften) specifieke bepalingen per verlofsoort genoemd. Ook
werden er algemene toetsingsregels en toetsingsregels per verlofsoort opge-
nomen. Hierin werd bijvoorbeeld opgenomen dat voor het toekennen van
onbegeleid verlof het begeleid verlof goed moest zijn verlopen. Een verlof-
machtiging was geldig voor de duur van één jaar, waarna een evaluatie
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geschreven moest worden. Deze evaluatie moest twee maanden voor afloop
van de machtiging toegestuurd worden aan ITZ. Bij het ontbreken van de
evaluatie verviel de machtiging en was een volledig nieuwe aanvraag noodza-
kelijk. Er werden zes groepen tbs-gestelden aangeduid van wie verhoogd
risico van recidive werd verwacht. Voor deze groepen moet de verlofaanvraag
worden voorzien van een deskundigenadvies van de veiligheidsadviseur van
de afdeling ITZ (Staatscourant, 2007a). Ook geldt vanaf 2007 dat bij combina-
tievonnissen het verlof pas vanaf tweederde van de opgelegde gevangenis-
straf (de vi-datum) van start mag gaan. Daarnaast werden eind 2007 de proe-
ven met elektronisch toezicht uitgebreid (Staatscourant, 2007c).

Toetsingskader verlof terbeschikkinggestelden 2009
Op 6 februari 2009 werd opnieuw een nieuw verlofbeleidskader gepubliceerd
(Staatscourant, 2009).86 De belangrijkste verandering in dit verlofbeleidska-
der was een nadere uitwerking van het beveiligde verlof in de eerste fase van
begeleid verlof. Aan de eerste vijf verlofgangen binnen begeleid verlof werd
een beveiligde fase verbonden, die geleidelijk afneemt in de mate van beveili-
ging. Dit betekent dat de eerste vijf verlofgangen (meestal87) beveiligd zijn.
Het begeleide verlof verloopt dan in de meeste gevallen als volgt: beveiligde
fase van het begeleid verlof, dubbel begeleid verlof en enkel begeleid verlof.
De vier verloffasen die genoemd worden in dit verloftoetsingskader zijn bege-
leid verlof, onbegeleid verlof, transmuraal verlof en proefverlof. Voor deze
verloffasen moet (elk apart) een machtiging worden aangevraagd. De verlof-
machtiging verloopt automatisch na 1 jaar en de fpc’s hebben de taak ervoor
te zorgen dat de verlofmachtiging blijft voortbestaan (indien gewenst). Twee
maanden voor afloop van de maatregel moeten medewerkers van de fpc’s er
om die reden voor zorgen dat er een evaluatie van de verlofgangen van
betrokkene wordt gestuurd naar de Verlofunit van DJI. In de evaluatie moet
in elk geval een actueel beeld gegeven worden van de behandeling, de doelen
van het verlof, het verloop van het verlof en risicotaxatie en risicomanage-
ment.

Bij het ontbreken van de evaluatie vervalt de verlofmachtiging van rechts-
wege. Er zijn twee manieren waarop een verlofmachtiging kan eindigen: van
rechtswege (art. 53, lid 2 Rvt) of door intrekking door de Minister van Justitie
(art. 53, lid 3 Rvt). De verlofmachtiging eindigt van rechtswege88 wanneer de
tbs-gestelde 24 uur ongeoorloofd afwezig is (tenzij sprake is van overmacht),
zodra het OM aan de inrichting meldt dat de betrokkene verdacht wordt van
het plegen van een misdrijf waar voorlopige hechtenis voor mag worden
opgelegd, bij overplaatsingen van tbs-gestelden in het kader van een tweede

86 De RSJ bracht een advies uit over dit verloftoetsingskader, zie RSJ (2009a).
87 De beveiligde fase is in het verloftoetsingskader van 2009 niet langer verplicht, er kan goed gemotiveerd en

op grond van klinische overwegingen van worden afgezien.
88 Dat wil zeggen dat de verlofmachtiging automatisch vervalt, zonder tussenkomst van het hoofd van de inrich-

ting of de staatssecretaris van Justitie.
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behandelpoging en wanneer de termijn waarvoor de machtiging is afgegeven
verstrijkt (meestal na 1 jaar). De verlofmachtiging wordt ingetrokken indien
wordt vastgesteld dat betrokkene ongewenst vreemdeling is en/of wanneer
betrokkene zich schuldig maakt aan ernstige normschendingen (zowel bin-
nen als buiten het fpc; Staatscourant, 2009).

In het verlofkader van 2009 wordt incidenteel verlof als een aparte categorie
van verlof gezien, namelijk vallend binnen de categorie ‘verblijf buiten de
beveiligde zone van het fpc zonder machtiging’. In deze categorie van verlof
vallen nog twee situaties, namelijk wanneer een ziekenhuisbezoek/medische
noodzaak bestaat en wanneer een gerechtelijke procedure bijgewoond moet
worden. Bij incidenteel verlof wordt overigens verderop in de tekst wel
bepaald dat een zogenoemde ‘machtiging incidenteel verlof’ dient te worden
aangevraagd bij de Verlofunit. De staatssecretaris verstrekt deze machtiging
op humanitaire gronden.

Wanneer een kliniek van de beveiligde fase wil afwijken, dient in het risico-
managementplan bij de verlofaanvraag te worden aangegeven op welke
andere wijze het risicomanagement wordt uitgevoerd. Er staat in het verlof-
beleidskader van 2009 verder een uitgebreid overzicht van de voorwaarden
waaraan een verlofaanvraag voor elke fase (begeleid, onbegeleid, transmu-
raal en proefverlof) moet voldoen. Wat verder opvalt is dat de vereisten voor
een verlofaanvraag negatief geformuleerd zijn: ‘begeleid verlof start niet…’
(paragraaf 3.2.1; Staatscourant, 2009). Hiernaast wordt in dit toetsingskader
ter bescherming van de tbs-gestelde opgenomen dat de machtiging met
maximaal vier weken kan worden verlengd wanneer de evaluatie van het ver-
lof langer op zich laat wachten (door administratieve nalatigheid van de Ver-
lofunit DJI en/of het AVT) dan de wettelijke evaluatietermijn van twee maan-
den. Omdat in de loop van 2009 bleek dat er nog enkele knelpunten waren, is
op 16 september 2009 door DJI een zogenoemde veegbrief verzonden (voor
een overzicht van de genoemde punten, zie AVT, 2009a). Anno 2010 ten
slotte, zijn er voornemens om de verlofregels in een ministeriële regeling op
te nemen, waartoe eveneens het Rvt (art. 53) aangepast zal worden. Met het
vastleggen van de verlofregels in een ministeriële regeling is er minder beoor-
delingsruimte om af te wijken van de regels dan wanneer deze in beleidregels
zijn vastgelegd (RSJ, 2010a). De RSJ oordeelde in haar advies van 16 augustus
2010 dat de vastlegging van de verlofregels in een ministeriële regeling op
zichzelf een goede ontwikkeling was, maar dat er een paar extra waarborgen
voor de tbs-gestelde moesten worden ingebouwd (zie RSJ, 2010a). In tabel 18
worden de belangrijkste kenmerken van de verlofbeleidskaders in de periode
1990-2009 weergegeven.
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5.1.6 Kortom

Aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw was er weinig unifor-
miteit in het verlofbeleid tussen verschillende fpc’s. In sommige fpc’s beslo-
ten behandelaren wanneer een tbs-gestelde op verlof kon, bij andere fpc’s
werden verlofvoorstellen aan het ministerie van Justitie voorgelegd. In de
periode 1990-1994 werden de eerste regels met betrekking tot verlofbeleid
vastgesteld. Dit betrof beleid op zogenoemde ‘betekenisvolle momenten’,
waarbij de minister een aantal momenten definieerde waarop hij voortaan
(standaard) de besluiten over toekennen van verlof zou overnemen. Wanneer
de tbs-gestelde voor het eerst onbegeleid de kliniek zou verlaten, moest toe-
stemming gevraagd worden aan de minister. Ook kondigde de minister aan
dat er een eerste verlofbeleidskader opgesteld zou worden. Dit werd in 1994
gepubliceerd. Er waren drie belangrijke onderdelen: 1) het vaststellen van
afspraken over de bevoegdheid voor het verlenen van verlof, 2) het formule-
ren van randvoorwaarden voor interne procedures in klinieken, en 3) het
melden van incidenten en onregelmatigheden met meer dan gemiddeld
belang. Het hoofd van de inrichting moest voortaan toestemming vragen aan
de minister wanneer hij een tbs-gestelde met onbegeleid verlof wilde laten
gaan.

In de periode 1995-1999 werd het Reglement Verpleging Terbeschikking-
gestelden gewijzigd. Verlof werd teruggebracht naar zes soorten en er werd
vastgelegd hoe verlof en proefverlof aangevraagd moesten worden. Gezien
het feit dat vanaf 1994 voor alle soorten onbegeleide verloven toestemming
gevraagd moest worden aan de minister, ontstond een aanzienlijke toename
van de werkdruk bij DJI. Daarnaast besloot de minister dat het niet langer
nodig was om telkens wanneer een tbs-gestelde de inrichting verliet toestem-
ming aan hem te vragen. Om deze redenen werd in 1997 besloten dat er
voortaan een verlofmachtiging afgegeven zou worden, die voor meerdere
verlofgangen geldig was.

In de periode 2000-2004 werden meer eisen aan het indienen van een verlof-
aanvraag verbonden en ook werd er voortaan strenger getoetst. Ten eerste
moest er voortaan bij een verlofaanvraag een verlofplan worden opgesteld.
Ten tweede werden er in het verloftoetsingskader van 2000 (meer) inhoude-
lijke eisen gesteld aan het verlofplan. Bij het inschatten van het risico werd
het gebruik van een checklist van risicofactoren verplicht gesteld. Het was
aan de fpc’s om te bepalen welke checklist zij zouden gebruiken. Een derde
punt was dat in plaats van de marginale toets van de verlofaanvraag die voor-
heen verricht werd, voortaan getoetst werd of het hoofd van de inrichting vol-
doende onderbouwd, transparant en begrijpelijk tot zijn verlofplan was geko-
men en of de verlofaanvraag consequent en consistent was binnen het ver-
loop van de tenuitvoerlegging van de maatregel van betrokkene.
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Naar aanleiding van inzichten aangedragen vanuit wetenschappelijk onder-
zoek werden vanaf 1 januari 2003 met alle fpc’s afspraken gemaakt over de
fase(n) van de behandeling waarin toepassing van risicotaxatie bij een verlof-
aanvraag een rol diende te spelen. In augustus 2003 startte een werkgroep
met deskundigen uit tbs-klinieken, de FPD en de afdeling ITZ van DJI met het
formuleren van nieuw verlofbeleid, dat in 2004 werd gepubliceerd. In verge-
lijking met het verlofkader van 2000 is er in het verlofbeleidskader van 2004
veel meer aandacht voor de veiligheid ten aanzien van de maatschappij, bij-
voorbeeld door strengere regels over risicotaxatie en risicomanagement.
Vanaf dit jaar moesten bepaalde specifiek genoemde risicotaxatie-instru-
menten worden ingevuld. Daarnaast werden er vier bijzondere groepen aan-
geduid, voor wie aanvullende bepalingen golden bij de verlofaanvraag. Dit
waren tbs-gestelden die werden overgeplaatst in het kader van een tweede
behandelpoging, risicogroepen (waaronder tbs-gestelden met een tweede of
derde tbs), en tbs-gestelden met een combinatievonnis (tbs-maatregel en
gevangenisstraf).

Parallel aan deze ontwikkeling vond eind mei 2004 een ernstig incident
plaats, waarbij een jong meisje werd ontvoerd door een tbs-gestelde die zich
had onttrokken aan begeleid verlof. Dit incident leidde ertoe dat op landelijk
niveau alle bestaande verlofmachtigingen opnieuw overwogen werden. In de
periode eind mei tot en met eind oktober 2004 waren ruim 1000 verlofmach-
tigingen door deze maatregel ingetrokken. Deze intrekking wordt doorgaans
de ‘categorale intrekking’ van de verloven genoemd. De heroverweging werd
op 28 oktober 2004 afgerond en leidde tot het intrekken van in totaal 35 ver-
lofmachtigingen, waarvan 17 bij het fpc van waar het incident had plaatsge-
vonden.

In de periode 2005-2009 was er nogmaals aandacht voor meer uniformiteit in
de verlofaanvragen en de verlofbeoordelingsprocedure. In 2005 werd een
nieuw verlofbeleidskader gepubliceerd, waarin sprake was van een verdere
toename van de aandacht voor veiligheidsaspecten bij verlofverlening. Op
14 juni 2005 vond er opnieuw een ernstig incident plaats, waarbij een tbs-
gestelde betrokken was die zich onttrokken had aan het toezicht tijdens
begeleid verlof. Mede naar aanleiding hiervan werd besloten een parlemen-
tair onderzoek naar het functioneren van de tbs-maatregel te verrichten. Er
werd door de parlementaire onderzoekscommissie (Commissie-Visser) één
aanbeveling voor de verlofpraktijk gedaan: bij het nemen van beslissingen
over verlof werd geadviseerd dat de op dat moment geldende ‘marginale ver-
loftoetsing’ geprofessionaliseerd moest worden. Naar aanleiding van deze
aanbeveling werd (uiteindelijk) het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVT)
ingesteld.
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In navolging van de Commissie-Visser en het onderzoek van de ISt naar het
verlofbeleid in de fpc’s werd in 2007 een vernieuwd verlofbeleidskader gepu-
bliceerd. De belangrijkste wijziging in dit toetsingskader was de introductie
van de beveiligde fase van het begeleid verlof, op 1 juli 2007. Dit betekende
dat bij de eerste vijf verlofbewegingen in de fase van het begeleid verlof, naast
een medewerker uit het fpc, ook een beveiliger mee moest gaan. Daarnaast
werden twee extra groepen aangeduid van wie een verhoogd risico van reci-
dive verwacht werd en voor wie de verlofaanvraag voorzien moet worden van
een deskundigenadvies van de veiligheidsadviseur van de afdeling ITZ. Op
6 februari 2009 ten slotte, werd opnieuw een nieuw verlofbeleidskader gepu-
bliceerd (anno 2010 is dit het meest recente verlofbeleidskader). De belang-
rijkste verandering in dit verlofbeleidskader was een nadere uitwerking van
het beveiligde verlof in de eerste fase van begeleid verlof. De beveiligde fase
van begeleid verlof is in het kader van 2009 niet langer verplicht. In geval van
overplaatsing naar een ander fpc wordt bepaald dat de verlofmachtiging van
rechtswege vervalt. Ten slotte zijn er anno 2010 voornemens om het verlofbe-
leid in een ministeriële regeling op te nemen.

5.2 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. Wanneer vastgesteld
zou worden dat minder tbs-gestelden met verlof zijn, is een van de mogelijke
redeneringen dat het strenger geworden verlofbeleid van invloed is geweest
op het aantal tbs-gestelden dat een machtiging voor verlof heeft. Ook geldt
dat wanneer het langer duurt voordat een tbs-gestelde met verlof gaat, er ver-
traging in de behandeling optreedt. Tegen deze achtergrond wordt in deze
paragraaf de ontwikkeling in cijfers over het totale aantal verlofmachtigingen,
de ontwikkeling in verlofmachtigingen naar verlofsoort en de verlofmachti-
gingen naar verblijfsduur nader onderzocht.

5.2.1 Ontwikkeling aantal geregistreerde, gestarte en ingetrokken
verlofmachtigingen

Allereerst worden alle geregistreerde, gestarte en ingetrokken verlofmachti-
gingen (totaal van begeleid verlof, onbegeleid verlof en transmuraal verlof)
voor de jaren 2000 tot en met de eerste helft van 2009 bekeken89 (zie tabel 19).
Het aantal verlofmachtigingen is gelijk aan het aantal tbs-gestelden dat

89 De cijfers voor de jaren 1990 tot en met 1999 waren helaas niet beschikbaar. De cijfers over de eerste helft
van 2009 worden ter informatie in de tabel weergegeven, maar in de tekst niet besproken, gezien het feit dat
het op het moment van het schrijven van het onderhavige onderzoek onduidelijk is hoe deze zich gedurende
dat jaar verder ontwikkelden.
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mogelijkheden tot verlof van die verlofsoort heeft. Met geregistreerde verlof-
machtigingen wordt het totaal van de verlofmachtigingen in een bepaald jaar
bedoeld. Gestart betekent in dat de verlofmachtiging dat jaar is begonnen en
ingetrokken betekent dat de tbs-gestelde zijn of haar verlofmachtiging kwijt-
raakte. Naast de absolute aantallen worden de verlofmachtigingen ook
gepresenteerd als percentage van de gerealiseerde capaciteit (zie ook bij-
lage 6). Hiervoor is gekozen omdat de tbs-capaciteit door de jaren heen een
flinke groei heeft doorgemaakt, waardoor de absolute aantallen van verlof-
machtigingen minder informatief zijn dan het relatieve aantal (het percen-
tage van de gerealiseerde capaciteit).90

Geregistreerde verlofmachtigingen
Het aantal geregistreerde verlofmachtigingen geeft het totaal aantal tbs-
gestelden dat over mogelijkheden tot verlof beschikt weer. In tabel 19 is te
zien dat het aantal geregistreerde verlofmachtigingen in absolute aantallen
door de jaren heen toeneemt van 647 in 2000 naar 838 in 2008. Wanneer
gekeken wordt naar de geregistreerde verlofmachtigingen als percentage van
de gerealiseerde capaciteit, is echter een daling te zien van 58,3% in 2000
naar 43,7% in 2008.

Gestarte machtigingen
Uit het aantal gestarte verlofmachtigingen blijkt dat er in absolute aantallen
niet zo veel verschil is in het aantal tbs-gestelden dat door de jaren heen per
jaar met verlof gaat, dit fluctueert van 506 in 2000 tot 515 in 2008. Echter,
wanneer gekeken wordt naar de gestarte verlofmachtigingen naar percentage
van de gerealiseerde capaciteit, werden in 2008 veel minder verlofmachtigin-
gen afgegeven dan in 2000: een daling van 45,6% in 2000 naar 26,9 in 2008
(een daling van bijna 20%-punt).91 De sterkste daling is tussen 2005 en 2006,
waarbij het percentage gestarte verlofmachtigingen van 34,1% naar 24,8%
terugloopt.

Ingetrokken machtigingen
In tabel 19 is verder het aantal ingetrokken verlofmachtigingen te zien. In
2005 werden de meeste verlofmachtigingen ingetrokken: 81. Hiervan waren
35 intrekkingen als gevolg van de categorale intrekking en heroverweging van
alle verloven in 2005 (zie ook paragraaf 5.1.5). Na 2005 schommelt het aantal
intrekkingen rond de 25.

90 De bezettingsgraad was niet beschikbaar voor een deel van de onderzoeksperiode, vandaar dat niet met de
bezettingsgraad maar de gerealiseerde capaciteit gewerkt wordt. De gerealiseerde capaciteit geeft het feitelijk
aanwezige aantal plaatsen weer. Aangezien de bezettingsgraad lange tijd meer dan 95% is geweest, wordt
met dit cijfer gerekend, maar het is enigszins een onderschatting van het aantal tbs-gestelden.

91 De eerste helft van 2009 laat zien dat dit percentage nog lager ligt: slechts 15,6% van de totaal aanwezige
personen heeft een verlofmachtiging die in dat jaar gestart is. Echter, gezien het feit dat dit cijfers over de
eerste helft van 2009 zijn, is nog niet duidelijk hoe dit percentage eind 2009 zal zijn.
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5.2.2 Verlofmachtigingen naar verlofsoort

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de verschillende soorten
verlofmachtigingen (begeleid, onbegeleid, transmuraal en proefverlof) door
de jaren heen worden de verlofmachtigingen nader uitgesplitst naar verlof-
soort (zie tabel 20). Het bleek niet mogelijk de cijfers voor onbegeleid verlof
en transmuraal verlof op een betrouwbare manier van elkaar te onderschei-
den.92 Desondanks worden de cijfers hieronder weergegeven. Daarnaast
wordt aan de cijfers van DJI een extra kolom toegevoegd, waarin onbegeleid
verlof en transmuraal verlof samen genomen worden. Deze laatste categorie
bevat op deze manier echter wel een brede range aan verlofvormen, varië-
rend van een uur buiten het fpc tot en met het wonen in een zelfstandige
woonruimte. Aan deze cijfers kan wel waarde worden gehecht, net als aan de
cijfers over begeleid verlof en proefverlof.

Wat betreft begeleid verlof loopt het aantal verlofmachtigingen in absolute
getallen van 250 machtigingen voor begeleid verlof in 2000 naar 384 machti-

Tabel 19 Geregistreerde, gestarte en ingetrokken verlofmachtigingen
(totaal van begeleid verlof, onbegeleid verlof en transmuraal
verlof) voor de jaren 2000 tot eerste helft 2009 op
peilmoment

Jaar Geregistreerd Gestart Ingetrokken

N % van 
bezetting

N % van 
bezetting

N % van 
bezetting

2000 647 58,3 506 45,6 0 -

2001 690 59,3 520 44,7 3 0,3

2002 741 60 464 37,6 2 0,2

2003 735 55,5 619 46,8 6 0,5

2004 743 52,3 568 40 30 2,1

2005 726 48,6 509 34,1 81 5,4

2006 698 41,1 421 24,8 25 1,5

2007 750 40,8 458 24,9 29 1,6

2008 838 43,7 515 26,9 27 1,4

2009 ( juni) 929 47,2 297 15,1 5 0,3

Naar: DJI (2009b)

92 Dit komt doordat de verschillende verlofvormen in de verschillende verlofbeleidskaders die door de jaren heen
zijn verschenen veranderd zijn, waarmee in de uitdraai van de gegevens van DJI geen rekening gehouden
wordt. De belangrijkste beperking die dit met zich meebrengt is dat woonverlof, wat voorheen gezien werd als
een bijzondere vorm van onbegeleid verlof, vanaf het toetsingskader van 2004 gezien wordt als transmuraal
verlof. Het is dus onjuist om te concluderen dat de sterke daling in het aantal onbegeleide verloven die in de
periode 2000-2009 te zien is (tabel 20) geheel toe te schrijven is aan een daadwerkelijke daling van die verlo-
ven. Dit geldt ook voor transmuraal verlof: de sterke stijging in de verlofmachtigingen voor transmuraal verlof
in de periode 2000-2009 is niet geheel toe te schrijven aan een daadwerkelijke stijging van het aantal verloven
van dit type. Helaas was het in het systeem van DJI (binnen het tijdsbestek van het onderhavige onderzoek)
niet te achterhalen welk deel van de daling respectievelijk stijging exact toe te schrijven is aan de manier van
registreren dan wel een daadwerkelijke ontwikkeling weergeeft.
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gingen in 2008. Dit is een toename van 134 verlofmachtigingen voor begeleid
verlof in een periode van 9 jaar. Echter, wanneer rekening gehouden wordt
met het totaal aantal tbs-gestelden en het percentage daarvan dat begeleid
verlof heeft, blijft dit ongeveer gelijk: 22,5% in 2000 en 20% in 2008.

Wat betreft het aantal verlofmachtigingen voor onbegeleid verlof en trans-
muraal verlof samen, is het absolute aantal gestegen van 384 in 2000 naar 505
in 2008. Echter, wanneer deze absolute aantallen in percentages van de
bezettingsgraad bezien worden, daalt het percentage van onbegeleid en
transmuraal verlof (gezamenlijk) van 34,6% in 2000 naar 26,3% in 2008. Dit is
een relatief lichte daling van 8,3%-punt.

Het percentage proefverloven blijft tussen de jaren 2000 en 2008 absoluut
gezien bijna gelijk: er zijn in 2000 gemiddeld 97 proefverloven en in 2008
85 proefverloven. Het aantal proefverloven naar bezettingsgraad daalt licht
van 8,7% in 2000 naar 4,4% in 2008.

5.2.3 Verlofmachtigingen en verblijfsduur

Naast gegevens over de hoeveelheid tbs-gestelden die in een bepaald jaar een
verlofmachtiging hebben, is het ook interessant te kijken naar het moment in
de behandeling waarop zij deze machtiging ontvangen. Als de machtigingen
door de jaren heen op een later tijdstip in de behandeling worden afgegeven,
gaan tbs-gestelden op een later tijdstip met verlof, waardoor het ook langer
duurt voordat zij hun behandeling kunnen afronden (en de verblijfsduur toe-
neemt).

Tabel 20 Gemiddeld aantal verlofmachtigingen per type verlof 2000 - eerste helft 2009

Jaar Begeleid verlof Onbegeleid verlof Transmuraal verlof Onbegeleid en 
transmuraal verlof

Proefverlof

N %1 N %1 N %1 N %1 N %1

2000 250 22,5 378 34,1 6 0,5 384 34,6 97 8,7

2001 245 21,0 431 37,0 11 0,9 442 38,0 116 10,0

2002 267 21,6 382 30,9 19 1,5 401 32,5 127 10,3

2003 268 20,2 390 29,5 40 3,0 430 32,5 122 9,2

2004 282 19,9 300 21,1 113 8,0 413 29,1 121 8,5

2005 276 18,5 169 11,3 251 16,8 420 28,1 96 6,4

2006 265 15,6 142 8,4 263 15,5 405 23,8 104 6,1

2007 350 19,0 158 8,6 290 15,8 448 24,4 93 5,1

2008 384 20,0 182 9,5 323 16,8 505 26,3 85 4,4

2009 ( juni) 427 21,7 180 9,0 350 17,8 530 26,4 79 3,5

 Percentage  van bezetting (zie bijlage 6).
Bron: DJI (2009b)

1
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Om die reden werd een berekening gemaakt van de verblijfsduur op het
moment dat een tbs-gestelde een verlofmachtiging verkregen heeft (zie figu-
ren 3 en 4). Hierbij wordt gekeken naar de instroomcohorten van tbs-gestel-
den in de periode 1996 tot en met 2008 (tbs-gestelden die in de jaren 1996 tot
en met 2008 aan hun intramurale behandeling zijn begonnen). Achtereenvol-
gens komen begeleid verlof en onbegeleid verlof samen met transmuraal ver-
lof aan bod.93 In de twee figuren is te zien welk percentage van de afgegeven
verlofmachtigingen (per type verlof) van de instroomcohorten binnen één
jaar, binnen twee jaar, binnen drie jaar, binnen vier jaar, binnen vijf jaar, of
langer dan vijf jaar na het moment van instromen in het fpc wordt afgegeven.
Bijvoorbeeld, welk percentage van de verlofmachtigingen voor begeleid ver-
lof wordt binnen één jaar verstrekt. De lijnen houden op op het moment dat
er nog geen gegevens beschikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de lijn die
tbs-gestelden uit het instroomcohort van 2008 weergeeft, van deze tbs-gestel-
den is het aantal verlofmachtigingen dat binnen twee jaar wordt afgegeven
nog onbekend, aangezien 2010 nog niet geheel voorbij is.

Begeleid verlof
Wat opvalt, is dat het in de onderzochte periode langer duurt voordat tbs-
gestelden een machtiging voor begeleid verlof krijgen, waarbij de afname van
het aantal verlofmachtigingen niet geleidelijk verloopt, maar fluctueert door
de jaren heen. Voor de instroomcohorten tussen 1996 en 2007 nemen vooral
de percentages tbs-gestelden die binnen één en die binnen twee jaar met
begeleid verlof gaan af, terwijl de percentages tbs-gestelden die binnen drie
en die binnen vier jaar met verlof gaan relatief stabiel blijven. Zo is te zien dat
van het instroomcohort van tbs-gestelden uit 1996 12% binnen één jaar een
machtiging voor begeleid verlof verkreeg, terwijl dit voor het instroomcohort
van 2007 is gedaald naar 1,5% (een daling van 10,5%-punt). Van het
instroomcohort van tbs-gestelden uit 1996 heeft 29,1% van de tbs-gestelden
binnen twee jaar een machtiging voor begeleid verlof, van het instroomco-
hort van 2007 is dit percentage nog maar 13,4% (een daling van 15,7%-punt).
Het percentage tbs-gestelden dat binnen drie jaar begeleid verlof krijgt, ligt
slechts iets lager voor het instroomcohort van 2006 (43,6%) in vergelijking
met het instroomcohort van 1996 (46,8%; daling van 3,2%-punt). Het percen-
tage tbs-gestelden dat na vier jaar behandeling een machtiging voor begeleid
verlof krijgt, fluctueert, maar neemt voor de instroomcohorten tussen 1996
en 2005 toe: 54,4% en 60,1% (een stijging van 5,7%-punt).

Onbegeleid en transmuraal verlof
Voor de instroomcohorten van de jaren 1996 tot en met 2006 zijn cijfers over
de onbegeleide verloven samen met de transmurale verloven bekend. De cij-
fers laten zien hoe lang het gemiddeld duurt voordat een tbs-gestelde onbe-
geleid of transmuraal verlof krijgt en tonen aan dat dit nu langer duurt dan in

93 Over proefverlof zijn helaas geen cijfers met betrekking tot de verblijfsduur bekend.
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het verleden. Dit geldt vooral voor het percentage tbs-gestelden dat binnen
drie jaar een verlofmachtiging voor onbegeleid/transmuraal verlof krijgt, dit
daalt tussen de instroomcohorten van 2004 en 1996 met 28%-punt (1996:
53%; 2004: 25%). De overige cijfers zijn als volgt: voor het instroomcohort van
2004 geldt dat 2% binnen één jaar, 7% binnen twee jaar, 25% binnen drie jaar
en 46% binnen vier jaar een verlofmachtiging voor onbegeleid of transmuraal
verlof krijgt. Voor het instroomcohort van 1996 gold dat 7% binnen één jaar,
30% binnen twee jaar, 53% binnen drie jaar en 61% binnen vier jaar onbege-
leid of transmuraal verlof kreeg.

5.2.4 Verlof per fpc en per type delinquent

Canton (2009) geeft aan dat de cijfers ten aanzien van verlof per fpc grote ver-
schillen laten zien: in sommige fpc’s heeft 39% verlof, terwijl in een ander fpc
79% van de tbs-gestelden verlof heeft. Het is onduidelijk waar deze verschil-
len precies vandaan komen. Een mogelijke verklaring is dat in nieuwere fpc’s
in ieder geval meer tbs-gestelden aanwezig zijn die een nog relatief korte
periode opgenomen zijn. Als een tbs-gestelde nog maar kort is opgenomen, is
de kans dat hij met verlof is ook lager. De oorzaken voor de verschillen in ver-
lofmachtigingen per fpc zouden in vervolgonderzoek nader uitgezocht kun-
nen worden.

Verder blijkt uit de cijfers van de verlofgangers dat er een relatie is tussen het
type delict dat een tbs-gestelde gepleegd heeft en of hij wel of niet met verlof

Figuur 3 Percentage tbs-gestelden met begeleid verlof naar moment
van afgave van de machtiging voor instroomcohorten
1996-2008
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is. Brandstichters zijn het vaakst met verlof (67,7%), gevolgd door tbs-gestel-
den die een zedendelict met een minderjarig slachtoffer gepleegd hebben
(63,3%). Van de tbs-gestelden met een levensdelict is 58,9% met verlof en tbs-
gestelden met een vermogensdelict is 55,5% met verlof. Wanneer gekeken
wordt naar de verschillende verlofsoorten is bekend dat zedendelinquenten
later met onbegeleid verlof gaan en brandstichters later met begeleid verlof.
Er zijn geen verschillen per verloffase in de overige delictsoorten (Canton,
2009).

5.2.5 Kortom

Bovenstaande bevindingen laten zien dat het totaal aantal tbs-gestelden dat
mogelijkheden tot verlof heeft (een verlofmachtiging) 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 ongeveer 1% per jaar; met uit-
zondering van 2005), maar doordat er relatief minder nieuwe verlofmachti-
gingen 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).

Figuur 4 Percentage tbs-gestelden met onbegeleid of transmuraal
verlof samen naar moment van afgave van de
verlofmachtiging voor instroomcohorten 1996-2008
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Er gaat ook een langere behandelperiode vooraf aan het verkrijgen van een
verlofmachtiging: machtigingen voor zowel begeleid verlof, als voor onbege-
leid 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 ver-
lof krijgt, is gedaald (van 53% instroomcohort 1996; naar 25% instroomcohort
2004).

5.3 Adviescollege Verloftoetsing Terbeschikkingstelling (AVT)

5.3.1 Inleiding

Onderzoeksvraag 17 van het onderhavige onderzoek gaat over de mogelijke
invloed van de instelling van het AVT op de verlofpraktijk en daarmee op de
verblijfsduur. De beantwoording van deze onderzoeksvraag staat in deze
subparagraaf centraal. Het AVT werd ingesteld naar aanleiding van de aanbe-
velingen van de Commissie-Visser en vormt een ‘nieuwe schakel’ in de pro-
cedure omtrent verlofaanvragen (Visser, 2008, p. 68). Dit college adviseert de
Minister van Justitie over het al dan niet toekennen van een verlofmachti-
ging. Op 1 januari 2008 werd het AVT operationeel. Van 1 juli 2007 tot
1 januari 2008 gold een overgangsperiode, waarin de formatie van het AVT
volledig werd gemaakt en waarin zij al enkele adviezen uitbracht (DSP,
2007a). Het instellingsbesluit was op 1 oktober 2007 (Staatscourant, 2007b).
De doelstelling luidt:

‘Het adviescollege stelt zich ten doel een onafhankelijke inhoudelijke toets
van alle verlofaanvragen binnen een redelijke termijn te waarborgen en daar-
over een gedegen advies uit te brengen aan de Minister. Hierbij betrekt het
adviescollege alle (recente) beschikbare informatie op het gebied van risico-
taxatie en levert het adviescollege een inhoudelijke bijdrage aan de lerende
verlofpraktijk.’ (AVT, 2009b, p. 7)
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In box 1 wordt het AVT nader besproken, waarbij onder andere de organisa-
torische inbedding van het AVT, de leden en hun expertise en kenmerken van
de toetsingsprocedure van de verlofaanvraag aan de orde komen.94

Box 1 Achtergrondinformatie Adviescollege Verloftoetsing Tbs

Organisatorische inbedding
Het AVT is organisatorisch gezien zo onafhankelijk mogelijk binnen het
ministerie van Justitie ondergebracht, namelijk direct onder de secretaris-
generaal. Art. 11, lid 1 van het Besluit van de staatssecretaris van 27 septem-
ber 2007, over de instelling van het Adviescollege Verloftoetsing TBS (verder
te noemen: het Besluit) luidt: ‘bij het uitbrengen van een advies ontvangt
het adviescollege geen aanwijzingen van de Minister over de te hanteren
methodiek, haar oordeelsvorming en advisering’ (Staatscourant, 2007b).

Leden en expertise
Het AVT bestaat uit elf gedragsdeskundigen, vier rechters en één weten-
schappelijk adviseur (de directeur van het EFP). Het college wordt onder-
steund door een secretaris, een beleidsmedewerker en twee ondersteu-
nende medewerkers (AVT, 2010a). Het AVT kent commissievergaderingen,
waarin drie gedragsdeskundigen plaatsnemen (ten minste één psychiater
en één psycholoog) en onder voorzitterschap van een rechter de Minister
van Justitie adviseren over binnengekomen verlofaanvragen. De commissie
wisselt van samenstelling en beslist per commissievergadering over maxi-
maal 20 verlofaanvragen. Er vinden per maand ongeveer zes commissiever-
gaderingen plaats (AVT, 2008a; website www.adviescollegeverloftoet-
singtbs.nl, geraadpleegd op 19 april 2010).

Indienen verlofaanvraag
Het AVT toetst vier soorten verlof: begeleid verlof, onbegeleid verlof, trans-
muraal verlof en proefverlof. Er is één format voor het indienen van aanvra-
gen voor deze verschillende soorten verlof. Hierin moet achtereenvolgens in
kaart gebracht worden: de delictgeschiedenis, de behandelhistorie (eerdere
behandelingen), de (delict)diagnostiek, het verloop van de huidige behan-
deling en de respons van betrokkene hierop, farmacotherapie, incidenten
(zoals ernstige misdragingen in of buiten het fpc), risicoanalyse, risicoma-
nagement en recidivegevaar, een verlofplan en de motivatie van de tbs-
gestelde. Daarnaast worden enkele aanvullende bepalingen per soort verlof
aangegeven (zie het meest recente verlofbeleidskader), zoals het schrijven
van een stappenplan voor de opbouw van begeleid verlof bij een aanvraag
voor begeleid verlof (Staatscourant, 2009).

94 Het AVT brengt zelf geregeld nieuwsbrieven uit (zie AVT, 2008b, 2009a, 2009c; AVT, 2010c) en ook wordt elk
jaar een jaarverslag gepubliceerd (AVT, 2009b, 2010a). Daarnaast organiseert het AVT regelmatig seminars
(zie AVT, 2009d, 2009e, 2010b).
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Een verlofaanvraag kan drie verschillende aanvragen omvatten: nieuwe
aanvragen, evaluaties en wijzigingen verlofplan. Nieuwe aanvragen zijn ver-
lofaanvragen voor een tbs-gestelde voor wie in het afgelopen jaar nog geen
verlofmachtiging voor de betreffende verloffase is verstrekt. Een evaluatie
gaat over de wijze waarop het verlof in het voorafgaande jaar is verlopen.
Een verlofmachtiging wordt voor de periode van één jaar afgegeven en het
fpc moet een evaluatie van het verlof schrijven, wanneer het de verlofmach-
tiging in het volgende jaar wil voortzetten. Wijzigingen verlofplan betreffen
aanvragen van het fpc om het verlofplan enigszins aan te passen. Dit kan
bijvoorbeeld een toename in het aantal overnachtingen zijn.

Uitgebracht advies
Het AVT kan twee typen adviezen uitbrengen: een positief advies en een
negatief advies. Bij een positief advies wordt aan de Minister van Justitie
aanbevolen de betrokken tbs-gestelde verlof te verlenen. Bij een negatief
advies wordt aanbevolen de machtiging niet te verstrekken. Van een positief
advies kan de minister afwijken, van een negatief advies niet (art. 7, lid 1 van
het Besluit).*
Aanvankelijk gaf het AVT alleen een positief dan wel negatief advies over de
ingediende verlofaanvraag, gaandeweg het eerste jaar (2008) ontstond bij
het college de behoefte om de adviezen in sommige gevallen te vergezellen
van voorzichtige suggesties over de diagnose of de behandeling (AVT,
2009b). Ook worden sommige verlofaanvragen aangehouden, waarbij er
een verzoek om meer informatie gedaan wordt. Verder heeft het college de
mogelijkheid om een second opinion aan te vragen, waarbij aan één of twee
deskundigen gevraagd wordt of zij het aangevraagde verlof verantwoord
vinden.

Toetsingscriteria
Over de criteria die het AVT hanteert bij het beoordelen van de verlofaan-
vragen, is in de loop van het bestaan van het AVT meer duidelijkheid geko-
men. Philipse verrichtte hiertoe semi-gestructureerde interviews met alle
leden van het college (Philipse, 2009). Ondanks het feit dat er 369 interpre-
tatiecategorieën genoemd werden (waarvan er 200 door slechts één lid van
het AVT), lijkt er bij het college overeenstemming te zijn over de vier over-
koepelende criteria:
1 Inhoudelijke samenhang en consistentie tussen de onderdelen van de

aanvraag
2 Een proportionele benadering die een voldoende behandeltempo

garandeert
3 Openheid over twijfels en onzekerheden bij de aanvrager
4 Een duidelijke gerichtheid van de aanvrager op het individu

* Eén contraire beslissing in 2009 (AVT, 2010a).
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5.3.2 Doorlooptijden en besluitvormingsproces

Doorlooptijden
Om na te gaan of de nieuwe verlofprocedure (de instelling van het AVT)
invloed heeft gehad op de verblijfsduur (onderzoeksvraag 17), worden de
doorlooptijden van de toetsing van de verlofaanvraag bij het AVT vergeleken
met de doorlooptijden in de periode voor de instelling van het AVT. Als de
doorlooptijd nu langer is dan voorheen, kan aannemelijk worden gemaakt
dat dit invloed heeft gehad op de verblijfsduur, namelijk dat deze langer is
geworden.

Door de jaren heen is de partij die verantwoordelijk was voor het nemen van
een beslissing over verlof veranderd. Achtereenvolgens besloot de direct
betrokken behandelaar (in 1990), het hoofd van het fpc (in 1994) en de Minis-
ter van Justitie (vanaf 1997) over het al dan niet toekennen van verlof (zie ook
paragraaf 5.1). Hoewel anno 2010 de Minister van Justitie nog steeds de uit-
eindelijke beslissing neemt over het toekennen van het verlof, is er een extra
partij aan het beslissingsproces toegevoegd, namelijk het AVT. Over de tijd
die nodig was voor het komen tot een beslissing over een verlofaanvraag in
de periode 1990-2009 is niet veel bekend. In het Rvt van 1997 stond dat de
minister ‘zo spoedig mogelijk’ besliste over een aanvraag voor proefverlof.
Voor de overige verlofvormen werd geen termijn genoemd. In het toetsings-
kader van 2000 stond dat de minister de verlofaanvraag in de regel binnen
drie weken na ontvangst getoetst had (Staatscourant, 2000). In het verlof-
toetsingskader van 2005 stond dat de beslissing over de verlofaanvraag bin-
nen vier weken genomen moest worden. Hieruit blijkt dat een termijn van
drie à vier weken door de jaren heen (voor de instelling van het AVT) gang-
baar was.

Het AVT streeft ernaar binnen drie weken na ontvangst van een verlofaan-
vraag een advies te zenden naar de Verlofunit (AVT, 2010a). Deze doelstelling
wordt niet helemaal gehaald. In 2008 zond het AVT in 68% van de gevallen
haar advies binnen drie weken naar de Verlofunit. Bij 28% van de verlofaan-
vragen was tussen de drie en vier weken tijd nodig en bij 4% van de aanvra-
gen duurde het langer dan vier weken om tot een advies te komen (AVT,
2009b). In 2009 werd 38% van de verlofaanvragen binnen drie weken ver-
werkt. Dit is een daling van bijna 30% ten opzichte van 2008. Voor 32% van de
verlofaanvragen was tussen de drie en vier weken tijd nodig en in bijna een
derde van de gevallen (30%) was meer dan vier weken tijd nodig (AVT,
2010a).95 Deze cijfers geven aan dat de doorlooptijden voor het geven van een
advies over een verlofaanvraag aan de minister met de instelling van het AVT

95 Uit de publicaties van het AVT blijkt verder dat er soms grote verschillen zijn in doorlooptijden per kwartaal.
Hiervoor wordt als reden opgevoerd dat er soms personeelstekorten zijn vanwege vakanties.
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niet veel toegenomen zijn ten opzichte van de tijd die DJI voorheen nodig
had.

Besluitvormingsproces
Het totale proces van het nemen van een beslissing over een verlofaanvraag
duurt sinds de instelling van het AVT gemiddeld ruim 60 dagen (Koenraadt,
Langbroek, Tigchelaar & Van der Velde, 2010).96 De verschillende stappen in
de totale beoordelingsprocedure over een verlofaanvraag worden hieronder
nader toegelicht. Hierbij wordt per stap de gemiddelde duur aangegeven,
zoals deze in het onderzoek van Koenraadt et al. (2010) werd gevonden.

1 Het FPC bepaalt of betrokkene in aanmerking komt voor verlof en
bespreekt dit intern.
a Duur: gemiddeld drie à vier maanden (Koenraadt et al., 2010).
b Tijdens interviews die in hetzelfde onderzoek werden gehouden,

kwam echter een termijn van één à twee maanden naar voren. Harde
conclusies kunnen op basis van deze bevindingen niet getrokken wor-
den. Ook werd alleen de gemiddelde duur van de procedure bij de
fpc’s in 2008 onderzocht en werd er niet gekeken naar (eventuele) ont-
wikkelingen in de duur van de procedure bij de fpc’s in de onderzoeks-
periode van het onderhavige onderzoek, de jaren 1990 tot en met
2009. Als suggestie voor vervolgonderzoek wordt aangeraden hier
informatie over te verzamelen, zodat ook deze mogelijke ontwikkelin-
gen meegewogen kunnen worden.

2 Het fpc stuurt de verlofaanvraag naar de Verlofunit van DJI.
a Duur: gemiddeld acht dagen (tussen de datering die het fpc op de ver-

lofaanvraag invult en de datum waarop de verlofaanvraag door de
Verlofunit ontvangen wordt; Koenraadt et al., 2010).

3 De Verlofunit DJI verricht een procedurele toets en stuurt de verlofaan-
vraag naar het AVT.
a Duur: gemiddeld 28 dagen (Koenraadt et al., 2010).

4 Het AVT verricht een inhoudelijke toets en stelt een gemotiveerd advies
op ten behoeve van de Minister van Justitie.
a Duur: gemiddeld 13 dagen Koenraadt et al., 2010; van het moment van

ontvangst van de verlofaanvraag bij het AVT tot de commissievergade-
ring).

5 Het AVT stuurt een gemotiveerd advies op naar het hoofd van de Verlof-
unit DJI.
a Duur: gemiddeld zes dagen (Koenraadt et al., 2010).

6 Het hoofd van de Verlofunit DJI neemt een beslissing namens de minister
en verricht daarbij een marginale toets.
a Duur: gemiddeld zes dagen (Koenraadt et al., 2010).

96 Voor een uitgebreide analyse naar het functioneren van het AVT in 2008 wordt verwezen naar Koenraadt et al.
(2010).
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7 Het besluit wordt door de Verlofunit naar de fpc’s gecommuniceerd.
a Duur: onbekend.

Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, bestaat het totale proces van besluit-
vorming over het al dan niet toekennen van verlof anno 2010 uit zeven stap-
pen. Voor de komst van het AVT bestond de procedure uit de stappen 1, 2, 6
en 7, met de komst van het AVT zijn de stappen 3, 4 en 5 toegevoegd. De stap-
pen 4 en 5 betreffen de doorlooptijd bij het AVT, die in de paragraaf hiervoor
al aan de orde is gekomen (gemiddeld 19 dagen). Stap 3 is de procedurele
toets van DJI die met de komst van het AVT ook is toegevoegd aan het totale
besluitvormingsproces. Deze stap bedraagt gemiddeld 28 dagen. Dus, hoewel
de doorlooptijd van het AVT niet veel langer is dan de doorlooptijd van de
afdeling ITZ die in het verleden de verlofaanvraag beoordeelde, neemt het
totale besluitvormingsproces van de verlofaanvraag wel meer tijd in beslag,
namelijk gemiddeld 28 dagen.

Ten slotte, bij de commissievergaderingen van het AVT wordt rekening
gehouden met de vraag of de verlofaanvraag afkomstig is vanuit één van de
klinieken waaruit een commissielid afkomstig is. Indien dit zo is, dan wordt
de verlofaanvraag ingeroosterd op de eerstvolgende commissievergadering
(AVT, 2010a). Het is mogelijk dat dit leidt tot een vertraging in de afhandeling
van verlofaanvragen, maar uit het jaarbericht wordt niet duidelijk of dit zo is.
Voor de komst van het AVT hoefde geen rekening gehouden te worden met
de vraag van welk fpc de verlofaanvraag afkomstig was.

5.3.3 Kenmerken adviezen

Algemeen
Nadat het besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden, brengt het AVT haar
advies uit. Om meer inzicht te krijgen in het aantal en de aard van de advie-
zen en mogelijke knelpunten hierin, wordt over de jaren 2008 en 2009 (de
twee jaar van het bestaan van het AVT) gekeken naar de uitgebrachte advie-
zen. Wanneer er door het AVT een groter aantal negatieve adviezen wordt
gegeven dan in de periode voor de instelling van het AVT, kan aannemelijk
gemaakt worden dat de adviezen van het AVT de verblijfsduur beïnvloeden,
namelijk dat deze langer wordt. Over de periode voorafgaand aan de komst
van het AVT is nauwelijks informatie beschikbaar over de kenmerken van de
adviezen. Wel is bekend dat er ‘haast nooit’ een negatief advies over een ver-
lofaanvraag werd uitgebracht (persoonlijke communicatie met DJI, 2 augus-
tus 2010). In het meerjarenplan van de afdeling individuele tbs-zaken van DJI
van 2004 stond dat in de jaren 2001 en 2002 nooit verlofaanvragen werden
geweigerd. In 2003 werden vier aanvragen geweigerd en in 2004 waren dit er
ongeveer twintig (DJI, 2004).
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Uit de jaarverslagen van het AVT blijkt dat de meeste adviezen positief zijn
(AVT, 2009b, 2010a). In 2008 heeft het college in totaal 1340 adviezen uitge-
bracht, waaronder 95 aanhoudingen (7%). Over 1158 verlofaanvragen (86%)
werd een positief advies uitgebracht en over 7% (87 verlofaanvragen) werd
een negatief advies uitgebracht. In 2009 bracht het college 1482 adviezen uit,
waaronder 96 aanhoudingen (7%). Over 1293 verlofaanvragen werd positief
geadviseerd (87% van alle verlofaanvragen) en 6% (93 verlofaanvragen) kreeg
een negatief advies.97

Zoals al eerder vermeld (zie kader AVT) zijn er drie vormen van beoordelin-
gen van een verlofaanvraag: nieuwe aanvragen, evaluaties en wijzigingen ver-
lofplan. Nieuwe aanvragen zijn verlofaanvragen voor een tbs-gestelde voor
wie in het afgelopen jaar nog geen verlofmachtiging voor de betreffende ver-
loffase is verstrekt. Een evaluatie gaat over de wijze waarop het verlof in het
afgelopen jaar is verlopen. Wijzigingen verlofplan betreffen aanvragen van
het fpc om het verlofplan enigszins aan te passen.

In 2008 en 2009 werden nieuwe aanvragen voor begeleid verlof in ruime mate
van positieve adviezen voorzien: respectievelijk 87% en 94%. Nieuwe aanvra-
gen voor onbegeleid verlof krijgen minder vaak een positief advies: 78% in
2008 en 71% in 2009. Nieuwe aanvragen voor transmuraal verlof krijgen in
2008 in 76% van de gevallen een positief advies en in 2009 is dit percentage
82%. Nieuwe aanvragen voor proefverlof kregen in 2008 in 86% van de geval-
len een positief advies en in 2009 was dit percentage 80%.

In de jaren 2008 en 2009 werd een groot aantal van de evaluaties (rond de
92%) van begeleid verlof, onbegeleid verlof en transmuraal verlof van een
positief advies voorzien. Evaluaties van proefverlof door het AVT zijn bij wet
niet mogelijk.

Van de aanvragen voor wijziging van het verlofplan van begeleid verlof krijgt
in 2008 en 2009 78% een positief advies. Van de aanvragen voor wijziging van
het verlofplan van onbegeleid verlof krijgt 91% in 2008 een positief advies en
78% in 2009 een positief advies. Van de aanvragen voor wijziging van het ver-
lofplan van transmuraal verlof krijgt in 2008 78% een positief advies en in
2009 83% een positief advies.

97 Dt is een kleine 10% meer adviezen dan in 2008 en het college noemt dit ‘een verheugende ontwikkeling’
(p. 3), gezien het feit dat verlof in veel gevallen uiteindelijk leidt tot uitstroom en een toename in het aantal
verloven op die manier in beginsel een hogere uitstroom betekent (AVT, 2010a). Hierbij is echter geen reke-
ning gehoudien met het totaal aantal tbs-gestelden dat in de jaren 2008 en 2009 opgenomen was. Wanneer
gekeken wordt naar het aantal personen dat aanwezig is geweest (zie bijlage 6), wordt duidelijk dat er in 2009
bijna 100 tbs-gestelden meer opgenomen zijn geweest in vergelijking met 2008. Uit paragraaf 5.3 van het
onderhavige rapport blijkt dat het aantal geregistreerde verlofmachtigingen als percentage van de gereali-
seerde capaciteit wel iets toeneemt (van 43,7% in 2008 naar 47,1% in 2009), maar niet gelijk is aan de stijging
van 10% meer adviezen in 2009 ten opzichte van 2008. Dit plaatst de ‘verheugende ontwikkeling’ enigszins in
perspectief.
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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
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.

In vergelijking met 2008 is er in 2009 een hoger percentage positieve beoor-
delingen te zien, voor alle verlofvormen. In tabel 21 wordt een overzicht
gegeven van de adviezen van het AVT naar verlofsoort en type aanvraag in de
jaren 2008 en 2009. Voor meer details over de aard van de adviezen van het
AVT per verlofsoort wordt verwezen naar de jaarverslagen van het AVT.

Tabel 21 Adviezen AVT naar verlofsoort en type aanvraag (2008-2009)

Verlofsoort Type aanvraag Type advies

Positief advies Negatief advies Aanhouding

2008 2009 2008 2009 2008 2009

N % N % N % N % N % N %

Begeleid Nieuwe aanvraag 253 87 288 94 20 7 11 4 17 6 7 2

Evaluatie 237 94 305 97 6 2 3 1 10 4 7 2

Wijziging verlofplan 18 78 7 78 3 13 2 22 2 9 0 0

Totaal begeleid 508 600 29 16 29 14

Onbegeleid Nieuwe aanvraag 157 78 159 71 19 10 30 13 24 12 36 16

Evaluatie 93 93 147 92 3 3 4 3 4 4 8 5

Wijziging verlofplan 32 91 27 87 2 6 2 7 1 3 2 7

Totaal onbegeleid 282 333 24 36 29 46

Transmuraal Nieuwe aanvraag 141 76 165 82 27 14 21 10 19 10 16 8

Evaluatie 242 92 273 92 5 2 12 4 16 6 13 4

Wijziging verlofplan 14 78 43 83 1 5 2 4 3 17 7 13

Totaal transmuraal 397 481 33 35 38 36

Proefverlof Nieuwe aanvraag 44 86 34 79 5 10 6 14 2 4 3 7

Evaluatie* - - - - - - - - - - - -

Wijziging verlofplan 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal proefverlof 44 36 5 6 2 3

Totaal 1.231 1.450 91 93 98 99

* Een evaluatie proefverlof is bij wet niet mogelijk.
Bron: naar AVT (2009b) en AVT (2010a)
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Aanhoudingen en negatieve adviezen
Wanneer het AVT een verlofaanvraag aanhoudt of er negatief over adviseert,
mag een tbs-gestelde niet op verlof (bij negatieve adviezen moet de Verlof-
unit deze overnemen) en is het aannemelijk dat de verblijfsduur zal toene-
men. Mede om die reden is het belangrijk om het aantal en de aard van de
aanhoudingen en negatieve adviezen nader te bekijken.

Bij de aanhoudingen van zowel 2008 als ook 2009 wordt vermeld dat het AVT
zich in alle gevallen niet voldoende voorgelicht voelde over de risico’s van het
aangevraagde verlof en zich om die reden niet in staat voelde advies te geven
(AVT, 2010a). In 2008 wordt 7,1% van de aanvragen aangehouden (95 verlof-
aanvragen) en in 2009 wordt 6,5% (96 verlofaanvragen) aangehouden. Deze
percentages liggen relatief hoog, zeker wanneer bedacht wordt dat DJI al een
procedurele toets heeft verricht, waarbij juist gekeken wordt naar de vraag of
er voldoende informatie beschikbaar is voor het AVT en of de aanvraag volle-
dig is. Het wordt uit de jaarverslagen van het AVT niet duidelijk hoe lang het
duurt voordat een aangehouden verlofaanvraag opnieuw ter beoordeling aan
het AVT wordt voorgelegd en zij haar advies hierover uit kan brengen.

Het percentage negatieve adviezen bedraagt 7% in 2008 en is in 2009 licht
gedaald naar 6,3% (AVT, 2009b; 2010a). Van de aanhoudingen in 2008 (95;
7,1%) wordt na het vragen om meer informatie alsnog in bijna 90% van de
gevallen positief geadviseerd, waardoor ruim 90% van de verlofaanvragen in
2008 uiteindelijk positief geadviseerd wordt (Canton, 2009). Van de 94 aan-
houdingen in 2009 zijn 90 verlofaanvragen in 2009 alsnog positief beoor-
deeld, ten opzichte van vier negatieve adviezen. Hierin zijn ook verschillende
(aantal onbekend) aanhoudingen uit 2008 in opgenomen, waarvan in 2009 de
aanvullende informatie binnenkwam en in 2009 het advies werd uitgebracht
(AVT, 2010a). In 2008 zijn er meer negatieve adviezen wanneer het om een
eerste verlofaanvraag gaat en wanneer het om een aanvraag voor onbegeleid
en transmuraal verlof gaat. Ook blijken er grote verschillen per fpc te zijn
(Canton, 2009). Bij begeleid verlof zijn de redenen achter negatieve adviezen
het meest divers en ook wordt bij deze fase van verlof het grootste aantal
redenen genoemd die leiden tot negatief advies. Bij transmuraal verlof is één
reden vaak voldoende om tot een negatief advies te komen (AVT, 2010a).

De redenen achter een negatief advies worden divers genoemd. Canton
noemt drie voorbeelden: er wordt in de ogen van het AVT onvoldoende ade-
quaat risicomanagement ingezet, het verlofplan is te kort of niet helder
genoeg, of de psychiatrische toestand van de betrokkene is naar mening van
het AVT onvoldoende stabiel (Canton, 2009). In 2009 wordt expliciet
genoemd dat negatieve adviezen veelal te maken hebben met ingeschatte
risico’s en de veiligheid. Voorbeelden van in 2009 genoemde redenen zijn:
het risicomanagement was te mager en gaf onvoldoende waarborgen, betrok-
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kene functioneerde nog onvoldoende stabiel, de geschetste ontwikkeling was
nog te pril en de kernproblematiek van betrokkene was nog onvoldoende
behandeld, waardoor de risico’s nog onverminderd aanwezig waren (AVT,
2010a).

5.3.4 Kortom

Het nemen van een beslissing over het al dan niet toekennen van verlof
duurde voor de komst van het AVT tussen de drie en vier weken. Het AVT
streeft ernaar binnen drie weken na ontvangst van een verlofaanvraag haar
advies te verzenden naar de Verlofunit van DJI. Deze doelstelling werd niet
helemaal gehaald: in 2008 werd 68% van de adviezen binnen drie weken ver-
stuurd en in 2009 werd 38% binnen drie weken van een advies voorzien. De
meeste verlofaanvragen in 2009 werden binnen vier weken verwerkt: 70%.

Hoewel de doorlooptijd van het AVT niet veel langer is dan de doorlooptijd
die bij DJI voor de instelling van het AVT gebruikelijk was, is aan het totale
besluitvormingsproces ook de procedurele toets van ITZ toegevoegd. Deze
stap bedraagt gemiddeld 28 dagen.Te verwachten is dat, ceteris paribus, de
verblijfsduur hierdoor vanaf 2008 (nog meer) zal toenemen, aangezien de
tbs-gestelde in de periode dat een verlofaanvraag is ingediend niet met verlof
mag. De fpc’s hebben ongeveer drie à vier maanden de tijd nodig om een ver-
lofaanvraag in te dienen. Er werd niet onderzocht of er ontwikkelingen in de
duur van het indienen van een verlofaanvraag bij de fpc’s zijn geweest in de
onderzoeksperiode 1990-2009.

De adviezen die het AVT uitbrengt zijn veelal positief (86% in 2008 en 87% in
2009). Bij verlofaanvragen voor begeleid, onbegeleid en transmuraal verlof
werden vooral positieve adviezen uitgebracht wanneer het een evaluatie van
reeds bestaande verlofmachtigingen betrof, in vergelijking met een verlof-
aanvraag die uit een wijziging van het verlofplan bestond of een nieuwe ver-
lofaanvraag. Bij verlofaanvragen voor transmuraal verlof worden geen eva-
luaties beoordeeld door het AVT. In 2009 is het aantal positieve adviezen ten
opzichte van 2008 licht gestegen. Het aantal negatieve adviezen bedraagt 7%
in 2008 en 6,3% in 2009, waarbij er vaker negatief geadviseerd wordt bij een
eerste aanvraag, een onbegeleid verlof of transmuraal verlof. Het percentage
aanhoudingen is 6,3% in 2008 en 7% in 2009. Hierbij gaat het in alle gevallen
om aanhoudingen om meer informatie. Het percentage aanhoudingen ligt
relatief hoog, zeker wanneer bedacht wordt dat ITZ al een procedurele toets
heeft verricht waarin juist gekeken wordt naar de vraag of het AVT voldoende
informatie heeft om de verlofaanvraag van een advies te voorzien.
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5.4 Verschillende groepen tbs-gestelden uitgezonderd van verlof

Bij wet- en regelgeving zijn er verschillende groepen tbs-gestelden die later of
geen toestemming voor verlof krijgen (zie ook paragraaf 5.1). Doordat deze
subgroepen niet of later uitstromen, beïnvloeden zij de gemiddelde verblijfs-
duur van de totale tbs-populatie (deze verblijfsduur stijgt). De betreffende
subgroepen worden hieronder nader besproken.98

5.4.1 Tbs-gestelden met een combinatievonnis

Een combinatievonnis is een vonnis waarbij de tbs-gestelde naast de tbs-
maatregel met dwangverpleging ook een gevangenisstraf opgelegd krijgt. Het
percentage tbs-gestelden met een combinatievonnis is hoog: in 2009 was dit
84% (DJI, 2009c). Bij de meeste combinatievonnissen in 2009 wordt een
gevangenisstraf tot en met zes maanden (24%) opgelegd. Een gevangenisstraf
tussen de zes maanden en één jaar komt in 2009 bij 16% van de tbs-gestelden
voor. Een gevangenisstraf van één tot twee jaar wordt in 2009 opgelegd aan
20% van de tbs-gestelden. Een gevangenisstraf van twee tot en met drie jaar,
van drie tot en met zes jaar en van zes jaar of meer wordt in 2009 aan 8% van
de tbs-gestelden opgelegd (zie ook bijlage 7). Gemiddeld wordt aan 8,8% van
de tbs-gestelden in de laatste vijf jaar (2005-2009) een gevangenisstraf van
meer dan zes jaar opgelegd (22 tbs-gestelden). Een tbs-gestelde met een
combinatievonnis komt anno 2010 in principe pas voor plaatsing in het fpc in
aanmerking als hij twee derde van zijn opgelegde vrijheidsstraf heeft uitgeze-
ten.99 Dit wordt ook wel het moment van voorwaardelijke invrijheidsstelling
(vi) genoemd. Ook mogelijkheden voor verlof beginnen op het moment dat
twee derde van de gevangenisstraf is verstreken (vanaf de vi-datum; vanaf het
toetsingskader van 2007).

Tot voor kort, in de periode 1997 tot 2007, was echter sprake van een andere
situatie. In die tijd gold de Fokkensregeling, die onder meer stelde dat tbs-

98 Daarnaast bestaat nog de groep tbs-gestelden met een status longstay of met een indicatie voor de longstay
(van wie de procedure nog lopende is). Ook voor hen zijn de mogelijkheden tot verlof beperkt, zij mogen in
het kader van de maatschappelijke veiligheid alleen met begeleid verlof. De verlofaanvraag moet aan alle ver-
eisten zoals genoemd in de aanvraag voor een begeleid verlof voldoen, maar daarnaast geldt nog dat: (1) bij
de risicotaxatie de aanvaarding van het verblijf op de longstay een belangrijke rol speelt, (2) een wijziging van
het verlofplan bij de verlofunit wordt aangevraagd, en (3) dat het verlofplan zeer specifiek omschrijft welke
activiteiten worden ondernomen, wanneer deze worden ondernomen en met welke frequentie deze plaatsvin-
den. De verlofaanvraag voor longstay tbs-gestelden en tbs-gestelden met een indicatie longstay wordt voor
advies aan het AVT voorgelegd (Staatscourant, 2009). Anno 2008 waren er 176 longstay tbs-gestelden, dit is
8,4% van het totaal aantal tbs-gestelden met een lopende tbs in 2008 (zie bijlage 3). Aangezien er in het
onderhavige onderzoek voor gekozen werd om de verblijfsduur van deze subgroep apart te berekenen, heb-
ben longstay tbs-gestelden, ondanks het feit dat zij beperkte mogelijkheden tot verlof kennen, geen invloed
op de gemiddelde verblijfsduur van de totale populatie. Ten slotte is er een categorie personen die alleen tot
gevangenisstraf zijn veroordeeld, maar toch in een fpc verblijven. Afhankelijk van de doelstelling van de over-
plaatsing kan verlof worden aangevraagd. Echter, voor levenslang gestraften is alleen incidenteel verlof op
basis van humanitaire gronden mogelijk (Staatscourant, 2009).

99 Momenteel is sprake van een overgangsfase. De Fokkensregeling is bevroren, maar hiervoor moet eerst de
wet aangepast worden. Bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing kan een tbs-gestelde in beroep gaan. Uit-
spraken van de RSJ zijn bindend.
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gestelden met een combinatievonnis al na een derde in plaats van na twee
derde van de gevangenisstraf in het fpc geplaatst konden worden. Het doel
hiervan was het voorkomen van een verslechtering van de psychische klach-
ten die een langdurige gevangenisstraf met zich mee kon brengen, door snel-
ler te starten met de behandeling. Enerzijds was het voor de tbs-gestelde met
de Fokkensregeling in die periode dus mogelijk om na een derde van zijn
gevangenisstraf in het fpc opgenomen te worden, anderzijds moest een der-
gelijk geplaatste tbs-gestelde wachten totdat twee derde van zijn gevangenis-
straf verstreken was voordat hij met verlof kon.100 Vooral wanneer er een
lange vrijheidsbenemende straf was opgelegd, kon dit vertraging in de ver-
blijfsduur betekenen. Bijvoorbeeld in het geval dat vijftien jaar gevangenis-
straf was opgelegd. Tbs-gestelden met een dergelijk vonnis kwamen na vijf
jaar in aanmerking voor plaatsing in het fpc, terwijl zij na tien jaar in aanmer-
king kwamen voor verlof. Uit de cijfers in paragraaf 5.2.3 van het onderhavige
rapport is gebleken dat ongeveer 50% van de tbs-gestelden na drie jaar bege-
leid verlof heeft en na vier jaar onbegeleid of transmuraal verlof. Dat bete-
kende dat tbs-gestelden die onder de Fokkensregeling waren geplaatst met
een gevangenisstraf van vijftien jaar na vijf jaar mogelijkheden voor verlof
kreeg, in vergelijking met een gemiddelde begeleide verlofgang na drie jaar
en onbegeleide of transmurale verlofgang van vier jaar (zie eerder in dit
hoofdstuk). Zoals uit bovenstaande informatie blijkt, zijn er niet veel tbs-
gestelden die een dergelijke langdurige gevangenisstraf opgelegd hebben
gekregen. Voor tbs-gestelden aan wie een korte gevangenisstraf werd opge-
legd, had deze regeling minder invloed.

Van de Fokkensregeling werd in de praktijk niet veel gebruikgemaakt, van-
wege het feit dat er lange tijd een capaciteitstekort bestond in de tbs-sector.
Hierdoor moesten veel tbs-gestelden in de gevangenis wachtten op plaatsing
in het fpc, terwijl zij of überhaupt geen gevangenisstraf opgelegd hadden
gekregen of de opgelegde gevangenisstraf hadden uitgezeten. Deze tbs-pas-
santen kregen voorrang bij plaatsing op Fokkens-wachtenden. Door de aan-
houdende capaciteitsproblemen vanaf de invoering van de Fokkensregeling
in 1997, tot eind 2009 was het vaak niet mogelijk de Fokkens-wachtenden op
te nemen nadat zij een derde van hun gevangenisstraf hadden uitgezeten,
gezien de lange wachtlijsten. De regeling was geworden tot een ‘dode letter’
(Leuw & Mertens, 2001; Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250,
nr. 4-5). Eind 2009 was het aantal opleggingen tbs met dwangverpleging dus-
danig gedaald dat de wachtlijst voor opname, het aantal Fokkenswachtenden
en het aantal tbs-passanten sterk was afgenomen, waardoor het ook in de
praktijk mogelijk was geworden de Fokkensregeling toe te passen.

100 Niet elke tbs-gestelde werd automatisch onder de Fokkensregeling geplaatst. Daarvoor moest een aanvraag
ingediend worden.
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Echter, op 10 november 2009 bevroor de toenmalige Staatssecretaris van Jus-
titie de Fokkensregeling, totdat de wet zou zijn aangepast (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2009-2010, 29 452, nr. 123).101 Deze wetswijziging zal leiden tot
een wijziging van art. 42 Penitentiaire Maatregel. De argumenten hiervoor
waren drieledig. Zij meende dat de nieuwe mogelijkheid tot psychiatrische
zorg in het gevangeniswezen in penitentiair psychiatrische centra (ppc’s)
daar waar nodig bij tbs-gestelden met een combinatievonnis kan voorzien in
behandelbehoefte en dat deze personen voor behandeling tijdens de tenuit-
voerlegging van de gevangenisstraf dus niet in een fpc hoeven worden opge-
nomen. Ook strookt plaatsing op basis van de Fokkensregeling volgens de
staatssecretaris niet met uniformering van het plaatsingsbeleid binnen de
stelselherziening forensische zorg. Het tweede argument dat de staatssecre-
taris opperde was dat er problemen zouden ontstaan op het uitvoeringsni-
veau, gezien het feit dat verlof pas mag starten vanaf twee derde van de
gevangenisstraf. Het derde argument betreft, in lijn met de argumentatie van
een eerder verslag d.d. 30 oktober 1995 van de vaste commissie van Justitie,
het gegeven dat de Fokkensregeling niet strookt met de doelstelling van ver-
gelding (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 256, nr. 5). De rechter
heeft immers een langdurige straf in combinatie met een tbs-maatregel
opgelegd vanwege de geschoktheid van de samenleving door het gepleegde
delict. De uitvoering van de Fokkensregeling zou niet voldoende recht doen
aan de schade bij de nabestaanden en/of slachtoffers.

De toenmalige Staatssecretaris van Justitie heeft de RSJ verzocht te adviseren
over eventuele afschaffing van de Fokkensregeling. In haar advies van
2 februari 2010 concludeert de RSJ dat afschaffing van de Fokkensregeling
geen goed idee is (RSJ, 2010b). Wat betreft het eerste argument van de staats-
secretaris stelt de Raad dat ter beschikking gestelden meer baat hebben bij
behandeling in een fpc dan in een ppc, waar de zorg is toegespitst op de spe-
cifieke zorgbehoefte van de ter beschikking gestelden. Wat betreft het tweede
argument stelt de Raad dat de staatssecretaris er ook voor zou kunnen kiezen
de regel die bepaalt dat verlof pas mag starten op de vi-datum (die destijds op
aandringen van de Minister van Justitie aan de Fokkensregeling is toege-
voegd) te laten vervallen. Wat betreft het derde argument stelt de Raad dat de
tbs-maatregel de laatste jaren aanzienlijk is verzwaard (bijvoorbeeld als
gevolg van de oplopende behandelduur en de sterk toegenomen kans op
plaatsing op een longstay-afdeling) er op die manier ook recht gedaan wordt
aan eventuele schade bij de nabestaanden en/of slachtoffers. De Raad vreest
dat afschaffing van de Fokkensregeling zal leiden tot een toename van de ver-
blijfsduur, omdat tbs-gestelden dan langer in de gevangenis moeten verblij-
ven, terwijl onderzoek uitwijst dat de behandeling van tbs-gestelden meer
baat heeft wanneer die behandeling snel begint.

101 Concreet betekent dit dat er geen plaatsingsbeschikkingen voor een fpc worden verstrekt.
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5.4.2 Tbs-gestelden die ongewenst vreemdeling zijn (of verklaard worden)

Er zijn in de tbs-sector twee groepen vreemdelingen te onderscheiden voor
wie het niet toegestaan is terug te keren naar de Nederlandse samenleving.
Enerzijds zijn er vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven
(zonder geldige verblijfsvergunning), anderzijds is er een groep vreemdelin-
gen die op het moment van het plegen van het delict een geldige verblijfsver-
gunning heeft, maar van wie deze vanwege het tbs-delict ingetrokken wordt.
Beide groepen kunnen ongewenst verklaard worden (art. 67 Vreemdelingen-
wet), waarna zij niet terug kunnen keren naar de Nederlandse samenleving.
Voor ongewenst verklaarde vreemdelingen kan geen verloftraject gestart wor-
den. In augustus 2005 is voor deze groep een speciale (sobere) voorziening
opgezet in fpc Veldzicht. Het doel van de voorziening is om deze vreemdelin-
gen voor te bereiden op terugkeer naar het land van herkomst. De omvang
van deze groep is niet exact bekend.

Uit een evaluatie van de voorziening in Veldzicht, waarin de periode van
augustus 2005 tot en met september 2007 werd onderzocht, bleek dat er in
die periode 28 ongewenst verklaarde vreemdelingen in Veldzicht waren
geplaatst. Negen van hen werden in dezelfde periode gerepatrieerd. Vijf
andere ongewenst verklaarde vreemdelingen stonden op de wachtlijst voor
de voorziening. Eén ongewenst verklaarde vreemdeling overleed voordat hij
naar Veldzicht overgeplaatst kon worden. De onderzoekers geven echter aan
dat dit totaal van 34 ongewenst verklaarde vreemdelingen102 in de tbs moge-
lijk een onderschatting is. Op basis van cijfers van DJI over het aantal tbs-
gestelden met een niet-Nederlandse nationaliteit, kwamen zij op een (maxi-
male) schatting van 154 niet-Nederlandse tbs-gestelden, anno 2006 (8% van
het totaal aantal tbs-gestelden met een lopende tbs, zie bijlage 3; Brink et al.,
2008). Anno 2010 zijn bij de onderzoekers geen nieuwe cijfers over het aantal
tbs-gestelden met een niet-Nederlandse nationaliteit bekend. Om nieuwe
instroom van ongewenst verklaarde tbs-gestelden te voorkomen is in 2005 de
aanwijzing gedaan geen tbs te vorderen als duidelijk is dat de vreemdeling na
oplegging van de tbs ongewenst verklaard zal worden.103

5.4.3 Tbs-gestelden die overgeplaatst worden

In het kader van ruilingen (overplaatsingen en herselecties) is het verlofbe-
leid eveneens verscherpt. In 2007 gold dat voor personen die overgeplaatst
worden in het kader van een tweede behandelpoging uit de verlofaanvraag
moest blijken dat de tweede behandelinstelling bekend was met de resulta-
ten van de eerste behandelinstelling. Na overplaatsing werd bovendien door

102 Naast deze 34 personen zijn er vier personen van wie de beroepsprocedure nog loopt en die mogelijk nog
ongewenst verklaard zullen worden. Ook zijn er drie Turkse tbs-gestelden die zelf hun Nederlandse paspoort
hebben ingeleverd en hopen op die manier te worden uitgezet.

103 Aanwijzing i.d.z.v. art. 130 lid 4 Wet RO; 24-10-2005.
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ITZ een second opinion overwogen, ter beoordeling van de verlofmachtiging.
In 2009 werd geregeld dat de verlofmachtiging bij overplaatsing van rechts-
wege vervalt. De nieuwe kliniek moet een nieuwe verlofaanvraag indienen,
waarbij geldt dat de verlofmachtiging voor de verloffase die bij de oude kli-
niek gold opnieuw kan worden verleend, mits de oude en de nieuwe kliniek
dit verantwoord achten en dit als zodanig aan het AVT ter toetsing voorleg-
gen (toetsingskader 2009). Dit brengt tijdsverlies met zich mee en heeft daar-
mee invloed op de duur van het verblijf. In het kader van het onderhavige
onderzoek bleek het niet mogelijk helder te krijgen om hoeveel van dergelijke
gevallen het gaat of hoeveel vertraging dit met zich meebrengt. Ten slotte,
wanneer een tbs-gestelde elders resocialiseert dan in de directe omgeving
van het fpc waar hij behandeld wordt, levert dit ook vertraging op, maar dit
aantal wordt voor zover de onderzoekers bekend nergens geregistreerd.

5.4.4 Kortom

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 verblijfsduur stijgt).

Personen die een combinatievonnis hebben gekregen, gaan later met verlof:
na het verstrijken van de termijn van tweederde van de opgelegde gevange-
nisstraf. Deze vertraging speelt (bij definitieve afschaffing van de Fokkensre-
geling) een (mogelijke) rol voor maximaal gemiddeld 8,8% van het totaal aan-
tal tbs-opleggingen.

Voor tbs-gestelden die ongewenst zijn of verklaard worden, kan geen verlof-
traject gestart worden. Van 34 tbs-gestelden was eind september 2007 bekend
dat zij ongewenst vreemdeling waren of verklaard zouden worden. Dit aantal
is mogelijk een onderschatting, aangezien er op basis van gegevens over de
nationaliteit (maximaal) 154 tbs-gestelden ongewenst verklaard zouden kun-
nen worden (8% van de totale tbs-populatie).

Voor tbs-gestelden die in het kader van een tweede behandelpoging, ruiling
of herselectie overgeplaatst worden, moet opnieuw een verlofmachtiging
aangevraagd worden, wat vertraging in de behandeling betekent. Ook tbs-
gestelden die willen resocialiseren in een andere dan de directe omgeving
van het fpc waar zij worden behandeld, lopen vertraging op. Over het aantal
tbs-gestelden dat in dit kader mogelijk vertraging oploopt, kon binnen de
reikwijdte van het onderhavige onderzoek door DJI geen uitsluitsel worden
gegeven.
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5.5 Conclusie

In dit hoofdstuk stond het verlofbeleid in relatie met de verblijfsduur van tbs-
gestelden centraal. Met verlof werd het verlenen van geoorloofde bewegings-
vrijheid buiten de beveiligde zone van de instelling bedoeld.

Op de vraag wat de invloed van de nieuwe verlofprocedures van het ministe-
rie van Justitie op de verblijfsduur van de tbs-gestelden is (onderzoeksvraag
16), kan het volgende antwoord worden gegeven: Het aanvragen van verlof
alsook het verlenen van verlof is in de periode 1990-2009 op ten minste vijf
manieren strikter geworden, wat naar alle waarschijnlijkheid heeft geleid tot
een toename in de administratieve druk bij de fpc’s. Deze punten worden
hieronder nader toegelicht.

Ten eerste, de manier waarop een verlofaanvraag ingediend moet worden, is
door de jaren heen met steeds meer regels omkleed. Was het in 2000 nog zo
dat het voorgeschreven format van de verlofaanvraag een vijfde deel van een
A4-tje in beslag nam, in het verloftoetsingskader van 2009 nemen de regels en
bepalingen bijna drie A4-tjes tekst in beslag. Hierbij is de hoeveelheid infor-
matie die benodigd is voor een verlofaanvraag toegenomen, alsook de mate
van gevraagde details.

Ten tweede, er zijn (verregaande) inhoudelijke en procedurele veranderingen
aangebracht in de manier waarop een verlofaanvraag getoetst wordt. In de
jaren negentig van de vorige eeuw was de toetsing nog marginaal (is de ver-
lofaanvraag voldoende onderbouwd, transparant, begrijpelijk, consequent en
consistent). Vanaf 2000 werd meer inhoudelijk getoetst.

Ten derde, de partij die een beslissing neemt over het al dan niet toekennen
van verlof is in de onderzochte periode veranderd. In het begin van de jaren
negentig van de vorige eeuw werd in sommige instellingen door de indivi-
duele behandelaar van een tbs-gestelde besloten of en wanneer hij vond dat
een tbs-gestelde met verlof kon. In andere instellingen was het gebruikelijk
dat een voorstel tot verlof aan het departement werd voorgelegd. Dit werd in
1994 veranderd: voortaan moesten de onbegeleide verloven door het minis-
terie goedgekeurd worden. Een paar jaar later werd besloten dat ook voor
begeleid verlof toestemming moest worden aangevraagd aan de minister.
Met de instelling van het AVT in 2008 werd aan de beoordelingsprocedure
van de verlofaanvraag een grote verandering aangebracht, doordat zij voor-
taan als onafhankelijke commissie de Minister van Justitie ging adviseren
over het al dan niet toestaan van verlof.

Ten vierde is de geldigheidsduur van de verlofmachtiging in de loop van de
jaren beperkter geworden. Eerst was een verlofmachtiging geldig voor onbe-
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paalde duur (1997), later werd ingesteld dat de verlofmachtiging maximaal
één jaar geldig was (2000). Ook wat betreft het verlengen of verlopen van de
machtiging zijn de regels strikter geworden. Tot 2004 werden verloven nog
stilzwijgend verlengd, daarna moest er een evaluatie geschreven worden als
het fpc wilde dat de verlofmachtiging verlengd werd. Met de introductie van
deze evaluatie is de administratieve druk nog verder toegenomen. Vanaf 2005
geldt bovendien dat indien zich bij een kliniek ‘een patroon zou voordoen
van meerdere onttrekkingen of andere incidenten’, de begeleide en onbege-
leide verloven bij die kliniek worden ingetrokken en heroverwogen (ten min-
ste vier keer gebeurd tussen 2005 en 2010). Dit geldt niet alleen voor de tbs-
gestelde die direct betrokken is bij het incident, maar ook voor alle overige
tbs-gestelden die in het betreffende fpc zijn opgenomen.

Ten vijfde, er worden groepen tbs-gestelden aangeduid voor wie bij het aan-
vragen van verlof bijzondere bepalingen gelden of die uitgezonderd worden
van verlof. Het gaat hierbij om tbs-gestelden die worden overgeplaatst, risi-
cogroepen (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. In 2005 gold bijvoorbeeld
dat bij een overplaatsing het nieuwe fpc en het fpc van herkomst moesten
overleggen voordat een verlofaanvraag kon worden ingediend. Vanaf 2009
vervalt de verlofmachtiging van rechtswege in geval van een overplaatsing.

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 (periode 2000-2008).
Hieruit bleek dat het totaal aantal tbs-gestelden dat mogelijkheden tot verlof
heeft (een verlofmachtiging) 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 ongeveer 1,3% per jaar; met uitzondering van 2005), maar komt
doordat er relatief minder nieuwe verlofmachtigingen per jaar worden afge-
geven: 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 teza-
men (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).

Er gaat ook een langere behandelperiode vooraf aan het verkrijgen van een
verlofmachtiging: machtigingen voor zowel begeleid verlof, en voor onbege-
leid verlof samen met transmuraal verlof, worden in de periode 2000-2009 op
een steeds later moment in de behandeling verstrekt. Wanneer het aantal
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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 ver-
lof krijgt, is gedaald (van 53% instroomcohort 1996 naar 25% instroomcohort
2004). Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de fpc’s minder verlof-
aanvragen hebben ingediend, maar de fpc’s zijn in het onderhavige onder-
zoek niet aan de orde gekomen en dit kan dus niet met zekerheid worden
gesteld.

Onderzoeksvraag 17 ging over de rol die het AVT bij de verloftoetsing speelt
in de verblijfsduur. Hierbij werd onder meer gevraagd naar hoeveel en hoe
snel verloven voor de komst van het AVT door Individuele Tbs Zaken (ITZ)
toegekend werden en hoeveel en hoe snel het AVT haar adviezen uitbrengt.
Het AVT streeft ernaar binnen drie weken na ontvangst van een verlofaan-
vraag een advies te verzenden naar de Verlofunit. Deze doelstelling wordt
niet helemaal gehaald: 38% van de verlofaanvragen wordt binnen drie weken
van een advies voorzien. Het merendeel van de adviezen (70%) wordt binnen
vier weken verstrekt. Hoewel er geen exacte cijfers van de doorlooptijden van
voor de komst van het AVT zijn, lijkt de periode van ongeveer vier weken die
het AVT nodig heeft om het merendeel van haar adviezen (70%) uit te bren-
gen, niet veel af te wijken van de doorlooptijden van voor die tijd. Echter, met
de instelling van het AVT werd ook de procedurele toets van ITZ aan het
besluitvormingsproces toegevoegd, welke gemiddeld 28 dagen extra per ver-
lofaanvraag in beslag neemt.

De adviezen die het AVT uitbrengt, zijn meestal positief (86% in 2008 en 87%
in 2009). 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. Bij verlofaanvragen voor begeleid verlof als ook voor onbegeleid
verlof worden de meeste positieve adviezen gegeven wanneer de verlofaan-
vraag een evaluatie van een al bestaande verlofmachtiging betreft. Aan
nieuwe verlofaanvragen voor transmuraal verlof wordt het hoogste percen-
tage negatieve adviezen gegeven. Negatieve adviezen hebben een vertraging
op de verblijfsduur, want de tbs-gestelde mag niet met verlof, wat een nood-
zakelijk onderdeel voor de re-integratie van de tbs-gestelde is.

Hoewel er door DJI een procedurele toets van de verlofaanvragen wordt ver-
richt, waarin wordt bekeken of het AVT voldoende informatie beschikbaar
heeft om haar advies uit te brengen, wordt een aantal verlofaanvragen aange-
houden juist met de vraag om meer informatie (96 aanhoudingen; 6,5% van
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de aanvragen in 2009). Bij een aanhouding gaat de verlofaanvraag terug naar
het fpc. Dit levert vertraging op bij het besluitvormingsproces over de verlof-
aanvraag. Uit de cijfers van het AVT wordt niet duidelijk hoe lang het duurt
voordat een aangehouden verlofaanvraag alsnog van een advies wordt voor-
zien.

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. Wanneer het aantal tbs-gestelden
dat niet of later met verlof mag, toeneemt, neemt ook de gemiddelde ver-
blijfsduur toe, zij stromen immers niet uit. Deze groepen tbs-gestelden wor-
den meestal in de berekeningen van de verblijfsduur meegenomen (behalve
de groep longstay tbs-gestelden), terwijl van hen per definitie een langere
verblijfsduur wordt verwacht. Het gaat hierbij om personen die een lange
combinatiestraf hebben gekregen (maximaal 8,8% van de tbs-opleggingen),
tbs-gestelden die ongewenst zijn of verklaard worden (maximaal 8% van de
tbs-gestelden), longstay tbs-gestelden (8,4% van de tbs-gestelden) en tbs-
gestelden die in het kader van een tweede behandelpoging, ruiling, herselec-
tie of resocialisatie elders overgeplaatst worden (aantal onbekend).
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6 Toezicht en nazorg in relatie tot de
verblijfsduur tbs

In dit hoofdstuk staat toezicht en nazorg van tbs-gestelden in relatie tot de
verblijfsduur centraal. Ten aanzien van de operationalisatie van de begrippen
‘toezicht’ en ‘nazorg’ wordt aangesloten bij de definitie van een ander onder-
zoek van het WODC, waarin toezicht en nazorg geoperationaliseerd werden
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’ (De Kogel & Nagtegaal, 2008,
p. 39). Toezicht en nazorg zijn verder te onderscheiden in zogenoemde ‘after-
care’ en toezicht in de vorm van technische observatiemiddelen (Van Gestel,
Van der Knaap & Hendriks, 2006). In aftercare-programma’s wordt intensief
toezicht gecombineerd met behandeling, therapie, zorg en maatschappelijke
begeleiding bij wonen, werken, scholing, vrijetijdsbesteding en financiële
zaken. Bij toezicht middels het gebruik van technische middelen moet
gedacht worden aan elektronisch toezicht, een elektronisch volgsysteem en
de polygraaf.104 Aangezien bij technische vormen van toezicht slechts
beperkte effecten op recidive werden geconstateerd, zal in het onderhavige
onderzoek de bespreking van toezicht en nazorg zich tot ‘aftercare’ beperken.
Bij toezicht en nazorg zijn verschillende organisaties betrokken. Voor een
kort overzicht hiervan wordt verwezen naar bijlage 9.

De wijze waarop het toezicht en nazorg van tbs-gestelden is georganiseerd,
kan de intramurale verblijfsduur verkorten. Immers, wanneer toezicht 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. Volgens deelnemers aan de expert-
meetings die in het kader van het onderhavige onderzoek zijn gehouden,
werden problemen bij uitplaatsen van tbs-gestelden als een belangrijke
mogelijke verklaring voor de toename van de verblijfsduur gezien (deze ver-
klaring was de tweede meest genoemde verklaring en stond op de derde
plaats in de prioritering van mogelijke verklaringen voor de toename van de
verblijfsduur). Hierbij werden de volgende argumenten genoemd: beperkte
uitstroommogelijkheden in de GGz en naar fpa’s, te weinig mogelijkheden in
de nazorg zoals hulp bij het vinden van een woning, het op orde krijgen van
de financiën en het vinden van arbeid, beperkte longcare-capaciteit in de
GGz, te weinig vertrouwen in ambulante behandeling, beperkt vertrouwen in
de goede rolvervulling van de reclassering105 na uitstroom.

104 ‘Aftercare’ is voornamelijk gericht op resocialisatie en maatschappelijke integratie van betrokkenen. Binnen
het type toezicht van ‘aftercare’, bleek dat het actief en met lichte dwang aanzetten van betrokkenen om deel
te nemen aan behandeling en gebruik te maken van maatschappelijke voorzieningen mogelijk bijdraagt aan
de vermindering van recidive. Hiernaast werd er gewezen op een mogelijk positieve invloed van het betrekken
van de sociale omgeving bij de betrokkenen. De invloed van de technologische vormen van toezicht werden
daarentegen als zeer beperkt beschouwd.

105 Wanneer over de reclassering wordt gesproken verwijst dit naar de drie reclasseringsorganisaties: Reclasse-
ring Leger des Heils, Stichting verslavingsreclassering GGz Nederland en Reclassering Nederland (3RO; tenzij
anders vermeld).



De volgende onderzoeksvragen staan in dit hoofdstuk centraal: Is (en zo ja in
hoeverre) er sprake van een verandering in de mogelijkheden tot toezicht en
nazorg bij de fpc’s (onderzoeksvraag 18)? Is (en zo ja in hoeverre) er sprake
van een verandering in de mogelijkheden van toezicht en nazorg bij de uit-
stroomorganisaties, zoals de GGz en de reclassering (onderzoeksvraag 19)? Is
(en zo ja in hoeverre) er sprake van een verandering in de re-integratie via
regionale en gemeentelijke bestuurders (onderzoeksvraag 20)? Wat is de
invloed van de komst van forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) op de moge-
lijkheden van toezicht en nazorg en daarmee op de verblijfsduur (onder-
zoeksvraag 21)? en Wat is de invloed van de mogelijkheid tot verlengen van
de voorwaardelijke beëindiging van de TBS van drie naar maximaal negen
jaar (onderzoeksvraag 22)?

In de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw is in de tbs-sector
een ernstig capaciteitsprobleem ontstaan (Leuw, 1998; Van Vliet, 1998). Dit
was lange tijd voornamelijk toe te schrijven aan een toenemend aantal tbs-
opleggingen (een toenemende instroom), evenals een sterk stagnerende
door- en uitstroom van tbs-gestelden (Leuw, 1998). De capaciteit in de fpc’s
bleef hierbij achter. Zowel de ontstane capaciteitsproblematiek als de kosten-
beheersing lagen ten grondslag aan een vanaf de jaren negentig ingezet doel-
matig (overheids)beleid dat erop gericht was de intramurale verblijfsduur te
beperken en de door- en uitstroom in forensische zorgcircuits te bevorderen
(Boot & Knapen, 2005). Deze circuitvorming, waarbij ingezet werd op het
goed op elkaar laten aansluiten van verschillende typen voorzieningen die
voor de opvang van tbs-gestelden voorhanden zijn, heeft inmiddels verder
vorm gekregen. Hierbij is ook bestuurlijke samenwerking tussen TBS en GGz-
instellingen gerealiseerd. Dit beleid zou moeten bijdragen aan een afname
van de verblijfsduur van tbs-gestelden, omdat betere afstemming de door-
stroom van tbs-gestelden zou moeten bevorderen. Echter, ondanks het feit
dat het aantal tbs-gestelden dat recentelijk instroomt in de tbs aanzienlijk is
afgenomen (zie ook bijlage 3), waardoor het passantenprobleem nagenoeg is
verdwenen, blijkt de door- en uitstroom van tbs-gestelden naar reguliere
GGz-instellingen volgens enkele recente onderzoeken nog weinig van de
grond gekomen (IGz, 2004; Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250,
nrs. 4-5). Een goede invulling van toezicht en nazorg in de tenuitvoerlegging
van de terbeschikkingstelling zal vermoedelijk de doorstroom naar vervolg-
voorzieningen bespoedigen, waardoor de intramurale verblijfsduur kan wor-
den bekort.

Naast de intra/transmurale fase, waarvan bij het berekenen van de verblijfs-
duur wordt uitgegaan (zie hoofdstuk 2), zal in dit hoofdstuk tevens de extra-
murale fase van de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel worden
beschouwd. Dit is uiteindelijk de fase waarnaar tbs-gestelden uitstromen.
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In paragraaf 6.1 wordt een overzicht geschetst van de aan toezicht en nazorg
gerelateerde ontwikkelingen en beleidsmaatregelen in de periode 1990 tot en
met 2009. Gestart wordt met de huidige wet- en regelgeving (paragraaf 6.1.1).
De subparagrafen 6.1.2 tot en met 6.1.5 beschrijven chronologisch opeenvol-
gende perioden van vijf jaar in de periode 1990-2009. In paragraaf 6.1.6 wor-
den de beschreven ontwikkelingen nogmaals bondig beschouwd. In para-
graaf 6.2 worden de verlenging van de voorwaardelijke beëindiging van de
dwangverpleging (paragraaf 6.2.1), en de invoering van het forensisch psychi-
atrisch toezicht (fpt; paragraaf 6.2.2) besproken. Paragraaf 6.3 is een conclu-
derende paragraaf waarin de bevindingen worden beschouwd in het licht van
de verblijfsduur van tbs-gestelden.

6.1 Ontwikkelingen in wet- en regelgeving toezicht en nazorg 1990-2009

6.1.1 Huidige wet- en regelgeving

Intramurale fase
De tbs met dwangverpleging bestaat uit een intramurale, transmurale en
extramurale fase. Binnen de intramurale fase wordt, wanneer dit tot de
mogelijkheden van een tbs-gestelde behoort, regulier verlof ingezet.106 Zowel
de juridische als de uitvoeringsverantwoordelijkheid liggen in deze fase van
de maatregel bij de fpc’s (art. 50 Bvt), waarbij de Minister van Justitie erop
dient toe te zien dat de tbs-gestelde die van overheidswege wordt verpleegd,
de nodige behandeling krijgt (art. 37c, lid 2 Sr.). In het kader van resocialisatie
vormt verlof een belangrijk instrument in de intramurale fase voor het
inschatten van de mate waarin gedragsveranderingen bij de verpleegde bij
toenemende vrijheden en verantwoordelijkheden overeind blijven. Hiernaast
dient verlof als middel voor een zo geleidelijk mogelijke terugkeer van de tbs-
gestelde naar de maatschappij.

Transmurale fase
De transmurale fase is de overgangsperiode tussen het verblijf in het fpc en
het verblijf in de maatschappij. De tbs-gestelde verblijft met afwezigheid van
de beschermende structuur van het fpc buiten de beveiligde zone van de
instelling. Tijdens het transmuraal verlof van een tbs-gestelde wordt door het
fpc de begeleiding verzorgd en het toezicht gehouden. Hiernaast wordt de
tbs-gestelde door de instelling intensief gecontroleerd op mogelijk delictgere-
lateerd gedrag. Deze fase dient veelal als overgang om vanuit het fpc naar een
situatie van proefverlof met meer zelfstandig verblijf in de maatschappij te
gaan. Eerder bestond het woonverlof als overgang tussen regulier verlof en
proefverlof, waarbij een tbs-gestelde verbleef in een voorziening (bijvoor-
beeld een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen; RIBW) welke niet

106 Zie voor een bespreking van de verschillende verlofvormen en verlofbeleid hoofdstuk 5.
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door de inrichting werd geëxploiteerd en waar geen begeleiding door perso-
neel van de inrichting plaatsvond. Dit woonverlof was gelimiteerd tot drie
maanden. Met de wijziging in art. 50 Bvt, waarbij deze wettelijke maximering
van de duur van woonverlof werd losgelaten, kwam hiervoor het transmuraal
verlof met ruimere toezichtmogelijkheden voor fpc’s in de plaats. Binnen het
transmurale verlof is er een gefaseerde afbouw in het afsprakenstelsel tussen
het fpc en de tbs-gestelde, waardoor zicht ontstaat op de mogelijkheden tot
beëindiging van de behandeling of op de wijze waarop een verantwoorde
maatschappelijke reïntegratie moet worden ingezet. De reclassering gaat in
gevallen dat er sprake is van forensisch psychiatrisch toezicht (zie voor
nadere toelichting paragraaf 6.2.2.) de nazorg in deze periode geleidelijk
overnemen.

Extramurale fase van proefverlof en voorwaardelijke beëindiging
Naast de reguliere verlofvormen in de klinische fase bestaat het zogeheten
proefverlof.107 De proefverloffase volgt op het transmuraal verlof indien de
ontwikkeling van de tbs-gestelde zover is gevorderd dat de intensieve, dage-
lijkse begeleiding en controle afgebouwd kan worden zonder dat het delict-
gevaar toeneemt (art. 51, lid 1 Sr.).108 In deze fase, die niet gebonden is aan
een termijn, wordt getoetst of de behandeling van een tbs-gestelde is
geslaagd in de zin dat een tbs-gestelde zijn eigen verantwoordelijkheden
kent, voldoende zelfstandigheid heeft en in voldoende mate betrouwbaar is
(Brink, Van der Wel, Hissel, & Koning, 2006). Voor de periode van proefverlof
wordt in een samenwerkingsverband tussen het hoofd van de instelling en de
reclassering een proefverlofplan opgesteld, dat na advisering van het Advies-
college Verloftoetsing TBS (AVT)109 door het ministerie van Justitie goedge-
keurd dient te worden. Het ministerie geeft een machtiging af voor het proef-
verlof en stelt het Openbaar Ministerie en de reclassering op de hoogte van
de machtiging. Door het hoofd van de instelling kunnen bijzondere voor-
waarden aan het proefverlof verbonden worden ten aanzien van bijvoorbeeld
medicatiegebruik, onthouden van drug- of alcoholgebruik en contacten met
behandelaren. De tbs-gestelde heeft in principe vrijheid van bewegen tenzij
de opgelegde voorwaarden die hieraan zijn gesteld deze vrijheid beperken
(art. 51, lid 3 Sr.). Wanneer proefverlof is verleend verblijft de tbs-gestelde bij
wijze van proef buiten de tbs-kliniek. Dit kan bijvoorbeeld in de maatschap-
pij zijn maar ook op een afdeling van een Algemeen Psychiatrisch Zieken-
huis.

107 In de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) van 1997 worden verlof (art. 50) en proefverlof
(art. 51) onderscheiden.

108 Tijdens het proefverlof duurt de dwangverpleging in de zin van de wet voort. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs
zo te zijn dat eerst transmuraal verlof wordt verleend en daarna proefverlof. In de praktijk kan proefverlof ook
na onbegeleid verlof worden aangevraagd.

109 Vanaf 1 januari 2008 toetst het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) alle door de fpc’s ingediende verlof-
aanvragen voor verlof van tbs-gestelden.
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De juridische verantwoordelijkheid voor de proefverloffase ligt net als bij de
intra- en transmurale fase bij het fpc (Brink et al., 2006). De uitvoeringsver-
antwoordelijkheid voor het proefverlof ligt echter niet meer bij het fpc maar
bij de reclassering. Wanneer een tbs-gestelde zich tijdens de proefverloffase
niet houdt aan de voorwaarden, kan het hoofd van het fpc het proefverlof
intrekken. Deze stelt dan direct de Minister van Justitie hiervan in kennis. Als
het hoofd van de instelling het proefverlof intrekt, blijft de verlofmachtiging
in principe bestaan. Wanneer de Minister van Justitie hiervoor aanleiding ziet
kan deze hiernaast de machtiging van een tbs-gestelde intrekken. Wanneer
hij dit doet wordt dit onmiddellijk doorgegeven aan het hoofd van de instel-
ling, welke vervolgens het proefverlof structureel (tot een nieuwe machtiging
is afgegeven) zal moeten intrekken. De reclassering zorgt in deze fase voor de
begeleiding van een tbs-gestelde en voorziet in het toezicht door onder
andere te checken of de afgesproken voorwaarden worden nageleefd. Wan-
neer er sprake is van bijzondere voorwaarden of wijzigingen, aanvullingen of
opheffing van voorwaarden, informeert het fpc (dat juridisch verantwoorde-
lijk is) de reclassering (voor aanpassing van de uitvoeringspraktijk). De
reclassering kan hiernaast ook zelf voorstellen doen voor het wijzigen of
opheffen van voorwaarden. Aan het hoofd van het fpc wordt door de reclas-
sering regelmatig gerapporteerd over de bevindingen opgedaan in de bege-
leiding en het toezicht van de tbs-gestelde. Deze rapportage vindt in ieder
geval plaats wanneer het fpc een advies over verlenging van de tbs aan de
rechtbank moet uitbrengen.

Voorwaardelijke beëindiging van de tbs is naast proefverlof een optie om zo
geleidelijk en gecontroleerd mogelijk terug te keren in de maatschappij.110

Wanneer een tbs-gestelde zijn behandeling goed doorloopt, kan de reclasse-
ring uit eigen beweging of via het hoofd van de instelling en de Minister van
Justitie, het Openbaar Ministerie een voorstel doen tot het vorderen van een
(al dan niet voorwaardelijke) beëindiging van de tbs (art. 38g, lid 1 Sr.). De
voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging kan op de volgende
wijzen worden uitgesproken: de rechter kan ambtshalve beslissen de dwang-
verpleging van overheidswege voorwaardelijk te beëindigen.111 Een andere
mogelijkheid is op vordering van het OM, waarbij er dan sprake is van twee
vorderingen, namelijk die tot verlenging van de tbs en die tot voorwaardelijke
beëindiging. Naast deze opties kan het verzoek tot voorwaardelijke beëindi-
ging worden gedaan door de betreffende tbs-gestelde, zijn raadsman, het
hoofd van de inrichting of door de reclassering.

110 Ondanks dat voorwaardelijke beëindiging van de tbs vaak als vervolg op proefverlof wordt gezien, blijkt in de
praktijk dat niet per definitie deze route wordt gevolgd. Zo kan de tbs ook direct na transmuraal verlof of
proefverlof (al dan niet voorwaardelijk) worden beëindigd.

111 Voorheen kon de tbs alleen voorwaardelijk worden beëindigd als de rechter de tbs met 1 jaar wenste te ver-
lengen. Sinds 1 januari 2008 kan dit ook wanneer de tbs twee jaar wordt verlengd. Op 22 november 2007 is
hiervoor art. 38j lid 1 Sr. gewijzigd bij wet.
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Verder bestaat de mogelijkheid de tbs voorwaardelijk te beëindigen in geval
dat het proefverlof van een tbs-gestelde ten minste één jaar onafgebroken
heeft geduurd en er in die periode geen verlengingszitting is geweest. In dit
geval kan op vordering van het Openbaar Ministerie, op verzoek van de tbs-
gestelde of zijn raadsman, buiten een reguliere verlengingszitting om een
verzoek worden ingediend tot voorwaardelijke beëindiging van de tbs
(art. 38h, lid 1 Sr.). Bij voorwaardelijke beëindiging van de tbs blijft de tbs van
kracht, maar beslist de rechter dat onder bepaalde voorwaarden de last tot
verpleging wordt opgeheven. De reclassering stelt bij de voorwaardelijke
beëindiging een maatregelrapport op waarin wordt geadviseerd onder welke
voorwaarden de voorwaardelijke beëindiging verantwoord is.112 De reclasse-
ring is net als bij de proefverloffase verantwoordelijk voor de uitvoering van
de begeleiding en het vormgeven van het toezicht op de tbs-gestelde. Op vor-
dering van het Openbaar Ministerie of op verzoek van de tbs-gestelde zelf
kunnen de voorwaarden door de rechter worden veranderd, aangevuld of
opgeheven. In het geval dat er geen passende voorwaarden kunnen worden
gesteld of wanneer bestaande voorwaarden onvoldoende worden nageleefd,
kan de dwangverpleging weer worden hervat. De maximale toezichtstermijn
was tot voor kort beperkt tot drie jaar. Op 1 januari 2008 is er een wet in wer-
king getreden waardoor deze maximaal negen jaar is geworden (zie voor
nadere toelichting van deze maatregel paragraaf 6.3.1; Tweede kamer, verga-
derjaar 2006-2007, 28 238, nr. 10). Waar in de proefverloffase de mogelijkheid
voor het fpc bestaat om bij het schenden van afspraken en voorwaarden het
proefverlof van een tbs-gestelde in te trekken, vraagt de opheffing van de
voorwaardelijke beëindiging een vordering van de rechter (art. 38c Sr.). De
juridische verantwoordelijkheid voor de fase van voorwaardelijke beëindi-
ging van de tbs ligt namelijk bij Openbaar Ministerie, en niet bij het fpc zoals
bij proefverlof.

Beëindiging van de tbs-maatregel
De tbs-maatregel eindigt als het Openbaar Ministerie geen verlenging van de
tbs meer vordert of als de rechter de verlengingsvordering afwijst en dit von-
nis onherroepelijk wordt. Hiernaast eindigt de tbs in het geval dat de termijn
van negen jaar voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging is ver-
streken113 en er intussen geen last tot hervatting van de dwangverpleging
wordt gegeven. In de praktijk volgt beëindiging van de tbs veelal aansluitend
op het proefverlof of op voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. Con-
tact tussen het fpc en de tbs-gestelde bestaat na beëindiging van de tbs alleen
nog wanneer de ex-tbs-gestelde dit op vrijwillige basis wenst te onderhou-
den. Ook de toezichtrol van de reclassering eindigt op het moment dat de
tbs-maatregel is beëindigd. De nazorg van de reclassering stopt tevens met

112 De voorwaarden die kunnen worden gesteld zijn gericht op het gedrag van een tbs-gestelde, veelal ten aan-
zien van verplicht medicijngebruik, het ondergaan van behandeling of het contact houden met de reclasse-
ring.

113 Dit was voor 1 januari 2008 nog drie jaar.
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het aflopen van de juridische titel en is dan alleen nog mogelijk op vrijwillige
basis. Voor een overzicht van de juridische verantwoordelijkheid naar fasen
in de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel wordt verwezen naar tabel 22.

6.1.2 Periode 1990-1994

Verbeteren afstemming vervolgvoorzieningen
In de aanpak van de problemen rondom de door- en uitstroom binnen de
forensische psychiatrie was het advies van de Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid (NRV; 1991) uit 1991-1992 over ‘de forensische psychiatrie en haar
raakvlakken’ een belangrijk markeerpunt. Hierin werd geadviseerd om door
middel van een betere afstemming tussen instellingen van de GGz en van
Justitie (de zogenoemde circuitpartners) de gezamelijke verantwoordelijk-
heid van de forensische zorg te vergroten en te verbeteren. Het verdelen van
verantwoordelijkheden had als doel de stappen van de doorstroom in de
keten te vergemakkelijken en de overgang tussen instellingen van Justitie en
GGz te verbeteren. Het standpunt van het ministerie van VWS (destijds
ministerie van WVC) dat aan de Tweede Kamer werd gecommuniceerd als
reactie op het NRV-advies, ondersteunde de aanbevelingen die onder andere
een betere samenwerkingsrelatie en afstemming tussen de verschillende cir-
cuitpartners in het veld inhield (DJI, 2001b). Bij het vormgeven van de inhoud
van de circuits, welke bestaat uit samenwerkingsafspraken tussen regionale
GGz en forensische instellingen, ging de overheid uit van het zelfregulerend
vermogen van de praktijk en werd er dus weinig door de overheid bepaald en
voorgeschreven.

Daar waar het advies van de NRV niet specifiek inging op tbs, deed de nota
‘tbs, een bijzondere maatregel’, die in ongeveer dezelfde tijd uitkwam, dit wel
(Tweede Kamer, 1991-1992, 22 329, nrs. 1-2). Ook hierin werd de wenselijk-
heid van nauwere samenwerking met de GGz, evenals verruiming van de

Tabel 22 Juridische verantwoordelijkheid naar fasen in de
tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Intramurale resocialisatie 
fase

Transmurale 
fase

Extramurale fase

B
eëindiging tbs

Juridisch fpc fpc fpc OM

Uitvoerings-
verantwoordelijkheid

fpc fpc Reclassering Reclassering

Verlofvorm/fase tbs (On)
begeleid

Transmuraal Proefverlof Voorwaardelijke 
beëindiging

Forensisch 
psychiatrisch 
toezicht

Reclassering en fpc

Naar: Andreas, Van Gelderen, Schoenmaker en Zandbergen, 2008a

Toezicht en nazorg in relatie tot de verblijfsduur tbs 173



plaatsingsmogelijkheden in de GGz aangegeven. Dit verdiende, zo werd
gesteld, de voorkeur boven de realisatie van vervolgvoorzieningen binnen het
tbs-circuit. Om aan dit doel bij te dragen en de overgang van het justitiële
veld naar het GGz-veld te bevorderen is in 1991 de eerste fpa opgezet. Ook
stelde een aantal psychiatrische ziekenhuizen een bepaald aantal bedden
beschikbaar voor tbs-gestelden. Waar van oudsher de Rijks Psychiatrische
Inrichting in Eindhoven, later geprivatiseerd tot de ‘Grote Beek’ (nu beter
bekend als de fpk van de GGz Eindhoven) de enige inrichting in Nederland
was waar gevaarlijke ernstige psychiatrische justitiabelen zonder tbs-titel
konden worden opgenomen, kwam hier in 1992 de fpk van GGz Drenthe bij.
De fpk’s namen een bijzondere positie in tussen enerzijds het gevangeniswe-
zen en de tbs-sector en anderzijds de voorzieningen van de reguliere geeste-
lijke gezondheidszorg. De fpk’s bleken een onmisbare schakel te vormen in
de ontwikkeling van regionale forensisch psychiatrische netwerken.114

De circuitvorming bleek echter ondanks de toename in de aard en omvang
van behandelsettingen niet goed op gang te komen. Een werkgroep vervolg-
voorzieningen heeft zich vervolgens gericht op het inventariseren van de
mogelijkheden voor het wegnemen van structurele belemmeringen in de
doorstroom van tbs-gestelden naar instellingen uit het GGz-veld. Aanbeve-
lingen van deze werkgroep werden gepresenteerd in het rapport ‘Wordt ver-
volgd’ (Werkgroep ‘Vervolgvoorzieningen’, 1993). Hierin werd allereerst
geconstateerd dat doorstroming vanuit het tbs-circuit naar dat van de regu-
liere gezondheidszorg onvoldoende tot stand was gekomen. Als belemmerin-
gen in deze doorstroom werd onder andere de onbekendheid in de circuits
over de mogelijkheden van opname, gebrek aan kennis ten aanzien van de
zorg van tbs-gestelden bij de ontvangende instellingen, een negatief beeld bij
ontvangende instellingen over tbs-gestelden uit het forensisch circuit, ontoe-
reikende opnamecapaciteit in de geestelijke gezondheidszorg en het ontbre-
ken van financiële prikkels voor door- en uitstroom genoemd. Gesteld werd
dat binnen de circuits in de eerste plaats de verschillende typen voorzienin-
gen in voldoende mate en variëteit aanwezig dienden te zijn, zowel op intra-
muraal, transmuraal als op extramuraal terrein. Daarbij moest zoveel moge-
lijk worden aangesloten bij de voorzieningen die reeds bestonden op het ter-
rein van justitie en de geestelijke gezondheidszorg (Werkgroep ‘Vervolgvoor-
zieningen’, 1993).

Capaciteitsproblemen
Vanaf 1994 werd het probleem rondom de door- en uitstroom meer promi-
nent toen bleek dat het aantal tbs-opleggingen aanzienlijk was toegenomen
(95 keer in 1990 en 199 keer in 1994, zie ook bijlage 3) en dat het aantal beëin-
digingen van de tbs-maatregel tegelijkertijd nagenoeg gelijk bleef (63 beëin-
digingen in 1990 en 59 in 1994, zie ook bijlage 4). Een toename in het aantal

114 Zie voor nadere informatie over door- en uitstroomorganisaties zoals de fpk en fpa bijlage 9.
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opleggingen wordt wel geweten aan de ‘afbouw’ van de asielfunctie115 van de
GGz-instellingen (Van Panhuis, 1997). Doordat in toenemende mate nadruk
werd gelegd op de nadelige effecten van langdurige hospitalisatie, kwam in
de GGz een extramuralisatieproces op gang dat leidde tot een aanzienlijke
reductie in het aantal plaatsen. Het aantal plaatsen op de verblijfsafdelingen
verdween hierdoor en de nadruk kwam meer te liggen op ambulante en deel-
tijdbehandelingen. Deze ontwikkeling leidde tot logistieke afstemmingspro-
blemen in de beoogde zorgcircuits en zou tevens hebben geleid tot een toe-
name van risicodragende, evident psychisch gestoorden in de samenleving
(Van Panhuis, 1997).

Ook veranderingen in de samenstelling van de tbs-populatie stelden eisen
aan het verblijf na de tbs-kliniek. Waar in 1978 het aantal psychotische tbs-
gestelden 3% van de populatie betrof (Ministerie van Justitie, 1991), was dit in
1998 opgelopen tot ongeveer 27% (Van Emmerik, 2001). Hiernaast bleek er in
toenemende mate sprake te zijn van (al dan niet aanvullende) verslavingsge-
relateerde stoornissen, welke de behandeling van de nieuwe populatie tbs-
gestelden compliceerde. Voor ongeveer 40% van deze nieuwe populatie werd
bij aanvang van de behandeling al verwacht dat zij voor langere tijd afhanke-
lijk zouden zijn van zorg, variërend van langdurig verblijf in een tbs-inrich-
ting tot zorg in een beschermde of beschutte woonvorm (Van Emmerik,
1995). Beyaert (1996) sprak zelfs over een percentage van 50% van de tbs-
gestelden die waarschijnlijk aangewezen zou blijven op nazorg na de intra-
murale tbs-fase.116 Echter door de afbouw van gesloten (custodiale) plaatsen
in de GGz werd een afname geconstateerd in de mogelijkheden om chro-
nisch zorgbehoevende tbs-gestelden te resocialiseren naar een psychiatri-
sche vervolgvoorziening (Van Panhuis, 1997). Het loslaten van de asielfunctie
van de GGz stimuleerde de asielfunctie van fpc’s, hetgeen leidde tot een ver-
lenging van de intramurale fase van de tbs, evenals tot grotere behoefte aan
capaciteit van klinieken (Van Emmerik, 1995). De ontstane capaciteitsproble-
men zorgden op hun beurt weer voor lange wachttijden voor opname in de
fpc’s en langdurig verblijf van passanten117 in Huizen van Bewaring.

6.1.3 Periode 1995-1999

Financiële prikkels ter bevordering van de uitstroom
Als reactie op de problemen ten aanzien van zowel instroom als de door- en
uitstroom in de tbs werd in 1995 een eerste interdepartementaal beleidson-
derzoek (IBO-I) ingesteld (werkgroep ‘Doelmatig behandelen’, 1995). Dit

115 Het gaat hier om de opnamefunctie van een psychiatrisch ziekenhuis voor mensen die langdurig, soms zelfs
permanent onder begeleiding moeten staan en aangewezen zijn op beschutting van de instelling.

116 Cijfers ten aanzien van de woonsituatie van tbs-gestelden met proefverlof en waarvan de tbs voorwaardelijk is
beëindigd (1995-2000) van Van Emmerik bevestigden het beeld dat het merendeel van de tbs-gestelden na
de intramurale fase aangewezen blijft op zorg in een GGz-instelling.

117 Een passant is een veroordeelde die in afwachting is van opname in een fpc of andere uitvoeringsorganisatie
van de tbs-maatregel.
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onderzoek was gericht op het financieringssysteem van de forensische psy-
chiatrie. Het ontbreken van financiële prikkels bij zowel tbs-klinieken als bij
uitstroomorganisaties werd als belangrijke oorzaak gezien van de stagnatie in
de plaatsing van tbs-passanten in tbs-faciliteiten en stagnatie in de verdere
door- en uitstroom van tbs-gestelden naar vervolgvoorzieningen en daarmee
een toename van de verblijfsduur. Maatregelen die naar aanleiding van dit
onderzoek werden voorgesteld hadden betrekking op financiële stimulering
van regionale netwerkvorming tussen forensische en reguliere GGz-instellin-
gen. Er werd gepleit voor een gedifferentieerde bekostiging naar behandel-
fase en type tbs-gestelde. Fpc’s werden hierin gestimuleerd zelf uitstroom-
voorzieningen te creëren. Hiernaast werd er aanbevolen om een centrale en
systematische registratie van de individuele behandeltrajecten in te voeren.
Hier werd een belangrijke terugkoppelingswerking van verwacht, waarbij
informatie sneller overdraagbaar was in het behandeltraject, wat zou moeten
leiden tot een verkorting van de intramurale behandelduur. Voorheen diende
elke organisatie zelf weer de informatie van tbs-gestelden te verzamelen en
hierop behandeling of begeleiding in te zetten.

Het kabinetsstandpunt dat als reactie op het IBO-I-rapport werd geformu-
leerd, stelde dat ten aanzien van de uitstroom een verbetering van de cen-
trale aansturing nodig was, evenals gecoördineerde planning van forensische
voorzieningen. Hiernaast zouden financiële prikkels moeten worden aange-
bracht om tbs-gestelden niet langer dan nodig binnen een bepaalde voorzie-
ning te houden (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 24 561, nr. 1). Ook
zouden aparte voorzieningen voor bepaalde groepen tbs-gestelden gereali-
seerd moeten worden, zoals een longstay-voorziening voor chronisch gevaar-
lijke tbs-gestelden. Voor de ontwikkeling en inkoop van vervolgvoorzienin-
gen werd de aanbeveling voor ‘vrije marge’118 in het budget van fpc’s overge-
nomen. Om de centrale aansturing te verbeteren werd hiernaast een ‘perma-
nent overleg’ ingesteld tussen de beide voor de forensische psychiatrie ver-
antwoordelijke ministeries, het ministerie van Justitie en ministerie van VWS.
Als algemeen uitgangspunt van het kabinet gold echter boven alles dat een
vergroting van de efficiëntie van de tbs-maatregel geen afbreuk mocht doen
aan de effectiviteit en dus het recidivecriterium (werkgroep ‘Doelmatig
behandelen’, 1995).

Met de constatering dat het toenmalige financieringssysteem van de forensi-
sche psychiatrische hulpverlening te weinig prikkels bood voor doorplaatsing
en uitstroom van tbs-gestelden (werkgroep ‘Doelmatig behandelen’, 1995),
bleken de RIBW’s in toenemende mate gezamenlijk met fpc’s het beleid en
de uitvoeringspraktijk voor de opname van forensische psychiatrische tbs-
gestelden vorm te geven (Nederlandse Vereniging van Beschermde Woonvor-

118 Met de vrije marge (methodiek) wordt het mogen benutten van het budget voor transmurale voorzieningen
bedoeld.
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men, 1991). Deze samenwerking leidde tot inzicht dat toepasbaar bleek in het
bredere kader van samenwerking tussen de tbs en algemene GGz. Niet zozeer
het verstrekken van meer zorg, maar het verstrekken van de juiste soort zorg
bleek relevant in de opname van tbs-gestelden in de GGz. Dit gold zowel voor
de transmurale fase van tbs-gestelden, waarin het fpc de behandelfunctie
vervult en de RIBW de woonfunctie, als ook bij proefverlof, waarin het fpc
vaak nog poliklinische zorg levert (Plemper, 1998).

Uitbreiding tbs-capaciteit en bevorderen uitstroommogelijkheden
De ontstane capaciteitsproblemen werden ondertussen aangepakt door uit-
breiding van het aantal tbs-plaatsen. Zo nam het aantal tbs-plaatsen toe van
607 plaatsen in 1994 tot 803 in 1997 en 970 in 1998 (zie ook bijlage 6). Omdat
het bevorderen van de uitstroommogelijkheden uitbleef, werd op initiatief
van het ministerie van Justitie (als vervolg op IBO-I) in 1997 besloten tot het
project ‘actie-plan uitstroom tbs’. Dit project was onderdeel van een meer
omvattend kwaliteitsbeleid van de toenmalige directie Justitiële Jeugdinrich-
tingen en TBS (JJI/Tbs) met als speerpunten: 1) een adequate selectie en
plaatsing, 2) een efficiënt doorstroombeleid en 3) een effectief uitstroombe-
leid. Aanbevolen werd om onder meer een geïntegreerde zorgvisie te ontwik-
kelen voor de forensische psychiatrie. Hiernaast dienden de poliklinieken en
reclassering meer betrokken te worden bij de uitstroom uit tbs-klinieken,
dienden forensisch-psychiatrische deskundigen deel te nemen aan de indica-
tiecommissies van de GGz, moesten verblijfsvoorzieningen worden ontwik-
keld voor chronische tbs-gestelden uit de forensische psychiatrie en diende
het reclasseringstoezicht op tbs-gestelden te worden geïntensiveerd. Ook in
dit rapport werd wederom aanbevolen om circuitvorming te stimuleren (Van
Vliet, 1998).

Opkomende circuitvorming
In 1997 werkten de meeste fpc’s in een forensisch psychiatrisch circuit samen
met de algemene GGz en andere relevante organisaties, zowel klinische, als
poliklinische en ambulante. Echter, de mate waarin polikliniek en dagbehan-
deling een rol speelden in de uitstroom en hoe de poliklinische functie was
ingevuld, verschilde per fpc. Zo richtten de drie noordelijke GGz-instellingen
en de Van Mesdagkliniek in 1999 het Forensisch Psychiatrisch Circuit Leeuw-
arden op, dat convenanten sloot met diverse samenwerkingspartners. Ook in
hofressort Arnhem was in 1999 sprake van een forensisch psychiatrisch cir-
cuit. Elk van de vier subregio’s van het hoffressort van Amsterdam had een
eigen forensisch psychiatrisch circuit waar een fpk, fpa, FPD, RIBW, het
Openbaar Ministerie en de reclassering deel van uitmaakten. In Den Bosch
bestond vanaf 1999 het Forensisch Psychiatrisch Netwerk waarin politie,
Openbaar Ministerie, reclassering, verslavingszorg en GGz samenwerkten.
Per regio bleek de samenwerking sterk af te hangen van inzet van individuele
medewerkers. Hiernaast waren er problemen in het formaliseren van afspra-
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ken en bevoegdheden en werd de ontwikkeling van circuits belemmerd door
personele tekorten (Wilken, Klamer & Bröker, 1999). Het oplossen van deze
problemen vroeg om meer sturing door de overheid.

De reclassering werd ondertussen steeds meer betrokken bij de strafrechtke-
ten. Eerder was de reclassering een meer zelfstandig opererende welzijnsor-
ganisatie. Met de wijzigingen was er alleen een rol voor de reclassering wan-
neer er sprake was (geweest) van een strafrechtelijke ingreep. Mede als gevolg
van de wetswijziging in de tbs in 1997,119 werd het sociaal psychiatrisch werk
opgenomen in het takenpakket van de reclassering. De taken gerelateerd aan
de tbs richtten zich op de begeleiding en het verrichten van toezicht en
nazorg bij tbs met voorwaarden, proefverlof en voorwaardelijke beëindiging
van de tbs.

Tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van de tbs
Om tegemoet te komen aan de steeds sterker wordende behoefte aan een
tbs-modaliteit waarbij geen beslag gelegd hoefde te worden op de steeds
schaarser wordende tbs-capaciteit (uiteraard zonder in te boeten op beveili-
gingseisen), werd in 1997 de tbs met voorwaarden ingevoerd. Dit kon op
basis van een aangenomen wetswijziging die beter bekend staat als de wet-
Fokkens.120 De wet-Fokkens introduceerde behalve de tbs met voorwaar-
den121 ook de voorwaardelijke beëindiging van de tbs (Tweede Kamer, verga-
derjaar 1995-1996, 24 256, nr. 302). De rechter kon in dit geval beslissen dat
onder bepaalde voorwaarden de last tot verpleging werd opgeheven terwijl
de tbs-maatregel van kracht bleef. Deze verruiming van mogelijkheden zou
kunnen voorzien in een meer geleidelijke en gecontroleerde terugkeer van
tbs-gestelden in de maatschappij en naar een zo zelfstandig mogelijke wijze
van leven daarin (Commissie TBS en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde
Delinquenten, 1993). De voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel
zou een aanvullend alternatief moeten bieden voor het binnen de tbs-maat-
regel al bestaande proefverlof en het toenemend aantal tbs-gestelden met
een plotselinge en onbegeleide terugkeer naar de samenleving na een con-
traire beëindiging. In de periode na invoering van de mogelijkheid tot voor-
waardelijke beëindiging van de tbs werd een lichte stijging in het aantal
proefverloven waargenomen (van 80 in 1998 tot 116 in 2001; zie bijlage 4).

Het aantal voorwaardelijke beëindigingen bleek in 2001 te zijn opgelopen tot
35. Het aantal onvoorwaardelijke beëindigingen in dat jaar was 88. In de
jaren rond deze periode zat weinig fluctuatie in het aantal beëindigingen (zie

119 Dit behelst een nieuwe Beginselenwet Verpleging ter beschikkingstelling (Bvt) en enkele aanpassingen in het
Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.

120 Voor nadere informatie over de wet-Fokkens, zie hoofdstuk 5.
121 Voorloper van tbs met voorwaarden betrof tbs met aanwijzing. In de jaren na invoering van de tbs met aanwij-

zing in 1988 bleek dat de modaliteit weinig werd benut vanwege de geringe mogelijkheden deze om te zetten
(alsnog opname in verpleging) bij toenemende gevaarsdreiging. Met de invoering van de tbs met voorwaar-
den werd de praktische toepasbaarheid van de modaliteit vergroot (Leuw & Mertens, 2001).
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bijlage 4). De invoering van de voorwaardelijke beëindiging bleek aanvanke-
lijk inderdaad gepaard te gaan met een afname in het relatief hoge aantal
contraire beëindigingen van de tbs-maatregel.122 Van 1998 tot 2001 liepen de
contraire beëindigingen terug van 42% tot ongeveer 28% van het totaal aantal
beëindigde tbs-maatregelen (zie ook bijlage 5; Tweede Kamer, vergaderjaar
2003-2004, 29 452, nr. 1). In 2002 bleek het percentage contraire beëindigin-
gen echter weer op te lopen tot 47,5%. Er werd door rechters en gedragsdes-
kundigen een aantal beperkingen aan de voorwaardelijke beëindiging van de
tbs-maatregel gezien. Zo werd de maximale termijn van de voorwaardelijke
beëindiging van drie jaar als te kort beschouwd, aangezien dit voor bijvoor-
beeld tbs-gestelden die aangewezen waren op langdurig medicatiegebruik
(ook na drie jaar) geen afdoende oplossing was. Verder gaven klinieken aan
liever de tbs regulier te verlengen, al dan niet met proefverlof, om zelf de
begeleiding in handen te kunnen houden en in te kunnen grijpen wanneer
een tbs-gestelde zich niet aan voorwaarden hield (De Kogel & Den Hartogh,
2005).

Inventariseren uitstroommogelijkheden voor beperking verblijfsduur
In 1998 waren de aanhoudende capaciteitsnood en de daarmee samenhan-
gende financiële kosten reden om, ondanks dat de regering de aanbevelingen
van het eerste interdepartementale onderzoek (IBO-I) had overgenomen, een
tweede interdepartementaal onderzoek in te stellen (Raes, 1999). Hierin wer-
den de mogelijkheden bekeken om de verblijfsduur van tbs-gestelden te
beperken tot drie of vier jaar. In het hieruit volgende rapport van de werk-
groep ‘Over stromen’ (1998) werd gesteld dat het onderzoek geen aankno-
pingspunten bood om op verantwoorde wijze, dat wil zeggen zonder stijging
van de recidive, voorwaarden te formuleren voor een dergelijke beperking
van de verblijfsduur. Ook bleek op basis van onderzoek van Van Emmerik
(2001) dat het niet mogelijk was om op een praktisch goed invulbare wijze te
differentiëren in verschillende groepen tbs-gestelden ten aanzien van de ver-
blijfsduur. Het IBO-II-onderzoek sprak hiernaast van een te geringe samen-
werking tussen de fpc’s en de GGz-vervolgvoorzieningen. Verder werd terug-
houdendheid bij vervolgvoorzieningen in het opnemen van tbs-gestelden
geconstateerd, wat werd toegeschreven aan onvoldoende deskundigheid met
betrekking tot tbs-gestelden en onvoldoende bekendheid met de groep. Ook
fpc’s vonden het in voorkomende gevallen moeilijk de verantwoordelijkheid
uit handen te geven. Alternatieve voorstellen van de onderzoekscommissie
om de doelmatigheid en de wetenschappelijke fundering van de tbs te ver-
groten waren het opzetten van een expertisecentrum, het besluitvormings-
proces rondom de toegang tot de tbs te verbeteren, de wettelijke mogelijkhe-
den voor gedragsstructurering binnen het Algemeen Psychiatrisch Zieken-
huis te verruimen, de samenwerking tussen tbs-klinieken en vervolgvoorzie-

122 De mogelijkheid tot voorwaardelijke beëindiging van de tbs was mede in het leven geroepen om het aantal
contraire beëindigingen terug te dringen (De Kogel & Den Hartogh, 2005).
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ningen te intensiveren, het behandelbeleid vanaf het begin te richten op een
zo spoedig mogelijke uitstroom, het introduceren van financiële prikkels, en
het tot stand brengen en het ontwikkelen van preklinische interventies voor
vergelijkbare populaties.

De aanbevelingen werden door het kabinet overgenomen (Tweede Kamer,
vergaderjaar 1998-1999, 26 562, nr. 1) en in een startconferentie uitgewerkt
(Ministerie van Justitie, 1999). In het traject ‘Toekomst tbs’ werd sinds mei
2000 gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen door het instellen van
de Commissie beleidsvisie tbs (Commissie-Kosto) en het verbetertraject ‘tbs
terecht’, welke nader toegelicht zullen worden in paragraaf 6.1.3. Ten
behoeve van de beleidsontwikkeling op het gebied van circuitvorming wer-
den verder onderzoeken ingesteld als ‘Grensstroom’ (Wilken et al., 1999) en
‘Ons kent ons…’ (Van Vliet & Wilken, 2001). Deze hadden als doel om een
aanzet te geven voor het opzetten van een modelcircuit forensisch psychiatri-
sche zorg. Door het ontbreken van een duidelijke beleidsimpuls ter stimule-
ring van de circuitvorming bleef het in de rapporten slechts bij aanbeve-
lingen waaraan door de betrokken organisaties zelf specifieke invulling gege-
ven diende te worden. Het werd rond deze tijd steeds duidelijker dat een
actieve rol van de overheid gewenst was in de ontwikkeling van de circuitvor-
ming. Als aanzet hierop werd in de Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg
1999 verdere ontwikkeling van de circuitvorming als speerpunt voor het
forensische beleid opgenomen.

6.1.4 Periode 2000-2004

In de uitwerking van het kabinetsstandpunt naar aanleiding van IBO-II werd
het traject ‘Toekomst tbs’ ingezet, dat bestond uit het verbeterproject ‘TBS
terecht’ en de instelling van de Commissie beleidsvisie tbs, beter bekend als
de Commissie-Kosto. Beide worden hieronder nader beschreven.

Verbeterproject TBS terecht
Binnen het verbeterproject ‘TBS terecht’ is een zestal werkgroepen zich gaan
concentreren op zes specifieke onderdelen van dit verbetertraject. Naast het
verbeteren van de toegang tot de tbs, de vereenvoudiging van de plaatsings-
systematiek, de organisatie en financiering van de preklinische interventie,
kwaliteitsverbetering en de financieringssystematiek stond het verbeteren
van de door- en uitstroom naar GGz-vervolgvoorzieningen binnen één van
deze werkgroepen centraal. De werkgroep ten aanzien van de door- en uit-
stroom concentreerde zich op twee kernthema’s, namelijk de intensivering
van de forensisch-psychiatrische circuitvorming en het onderzoek naar de
capaciteit, bouwkundige en personele randvoorwaarden in de GGz. De voor-
stellen van de werkgroep hadden betrekking op het verbeteren van de door-
en uitstroom door middel van circuitvorming. Hiernaast dienden er rand-
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voorwaarden te zijn voor het leveren van een adequaat zorgaanbod aan
forensisch psychiatrische patiënten en tbs-gestelden in het bijzonder. De
aanbevelingen betroffen onder meer inzet op circuitvorming, ontwikkelen
van indicatiestelling en zorgtoewijzing, het ontwikkelen van zorgpro-
gramma’s en het verbeteren van de randvoorwaarden in de GGz voor
opname van tbs-gestelden (DJI, 2001b).

Commissie beleidsvisie tbs/ Commissie-Kosto
In 2000 werd de ‘Commissie beleidsvisie tbs’ ingesteld met als doel te onder-
zoeken hoe het ministerie van Justitie en het ministerie van VWS hun voor-
zieningen zo goed mogelijk konden inzetten voor doorstroom van forensisch
psychiatrische tbs-gestelden, zonder dat de beveiliging van de samenleving
hierdoor in het geding zou komen. De commissie kwam tot de conclusie dat
verregaande samenwerking tussen de fpc’s en GGz-klinieken en zelfs integra-
tie van tbs-klinieken in de GGz op den duur noodzakelijk waren (Commissie
beleidsvisie tbs, 2001). Onder meer vanwege de beveiligingsmaatregelen die
in dat geval binnen de GGz zouden moeten plaatsvinden vond het kabinet
het voorstel ten aanzien van integratie te ver gaan (Tweede Kamer, vergader-
jaar 2001-2002, 24 587, nr. 75). Niet-vrijblijvende vormen van samenwerking
tussen tbs-klinieken en GGz dienden echter volgens het kabinet verder te
worden ontwikkeld. In het kabinetsstandpunt naar aanleiding van dit rapport
werd verder besloten tot het uitwerken van de door de commissie gestelde
optie de samenwerking tussen tbs-klinieken en de GGz verder uit te bouwen,
waarin de tbs-klinieken in de regionale circuits voor forensisch psychiatrie
wel een aparte status behielden en het accent op beheersing bleven houden
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 24 561, nr. 1). De geïsoleerde positie
die tbs-klinieken in het forensisch veld hadden zou door het kiezen voor deze
optie (in vergelijking met de optie voor volledige integratie met de GGz) ech-
ter wel sterker blijven bestaan.

Aanhoudende problemen aansluiting vervolgvoorzieningen
Naar aanleiding van een verontrustend beeld ten aanzien van de kwaliteit
van zorg in de fpc’s kreeg de IGz eind 1999 van de Minister van Justitie het
verzoek deze te onderzoeken. Ten aanzien van de doorstroming van tbs-
gestelden naar reguliere GGz-voorzieningen werden door hen aanhoudende
problemen geconstateerd. De doorgaande vermaatschappelijking van de
reguliere geestelijke gezondheidszorg ging gepaard met een verdere afbouw
van de asielfunctie van de GGz en met een reductie van het aantal gesloten
opnameplaatsen hierbinnen. De tbs-sector zou echter juist gebaat zijn bij
deze plaatsen. Naast deze ontwikkeling werd een geringe bereidheid gecon-
stateerd bij de GGz voor de opname van (ex-)tbs-gestelden. Doordat GGz-
instellingen en fpc’s zich voornamelijk in de jaren ervoor naast elkaar hadden
ontwikkeld en de forensische sector voor eigen vervolgvoorzieningen was
gaan zorgen, was er bij GGz-voorzieningen veel onbekendheid met de pro-
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blematiek van tbs-gestelden wat bijdroeg aan (niet altijd reële) vooroordelen
ten aanzien van het gevaar en de moeilijkheidsgraad van omgang met deze
groep. Zo werd er binnen de GGz-voorzieningen stagnatie in de doorstroom
van tbs-gestelden geconstateerd. Ook de samenwerking van de fpc’s met de
GGz-voorzieningen bleek niet altijd soepel te verlopen, hetgeen eveneens een
belemmering voor de doorstroming van tbs-gestelden vormde en daarmee
voor verkorting van de verblijfsduur.

Stimuleringsplan circuitvorming forensische psychiatrie
Eind 2001 is er in het kader van de bevindingen binnen het verbetertraject
‘TBS terecht’ en de bevindingen van de Commissie-Kosto samen met het
ministerie van VWS een driejarige stimuleringsregeling voor circuitvorming
in de forensische psychiatrie getroffen (Tweede Kamer, vergaderjaar
2003-2004, 29 200, nr. 2). Hierin diende de nadruk te liggen op samenwerking
tussen instellingen en samenhang in het programma-aanbod. In deze vorm
was circuitvorming niet alleen een noodzakelijk middel ter verbetering van
de door- en uitstroom, maar diende dit tevens als middel om te komen tot
een kwalitatief goed en dekkend programma-aanbod voor tbs-gestelden
zodat terugval in delictgedrag zoveel mogelijk kon worden beperkt. Hiernaast
werden er vormen van bestuurlijke samenwerking tussen tbs-klinieken en
GGz-instellingen gerealiseerd (Handelingen II, vergaderjaar 2003-2004,
nr. 519, p. 1107-1108) en werd de ontwikkeling van inhoudelijke zorgpro-
gramma’s voor de verschillende aanbieders van zorg binnen de keten van de
forensische psychiatrie in gang gezet (Tweede Kamer, vergaderjaar
2003-2004, 29 452, nr. 1). Ten aanzien van de randvoorwaarden voor de
opname van forensisch psychiatrische patiënten in de GGz werden initiatie-
ven ondernomen voor capaciteitsuitbreiding in de GGz zoals bij de fpk’s, de
fpa’s, de RIBW’s en de forensische poliklinieken (deze instellingen worden
kort toegelicht in bijlage 9). Ook de veiligheidsaspecten voor woon- en
behandelvoorzieningen binnen de GGz evenals de wettelijke randvoorwaar-
den om te komen tot een aansluitend circuit hadden naar aanleiding van de
bevindingen de aandacht. De stimuleringsregeling beoogde de samenwer-
king in het forensisch veld een extra impuls te geven. De invulling van deze
samenwerking werd redelijk vrij gelaten. Achtergrond voor deze keuze was
dat men enerzijds geen bureaucratische maatregel wilde opleggen en dat aan
de andere kant samenwerkingsvormen die al waren ontstaan niet sterk hoef-
den te worden gewijzigd.

Totstandkoming forensische netwerken, maar met beperkingen
In een follow-up onderzoek naar de kwaliteit van zorg van tbs-instellingen,
constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (2003) dat er op regio-
naal niveau steeds meer forensische psychiatrische netwerken tot stand kwa-
men waarin de tbs-klinieken samenwerkten met vervolgvoorzieningen als
fpk’s, fpa’s en RIBW’s. Het enthousiasme over deze samenwerkingsverban-
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den bleek echter wisselend. De doorstroming van tbs-gestelden naar fpk’s en
fpa’s was in de praktijk nog weinig van de grond gekomen en weinig tbs-
gestelden waren vanuit fpk’s en fpa’s doorgeplaatst naar reguliere GGz-voor-
zieningen. De doorstroom van tbs-gestelden naar voornamelijk de lichtere
GGz-voorzieningen bleek niet goed van de grond te komen, terwijl juist de
aanwezigheid van (en doorstroom naar) een polikliniek en de mogelijkheden
voor deeltijdbehandeling van belang werden geacht om de continuïteit van
zorg na ontslag uit de tbs-kliniek goed gestalte te kunnen geven (IGz, 2003).
Bij de doorstroom naar fpk of fpa bleek veelal sprake te zijn van onvoldoende
capaciteit en voorzieningen. Hiernaast werd geconstateerd dat patiënten die
een andere maatregel opgelegd hadden gekregen bij opname voorrang kre-
gen boven tbs-gestelden. Ook de beperking van de maximale opnameduur in
een fpa, welke slechts twee jaar bedraagt, werd als bezwaarlijk ervaren. De
samenwerking tussen instellingen in de forensische netwerken in een tijd van
tekorten op de arbeidsmarkt zou in sommige gevallen leiden tot vrees voor
de overstap van medewerkers naar collega-instellingen.

De hiervoor beschreven ontwikkelingen leidden in sommige regio’s tot initia-
tieven van fpc’s om zelf te investeren in vervolgvoorzieningen met een min-
der beveiligd karakter. Door veel klinieken werd bij de Inspectie nogmaals
aandacht gevraagd voor de vermaatschappelijking van de zorg en de decon-
centratie van GGz-instellingen, welke gepaard ging met verlies aan gesloten
plaatsen voor langdurige en blijvende zorg voor bijvoorbeeld ex-tbs-gestel-
den. Dit belemmerde de doorplaatsing van tbs-gestelden die wel met ontslag
zouden kunnen mits een langdurige gedwongen opname (op basis van de
wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen; BOPZ) zou kun-
nen worden geboden met voldoende beveiligingsgaranties (IGz, 2003).

Doorstroom naar GGz-instellingen zou volgens de Inspectie verder belem-
merd worden door verschillen in doelstelling tussen fpc’s en GGz-instellin-
gen. Bij de fpc’s was beveiliging van de maatschappij de primaire doelstel-
ling. De GGz bleek primair steeds meer gericht op kortdurende behandeling
van patiënten. Hiernaast werd gesteld dat beide soorten instellingen een
andere doelgroep bedienden. Daar waar de tbs-populatie voornamelijk
bestond uit personen met persoonlijkheidsproblematiek, bestond deze bin-
nen de residentiële GGz voornamelijk uit een populatie met ernstige psycho-
tische stoornissen. Een ander verschil dat werd geconstateerd, betrof het ver-
schil in wettelijke kaders. Op basis van de Beginselenwet verpleging terbe-
schikkinggestelden (Bvt) kon grensoverschrijdend en/of agressief gedrag
meer worden ingeperkt bij verstoring van de orde en de veiligheid in de
inrichting. In de BOPZ-aangemerkte GGz-instellingen123 kon dit alleen als er
gevaar bij een patiënt bestond dat voortvloeide uit een geestesstoornis, wan-

123 Dit betreft instellingen (met afdelingen) die toegerust zijn voor het onvrijwillig opnemen van patiënten.
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neer dit gevaar niet op andere wijze kon worden afgewend.124 Bij reguliere
GGz-instellingen bleek slechts een lage en matige graad van beveiliging
mogelijk. Een betere aansluiting en verkleining van de verschillen was
hierom volgens de Inspectie wenselijk voor het vormgeven van een betere
samenwerking (IGz, 2003).

Doorstroming van tbs-gestelden naar lichtere voorzieningen leek hierdoor in
plaats van doorstroming binnen de heterogene regionale circuits, eerder te
gebeuren binnen gelijksoortige doch van elkaar gescheiden cicuits: fpc’s,
fpk’s en fpa’s en reguliere GGz die ieder voor hun eigen doelgroep transmu-
rale en nazorgvoorzieningen ontwikkelden. In 2005 telde de forensische psy-
chiatrie in ons land 8 tbs-klinieken, 3 fpk’s en 9 fpa’s (De Kogel et al., 2005).125

Anno 2010 zou dit aantal verder oplopen tot 12 fpc’s, 4 fpk’s en 11 fpa’s (per-
soonlijke communicatie, juli 2010).

6.1.5 Periode 2005-2009

Commissie-Houtman
Eind 2004 werd in de Eerste Kamer de motie Van de Beeten aangenomen
welke de regering verzocht om in haar beleid voor 2005 te voorzien in een
samenhang tussen de GGz- en tbs-voorzieningen (Eerste Kamer, vergader-
jaar 2003-2004, 28 979, E). Tijdens het bewindspersonenoverleg met de
Ministers van Justitie en VWS bleek dat er zelfs behoefte was aan een bredere
opdracht, namelijk het in kaart brengen van de zorg in justitieel kader en
onderzoek naar de wijze waarop de financiering hiervan in de toekomst gere-
aliseerd moest worden. Voor het uitvoeren van deze opdracht werd een inter-
departementale werkgroep ingesteld, de Commissie-Houtman. Deze com-
missie constateerde in haar onderzoek dat er overgangsproblemen beston-
den tussen justitie en zorg, voornamelijk veroorzaakt door verschillen in
werkwijze, sturing en financiering. Volgens de commissie diende de zorg in
een justitieel kader te worden uitgedrukt in de binnen de GGz in ontwikke-
ling zijnde taal, zoals de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Ketensa-
menwerking moest hiernaast op verschillende niveaus worden bevorderd en
er diende voldoende capaciteit voor doorstroming te zijn. Daarnaast stelde
de commissie nog een aantal maatregelen voor. Zo zouden knelpunten wor-
den weggenomen wanneer het budget uit de Algemene Wet Bijzondere Zorg
(AWBZ) voor de forensische psychiatrie zou worden overgeheveld naar Justi-
tie. Ook moest er binnen de GGz prioriteit worden gegeven aan de tenuit-

124 In de wetsvoorstellen van de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) werd het
‘gevaarcriterium’ geïntroduceerd. Hier werd onder verstaan dat men alleen gedwongen opgenomen en
behandeld kon worden indien men een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving was. Met de invoering van
dit criterium verviel het ‘bestwil’-criterium waarin de nadruk lag op het zelfbeschikkingsrecht oftewel de auto-
nomie van een tbs-gestelde.

125 Vergelijk aantallen voorzieningen anno 1996, respectievelijk zes fpc’s, twee fpk’s en vier fpa’s.
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voerlegging van strafrechtelijke vonnissen126 boven civielrechtelijke vonnis-
sen. In het geval dat een tbs-gestelde als blijvend delictgevaarlijk werd
beschouwd, diende deze te worden overgeplaatst naar een voorziening met
een hiervoor passend veiligheids- en zorgregime.

In augustus 2005 werden de voorgestelde maatregelen van de Commissie-
Houtman door de Minister van Justitie overgenomen. De middelen voor
forensische zorg uit de AWBZ zouden worden overgeheveld naar de Justitie-
begroting. De acceptatieplicht127 voor GGz-instellingen (die al wel bestond
voor tbs met dwangverpleging en art. 37 Sr., plaatsing in een psychiatrisch
ziekenhuis) zou worden uitgebreid naar de tbs met voorwaarden. Zorginkoop
en financiering moesten verder door middel van bekostigingssystematiek die
binnen de GGz in ontwikkeling was vormgegeven worden. Hiernaast diende
er een cliëntvolgsysteem ontwikkeld te worden waardoor betrokken organi-
saties over relevante dossiergegevens konden beschikken (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2005-2006, 29 452, nr. 43). De door de minister voorgestelde
maatregelen werden echter door de Tweede Kamer eind 2005 stilgezet, van-
wege het inmiddels ingezette parlementaire onderzoek naar het tbs-stelsel.
De aanbevelingen en de maatregelen naar aanleiding van het parlementaire
onderzoek tbs die gerelateerd zijn aan toezicht en nazorg zullen hieronder
worden besproken.

Parlementair onderzoek tbs/Commissie-Visser
Naar aanleiding van enkele incidenten met tbs-gestelden met verlof werd in
2005 een parlementair onderzoek ingesteld, ter beantwoording van de vraag
waarom de tbs-maatregel in zijn huidige vorm onvoldoende in staat leek te
zijn de samenleving te beschermen tegen een groep psychisch gestoorde
daders (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 452, nr. 25). Naar aanlei-
ding van het onderzoek kwam de Commissie-Visser ten aanzien van de door-
en uitstroom tbs tot vijf aanbevelingen. Een belangrijk geconstateerd knel-
punt in de doorstroom van tbs-gestelden was volgens hen de beperkte maxi-
male duur van toezicht bij voorwaardelijke beëindiging van de tbs, welke drie
jaar bedroeg. Dit leidde in de praktijk tot terughoudendheid van fpc’s en het
Openbaar Ministerie om tot een voorwaardelijke beëindiging van de tbs te
willen overgaan, hetgeen uitstroom van tbs-gestelden ondermijnde. De eer-
ste aanbeveling van de Commissie-Visser luidde dan ook dat de wettelijke
termijn voor toezicht bij voorwaardelijke beëindiging van de tbs diende te
worden verlengd van drie naar negen jaar (aanbeveling 1). Hierdoor zouden
tbs-gestelden met een grotere zorg- en controlebehoefte (bijv. tbs-gestelden
met medicatienoodzaak, dan wel een alcohol- en/of drugsverbod) langer

126 Om het systeem van acceptatieplicht werkbaar te maken stelde de Commissie dat er een ‘terugplaatsgarantie’
diende te worden afgegeven.

127 GGz-instellingen waren verplicht om tbs-gestelden met een bepaalde maatregel op te nemen. Zo gold dit
onder andere voor tbs met dwangverpleging. Voor tbs met voorwaarden bestond deze acceptatieplicht eerder
niet.
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kunnen worden gevolgd. Terugvalgedrag zou hierdoor langer kunnen wor-
den gevolgd en langer aan voorwaarden kunnen worden gebonden. Opeen-
volgende perioden met aangepaste voorwaarden waarin de tbs-gestelde
geleidelijk meer vrijheden zou krijgen, zouden kunnen worden gebruikt om
de tbs-gestelde te laten wennen aan de nieuwe verantwoordelijkheden die
horen bij resocialisatie (zie paragraaf 6.2.1 voor nadere beschouwing van de
verlengde termijn van toezicht bij voorwaardelijk beëindiging). Voor de ver-
blijfsduur van tbs-gestelden zou meer vertrouwen in het toezicht- en nazorg-
traject kunnen zorgen voor een betere doorstroom van tbs-gestelden van de
intra/transmurale fase naar de extramurale fase, waardoor de verblijfsduur
zou kunnen worden bekort.

Hiernaast stelde de commissie dat het, voor het goed vormgeven van het toe-
zichttraject, belangrijk was dat de bij het toezicht betrokken partijen zowel
kennis over de tbs-gestelde hadden als forensisch psychiatrische expertise
bezaten. Hiervoor dienden tbs-klinieken en reclassering niet alleen samen te
werken, maar er moest ook sprake zijn van gezamenlijke betrokkenheid van
deze partijen bij het toezicht. De tweede aanbeveling van de commissie
luidde dan ook om tijdens de resocialisatie van tbs-gestelden in de tbs foren-
sisch psychiatrisch toezicht (fpt) in te zetten (aanbeveling 2). Hierbij zouden
de fpc’s in samenwerking met de reclassering (en eventueel GGz-instellin-
gen) vorm dienen te geven aan het toezicht (in paragraaf 6.2.2 wordt fpt
nader beschouwd). Een betere afstemming tussen fpc en reclassering evenals
tijdwinst in de overdracht van verantwoordelijkheden zou kunnen zorgen
voor een verkorting van de verblijfsduur van tbs-gestelden.

Een ander punt dat de commissie van groot belang achtte, was door middel
van differentiatie in het aanbod van op de tbs aansluitende GGz-voorzienin-
gen, resocialisatie van tbs-gestelden beter mogelijk te maken. Geconstateerd
werd dat de overgang van het fpc naar de GGz nog steeds stroef verliep en dat
de oorzaak hiervan gevonden moest worden in factoren als terughoudend-
heid of zelfs onwilligheid bij de GGz om tbs-gestelden op te nemen. De vol-
gende aanbeveling richtte zich op het vergroten van het (nazorg)aanbod van
vervolgtrajecten volgend op de intramurale behandeling van tbs-gestelden
(aanbeveling 3). Betere doorstroom van tbs-gestelden naar vervolgvoorzie-
ningen zou de verblijfsduur kunnen bekorten. Naast de verlenging van de
wettelijke periode van toezicht en verbetering van het inhoudelijke toezicht,
diende de context waarin deze plaatsvond beter te worden afgestemd. Door
meer nazorgmogelijkheden en een breder zorgaanbod zouden die tbs-gestel-
den die doorstromen naar de GGz en voor langere tijd zorg behoeven, tevens
beter gemonitord kunnen worden, hetgeen de kans op recidive zou verklei-
nen. Een goed ingevuld toezichttraject en lage recidive zou kunnen bijdragen
aan een grotere bereidwilligheid van fpc’s om tbs-gestelden te laten doorstro-
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men evenals een grotere bereidwilligheid van vervolgvoorzieningen om tbs-
gestelden op te nemen, hetgeen de verblijfsduur zou kunnen bekorten.

De Commissie-Visser wees verder op de ontwikkeling waarbij de tbs-maatre-
gel in toenemende mate via longstay uitmondde in levenslange vrijheidsbe-
neming. De longstay werd volgens hen in toenemende mate een vergaarbak
van tbs-gestelden met een veelheid aan stoornissen en diversiteit aan delict-
gevaar. De groep van tbs-gestelden waarvoor behandeling niet succesvol was,
bleek te gedifferentieerd. Verwacht werd verder dat de eerste drie aanbeve-
lingen mede zouden leiden tot minder gebruik van dure longstay-plaatsen.
De aanbeveling van de commissie had betrekking op het aanbrengen van dif-
ferentiatie in de populatie waarvoor de tbs vermoedelijk ‘levenslang’ zou
duren (aanbeveling 4). Op deze wijze zouden deze tbs-gestelden onder een
gedifferentieerd beveiligings- en zorgniveau op een acceptabel risiconiveau
kunnen functioneren (voor nadere beschouwing van longstay zie hoofdstuk
3).

Als laatste aanbeveling ten aanzien van de door- en uitstroom van tbs-gestel-
den werd door de Commissie-Visser de aanbeveling gedaan om Diagnose
Behandeling en Beveiliging Combinaties (DBBC’s) te ontwikkelen (aanbeve-
ling 5). Dit was een soortgelijke financieringssystematiek als binnen de GGz
werd gebruikt, met als toevoeging voor de tbs-sector de beveiligingscompo-
nent. Door afstemming van beide financieringsvormen zouden op basis van
de benodigde zorg en beveiliging, voorzieningen kunnen worden ingekocht
(voor nadere informatie omtrent DBBC’s zie hoofdstuk 3). In het kader van
‘Vernieuwing Forensische Zorg’ werd verder invulling gegeven aan de invoe-
ring van een inkoopstelsel om GGz en justitiële voorzieningen beter op elkaar
aan te laten sluiten. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Vernieuwing Forensische Zorg
Tijdens de tenuitvoerlegging van een sanctie of maatregel kan de betrokkene
aangewezen zijn op zorg, die na beëindiging van de strafrechtelijke titel nog
kan voortbestaan. Om hier goed invulling aan te kunnen geven dient het jus-
titiële systeem goed aan te sluiten op het zorgsysteem. In 2005 werd de
Tweede Kamer geïnformeerd over het kabinetsstandpunt inzake de uitwer-
king van de motie Van de Beeten (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005,
29 452, nr. 36). Deze motie had betrekking op de noodzakelijke samenhang
tussen GGz en tbs-voorzieningen voor de realisatie van continuïteit in de
zorg. Het programma Vernieuwing Forensische Zorg dat per 1 maart 2006
van start ging, vond zijn oorsprong in voorgaande motie. De invoering van
een inkoopstelsel voor de forensische zorg kwam tegemoet aan de aanbeve-
lingen van de Commissie-Visser die gericht waren op de aanpak van de pro-
blemen rondom de door- en uitstroom naar geestelijke gezondheidszorg.
Met dit inkoopstelsel zou Justitie contracten kunnen sluiten met GGz-instel-

Toezicht en nazorg in relatie tot de verblijfsduur tbs 187



lingen, waarmee voor de justitiabelen die een vorm van zorg nodig hadden
een plaats in een zorginstelling kon worden gerealiseerd. Om een sluitende
overgang tussen justitiële en zorginstellingen te realiseren werden onderde-
len van het zorgsysteem geïntroduceerd in de justitiële organisatie. Zo werd
bij de bekostigingssystematiek van de GGz aangesloten en werden DBBC’S
ontwikkeld, zoals gebruikt binnen de GGz.128 Vanaf 1 januari 2007 werd er
een voorlopig budget voor de forensische zorg in strafrechtelijk kader vanuit
de AWBZ overgeheveld naar de Justitiebegroting. De inkoop van zorg bleef
echter toen nog via de zorgkantoren plaatsvinden. Vanaf 2008 koopt Justitie
alle zorg vallend onder de 21 strafrechtelijke titels rechtstreeks in bij de zorg-
instellingen, met uitzondering van de zorg die de fpc’s bieden.

Aanpassing toezicht regionale en gemeentelijke bestuurders
Een dodelijk schietincident op 4 maart 2007 door een in Enschede wonende
tbs-gestelde met proefverlof, bleek aanleiding voor het aannemen van de
motie Joldersma ter bevordering van de informatievoorziening naar de bur-
gemeester over tbs’ers die buiten de muren van de instelling verbleven en
over aanwezige tbs-voorzieningen in de gemeente (Tweede Kamer,
2006-2007, 29 452, nr. 60). Naar aanleiding hiervan is een pilot opgezet met
als doel om op proef informatie uit te wisselen over tbs-gestelden en toezicht
op tbs-gestelden (verder) vorm te geven (Leemans & Poolman, 2009). De
ingezette overlegstructuur bleek voldoende garanties te bieden voor ade-
quate informatievoorziening aan de burgemeester via de betrokkenheid van
de politie. In hoeverre de pilot daadwerkelijk bijdroeg aan de openbare orde
en veiligheid kon niet met zekerheid worden gesteld, maar wel bleek bij een
aantal incidenten dat de politie het fpc en/of de reclassering snel geïnfor-
meerd had. Zonder deze pilot zou deze informatie hoogstwaarschijnlijk niet
(snel) zijn gedeeld (Leemans & Poolman, 2009).

De wens van burgemeesters om snel en adequaat te worden geïnformeerd
beperkte zich niet tot tbs-gestelden. Ook van de komst van ex-gedetineerden
en/of plegers van ernstige gewelds- en zedendelicten die met verlof gaan wil-
den zij tijdig op de hoogte worden gebracht (Tweede Kamer, vergaderjaar
2008-2009, 31 700 VI, nr. 72).Om hieraan tegemoet te komen is het project
bestuurlijke Informatievoorziening Gemeenten Inzake (ex) gedetineerden
ingezet. Het project beoogt de informatiepositie van de burgemeester over
(ex-)gedetineerden en (ex-)tbs-gestelden (met verlof) te verbeteren, waar-
door zij beter in staat zijn hun verantwoordelijkheid op het gebied van voor-
koming van verstoring van de openbare orde en veiligheid (en dus hun toe-
zichtfunctie) te dragen. Daarnaast werd er een pilot naar het verbeteren van
de bestuurlijke informatievoorziening naar aanleiding van de pilot Zicht Op
Enschedese Tbs-gestelden (ZOET) gestart, die afgerond zou worden in maart

128 Binnen de GGz gaat het echter om Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), dus zonder de beveligingings-
component.
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2010. Omdat binnen de pilotperiode de complexiteit van de informatiestro-
men ten aanzien van tbs-gestelden bleek, is de periode van deze pilot ver-
lengd om hier een goedlopend proces voor te ontwikkelen (persoonlijke
communicatie, 20 mei 2010).

Convenanten toezicht politie en reclassering
Om op het niveau van de dagelijkse uitvoering te kunnen bijdragen aan de
wens van burgemeesters om geïnformeerd te zijn over tbs-gestelden in de
gemeenten en het toezicht op potentieel gevaarlijke delinquenten beter vorm
te kunnen geven, zijn in 2007 initiatieven ontplooid tot het sluiten van
samenwerkingsconvenanten door de politiekorpsen in Nederland en de
reclassering. Het betreft het convenant ‘informatie-uitwisseling tbs-gestelden
en zedendelinquenten’, dat afspraken bevat over de wijze waarop reclasse-
ringswerkers en politiemedewerkers elkaar informeren over tbs-gestelden en
zedendelinquenten die terugkeren naar de samenleving.129 Volgens richtlij-
nen in dit convenant informeert de reclassering de politie over tbs-gestelden
die onder voorwaarden de samenleving weer betreden evenals waar deze
individuen zich geografisch vestigen. Dit maakt het voor de politie mogelijk
het gedrag van deze personen gerichter in de gaten te houden en de reclasse-
ring door te geven wanneer er schending van voorwaarden wordt geconsta-
teerd. Door de reclassering werd gestreefd naar landelijk dekkende afspraken
ten aanzien van dit convenant met 25 politiekorpsen. Anno 2010 blijken de
convenanten met alle korpsen te zijn gesloten (persoonlijke communicatie,
12 juli 2010).

De verbetering van de informatievoorziening en hiermee het efficiënter
vormgeven van toezicht en nazorg op regionaal niveau is er in eerste instan-
tie op gericht om (nieuwe) recidive van voorgenoemde groepen delinquenten
te voorkomen en de orde en veiligheid in de gemeente te behouden. Hier-
naast wordt met deze maatregelen tegemoetgekomen aan de wens de tbs-
maatregel van patiënten op een verantwoorde manier voorwaardelijk te kun-
nen beëindigen.130 Het efficiënter vormgeven van toezicht en nazorg kan
hierdoor mogelijk resulteren in een toename van het aantal proefverloven en
voorwaardelijke beëindigingen van de tbs, waardoor de doorstroom van tbs-
gestelden wordt bevorderd en de verblijfsduur mogelijk wordt teruggebracht.

6.1.6 Kortom

In de periode 1990-1994 is als gevolg van een toenemend aantal tbs-opleg-
gingen en een sterk stagnerende door- en uitstroom een ernstig capaciteits-
probleem in de tbs-sector ontstaan. Het bevorderen van de door- en uit-

129 Als korpsbeheerder heeft de burgemeester uiteraard ook toegang tot deze informatie.
130 Toezicht en nazorg kan alleen in een gedwongen kader plaatsinden wanneer de tbs niet onvoorwaardelijk is

beëindigd. Bij beëindiging van de tbs kan dit alleen nog indien de ex tbs-gestelde hierom verzoekt.
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stroom werd gezien als één van de mogelijke oplossingen voor deze proble-
men. Door betere afstemming, nauwere samenwerking met vervolgvoorzie-
ningen en uitbreiding van capaciteit (in vervolgvoorzieningen en door fpc’s
zelf) is getracht de door- en uitstroom te bevorderen.

In de periode 1995-1999 werden onderzoeken ingesteld naar mogelijkheden
ter verbetering van de door- en uitstroom. Het eerste interdepartementale
onderzoek (IBO-I) richtte zich in 1995 vooral op het financieringssysteem van
de forensische psychiatrie. Het ontbreken van financiële prikkels bij zowel
tbs-klinieken als bij uitstroomorganisaties werd als belangrijke oorzaak
gezien van stagnatie in de behandeling en in de door- en uitstroom van tbs-
gestelden naar vervolgvoorzieningen. Verder werd in deze periode geconsta-
teerd dat rechters de tbs-maatregel steeds vaker contrair beëindigden. Om
tegemoet te komen aan de steeds sterker wordende behoefte om tbs-gestel-
den geleidelijk te laten uitstromen uit het fpc en om contraire beëindigingen
te voorkomen, werd in 1997 de voorwaardelijke beëindiging van de tbs inge-
voerd. De invoering hiervan ging aanvankelijk gepaard met een afname van
het aantal contraire beëindigingen van de tbs-maatregel. Later werd door
rechters en gedragsdeskundigen aangegeven dat de maximale duur van de
voorwaardelijke beëindiging (en dus van de toezichttermijn) van drie jaar als
te kort werd beschouwd, waardoor minder van de modaliteit gebruik werd
gemaakt en het aantal contraire beëindigingen weer steeg.

Aanhoudende capaciteitsnood en de daarmee samenhangende financiële
kosten waren in 1997 reden tot het inzetten van een tweede interdeparte-
mentaal onderzoek (IBO-II). De onderzoekers zagen geen aanknopingspun-
ten om op verantwoorde wijze nieuwe voorwaarden te formuleren voor
sterke beperking van de verblijfsduur. De samenwerking tussen de fpc’s en
de GGz-vervolgvoorzieningen bleek gering en er werd terughoudendheid bij
vervolgvoorzieningen in het opnemen van tbs-gestelden geconstateerd. Ten
behoeve van de beleidsontwikkeling op het gebied van circuitvorming wer-
den verder onderzoeken ingesteld zoals ‘Grensstroom’ en ‘Ons kent ons…’.
Door het ontbreken van een duidelijke beleidsimpuls ter stimulering van de
circuitvorming bleef het in deze rapporten slechts bij aanbevelingen waaraan
door de betrokken organisaties zelf specifieke invulling gegeven diende te
worden. Een duidelijker en meer actieve rol van de overheid bleek in de cir-
cuitvorming gewenst.

In de periode 2000-2004 werden de aanbevelingen van IBO-I door zes werk-
groepen nader uitgewerkt. Een werkgroep concentreerde zich op twee kern-
thema’s in de uitstroom naar de GGz, namelijk de intensivering van de foren-
sisch psychiatrische circuitvorming en het onderzoek naar de capaciteit,
bouwkundige en personele randvoorwaarden in de GGz. De problemen rond
de doorstroom van tbs-gestelden naar reguliere GGz-voorzieningen bleven in
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de jaren hierna echter bestaan. Eind 2001 werd daarom een driejarige stimu-
leringsregeling voor circuitvorming in de forensische psychiatrie getroffen,
die beoogde de samenwerking in het forensische veld een extra impuls te
geven. Dit leidde in sommige regio’s tot initiatieven van fpc’s om zelf te
investeren in vervolgvoorzieningen met een minder beveiligd karakter.

In de periode 2005-2009 constateerde de Commissie-Houtman in haar
onderzoek dat er overgangsproblemen bestonden tussen Justitie en zorg en
dat deze voornamelijk veroorzaakt werden door verschillen in werkwijze, stu-
ring en financiering. Volgens de commissie diende de zorg in een justitieel
kader te worden uitgedrukt in de binnen de GGz in ontwikkeling zijnde taal,
zoals de DBC’s. De voorgestelde maatregelen van de Commissie-Houtman
werden in augustus 2005 door de Minister van Justitie overgenomen. Verder
speelden het parlementaire onderzoek en de aanbevelingen van de Commis-
sie-Visser in de periode 2005-2009 een belangrijke rol. Ten aanzien van de
door- en uitstroom werden de volgende vijf aanbevelingen uit het onderzoek
overgenomen: het verlengen van de maximale termijn van voorwaardelijke
beëindiging van de tbs van drie naar negen jaar, inzet van Forensisch Psychi-
atrisch Toezicht (fpt), het vergroten van het (nazorg)aanbod van vervolgtra-
jecten volgend op de intramurale behandeling van tbs-gestelden, het aan-
brengen van differentiatie in de populatie waarvoor de tbs vermoedelijk
‘levenslang’ zou duren, en de ontwikkeling van Diagnose Behandeling en
Beveiliging Combinaties (DBBC’s).

In maart 2007 leidde een dodelijk schietincident door een in Enschede
wonende tbs-gestelde met proefverlof tot de aanpassing van de informatie-
verstrekking aan regionale en gemeentelijke bestuurders. Ook werden er con-
venanten gesloten tussen toezicht politie en reclassering, die afspraken
bevatten over de wijze waarop reclasseringswerkers en politiemedewerkers
elkaar informeren over tbs-gestelden en zedendelinquenten die terugkeren
naar de samenleving. De toename in de informatievoorziening en hiermee
het efficiënter vormgeven van toezicht en nazorg op regionaal niveau is er in
eerste instantie op gericht om nieuwe recidive van voorgenoemde groepen
delinquenten te voorkomen en de orde en veiligheid in de gemeente te
behouden.

6.2 Enkele maatregelen en initiatieven voor toezicht en nazorg uitgelicht

Twee maatregelen en initiatieven betreffende de praktijk van toezicht en
nazorg worden in deze paragraaf nader uitgewerkt. Zij zijn tot stand gebracht
naar aanleiding van de Commissie-Visser (Tweede Kamer, vergaderjaar
2005-2006, 30 250, nrs. 4-5). De eerste is dat de maximale toezichttermijn bij
voorwaardelijke beëindiging van de tbs van drie naar negen jaar is gegaan. De
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tweede is dat de resocialisatiefase van een tbs-gestelde een gezamenlijk tra-
ject is geworden van reclassering en fpc’s. In het kader hiervan is het fpt ont-
wikkeld. In bijlage 10 worden twee andere initiatieven toegelicht die veelbe-
lovend lijken om de toezicht- en nazorgmogelijkheden van tbs-gestelden te
verbeteren en daarmee de intramurale verblijfsduur te verkorten.

6.2.1 Verlenging maximale termijn van de voorwaardelijke beëindiging tbs

Eén van de aanbevelingen van de Commissie-Visser was het verlengen van de
maximale duur van voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging van
drie naar negen jaar. Deze aanbeveling werd in het kabinetsstandpunt
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 9) onderschreven en
leidde tot de nota wijziging (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28 238,
nr. 6) waarin deze wijziging werd geformaliseerd. Vanaf 1 januari 2008 is de
wetswijziging feitelijk ingegaan. Eerder kon de voorwaardelijke beëindiging
van de dwangverpleging maximaal drie jaar duren. Wanneer binnen deze ter-
mijn van drie jaar geen aanleiding bestond de dwangverpleging voor een tbs-
gestelde te hervatten, werd de terbeschikkingstelling van rechtswege onvoor-
waardelijk beëindigd. Hiermee vervielen de mogelijkheden tot (formeel) toe-
zicht en nazorg na drie jaar, terwijl onbekend was of deze termijn van drie
jaar voldoende was. Het verlengen van de maximale duur van de voorwaar-
delijke beëindiging van de dwangverpleging wordt gezien als een manier om
de bereidheid te bevorderen van betrokken ketenpartners om over te gaan tot
voorwaardelijke beëindiging. Hiermee wordt deze verlenging beschouwd als
een belangrijke mogelijkheid om de uitstroom van tbs-gestelden een impuls
te geven en daarmee de verblijfsduur te verminderen.

De wettelijke aanpassing moet daarnaast leiden tot meer maatwerk op het
gebied van zorg en controle. Tevens kunnen hierdoor gedurende het traject
van voorwaardelijke beëindiging de vrijheden van tbs-gestelden meer gelei-
delijk worden verruimd. Deze aanvullende mogelijkheden zouden er in het
geval van een verlengingszitting bij fpc’s toe moeten leiden dat zij de officier
van justitie eerder tot een voorwaardelijke beëindiging van de tbs adviseren,
op basis waarvan de officier van justitie deze kan vorderen. Hiernaast kan de
verruiming van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging er wel-
licht voor zorgen dat een rechter het aandurft om in een eerder stadium van
de tbs te besluiten tot voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.
Ook de terughoudendheid van GGz-instellingen om tbs-gestelden op te
nemen, dient hiermee voor een deel te worden weggenomen. Verlenging van
de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging zal hiernaast naar ver-
wachting leiden tot een langere periode van samenwerking tussen fpc’s en
GGz-instellingen en daarmee tot intensivering van de contacten en uitwisse-
ling van (forensische) kennis en ervaring. Gestelde voorwaarde is in dat geval
een betere aansluiting van het behandelaanbod binnen fpc’s met het behan-
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delaanbod in de GGz (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nrs.
4-5).

De verlenging van de maximale duur van voorwaardelijke beëindiging van de
dwangverpleging zou verder de uitstroom van een specifieke groep tbs-
gestelden kunnen bevorderen, namelijk de groep tbs-gestelden van wie het
recidiverisico alleen acceptabel wordt geacht wanneer er sprake is van (een
langere tijd van) toezicht.131 De verlenging van de maximale duur van de
voorwaardelijke beëindiging is nog te kort van kracht om de invloeden op de
verblijfsduur te kunnen bepalen.

Een andere verwachting is dat de verlenging van de maximale duur van de
voorwaardelijke beëindiging zorgt voor meer ruimte in de tbs-capaciteit. Zo
wordt genoemd dat deze maatregel rond 2012 een winst zal opleveren van
zes nieuwe plaatsen voor instroom (Eerste Kamer, vergaderjaar 2006-2007,
28 238, Memorie van Antwoord). Wanneer we het aantal voorwaardelijke
beëindigingen in de tbs een jaar na invoering van de wijziging bezien, zien we
dat dit is toegenomen (57 in 2008 en 69 in 2009). Ondanks dat de mogelijk-
heid bestaat om de tbs van tbs-gestelden waarvan deze voorwaardelijk is
beëindigd weer te hervatten, gebeurt dit in de praktijk slechts in geringe
mate. Het hervatten van de tbs met dwangverpleging vraagt namelijk een
oplegging door de rechter en deze ziet dit, ondanks dat de reclassering
hierom in sommige gevallen verzoekt, veelal als een proportioneel te zware
ingreep. Aanpassing van de al bestaande voorwaarden is dan de optie waar
veelal voor wordt gekozen, uitgezonderd (uiteraard) die gevallen waarbij het
om ernstige recidive gaat (persoonlijke communicatie, 15 april, 2010).

Naast dat deze toename mogelijk samenhangt met de verlenging van de
maximale toezichttermijn bij de voorwaardelijke beëindiging van de tbs,
wordt door de ISt ook gesproken over een mogelijk onbedoeld uitvloeisel van
het terughoudende verlofbeleid (zie ook hoofdstuk 5). Zo kan het voorkomen
dat een fpc van mening is dat er kan worden gewerkt aan de terugkeer in de
samenleving van een tbs-gestelde, maar dat hiervoor de vereiste machtiging
niet wordt verstrekt. Het fpc kiest in zo’n geval soms voor de uitweg van de
voorwaardelijke beëindiging van de tbs. Hiernaast komt het vaker voor dat
een rechter van mening is dat de tbs-maatregel van betrokkene te lang heeft
geduurd en de reclassering opdraagt een maatregelrapport op te stellen
waarna tot voorwaardelijke beëindiging besloten wordt (ISt, 2010).

131 Denk hierbij bijvoorbeeld aan tbs-gestelden met ernstige verslavingsproblematiek of afhankelijkheid van
medicatie. Wanneer zij onder toezicht van de verslavende middelen af kunnen blijven, respectievelijk medica-
tietrouw kunnen blijven, dan kunnen zij eerder aan de criteria van acceptabel risico voldoen en sneller uitstro-
men (de verblijfsduur neemt af).
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6.2.2 Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

Forensisch psychiatrisch toezicht anno 2010 is een vorm van toezicht waarbij
er sprake is van een nauwe en langdurige samenwerking tussen de fpc’s en de
Reclassering.132 Hierbij zijn de fpc’s en reclasseringsorganisaties vanuit hun
expertise gezamenlijk betrokken bij het toezicht op tbs-gestelden gedurende
het gehele uitstroomtraject. In tabel 22 (zie eerder) wordt aangegeven hoe fpt
in het kader van de juridische en uitvoeringsverantwoordelijkheid van de
instellingen gedurende de tenuitvoerlegging van de tbs is gepositioneerd.

Binnen fpt wordt gestreefd naar de ‘realisatie van een effectief, beter en meer
verantwoord toezicht op tbs-gestelden’ (Andreas et al., 2008a). Voorheen
droegen fpc’s na transmuraal verlof het toezicht op een tbs-gestelde over aan
de reclassering. De intensiteit van het toezicht en de nazorg en de expertise
van de reclassering bleek echter veelal niet toereikend (Tweede Kamer, ver-
gaderjaar 2005-2006, 28 564, nr. 5 en 6). In de complementaire rol van fpc’s
en reclasseringsorganisaties binnen fpt wordt de expertise van beide organi-
saties gebundeld in een samenwerkingsverband en zijn de partijen beide
gericht op einddoelen in plaats van organisatiegebonden deelresultaten
(zonder dat juridische en uitvoeringsverantwoordelijkheden verschuiven of
wijzigen). Dit komt ten goede aan zowel de continuïteit van zorg, behande-
ling en begeleiding evenals aan de geleidelijke afbouw van de behandeling en
het toezicht (Raad van State, 2008). De verwachting is dat dit uiteindelijk zal
leiden tot minder recidive zowel tijdens de toezichtperiode als na afloop hier-
van. Daarnaast moet deze nieuwe vorm van toezicht zorgen voor een grotere
geneigdheid van fpc’s tot uitstroom van tbs-gestelden naar proefverlof, voor-
waardelijke beëindiging en de door- en uitstroom in bredere zin en op die
manier de mogelijkheden scheppen om het intramurale verblijf te verkorten.

Binnen fpt wordt het toezicht afhankelijk van de individuele zorg-, behandel-
en controlebehoefte vormgegeven, waarin maatschappelijke veiligheid prio-
riteit heeft. Onnodige, niet in te schatten of onverantwoorde risico’s dienen
hierin te worden vermeden. Het gezamelijke toezicht dient te starten vanaf
de intramurale resocialisatiefase. Doordat de reclassering meer betrokken is
bij deze fase kan in een vroeg stadium informatie worden ingewonnen over
symptomen en signalen voor hernieuwd delictgedrag. Hiernaast is de ver-
wachting dat medewerkers van de reclassering door grotere betrokkenheid

132 De term forensisch psychiatrisch toezicht is in 2003 geïntroduceerd. Toen stond het voor een extra voorzie-
ning tussen de behandeling door de fpc’s en de begeleiding van de reclassering. De gedachte hierachter was
te voorzien in een meer soepele overgang naar het proefverlof waardoor meer tbs-gestelden konden door-
stromen naar de extramurale fase. In 2005 is deze variant toegepast middels pilots bij vijf fpc’s. In deze pilot
was de doelstelling van het fpt uitgewerkt aan de hand van een aantal uitgangspunten die randvoorwaarden
vormen voor een kwalitatief hoogwaardig forensisch psychiatrisch toezicht. In 2008 is aan de hand van aanbe-
velingen van de Commissie-Visser een plan van aanpak (Andreas, Van Gelderen, Schoenmaker & Zandber-
gen, 2008b) en een procesplan (Andreas et al., 2008a) ontwikkeld die dienen als een set richtlijnen voor een
nieuwe invulling en landelijke inzet van het fpt. Deze vorm van fpt zal in deze paragraaf worden besproken en
worden beschouwd in het licht van de verblijfsduur van tbs-gestelden.

194 Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden



bij het veld en scholing in psychopathologie, risicomanagement en werken in
een gedwongen kader, een professionaliseringsslag slaan.

Doordat de fpc’s meer worden betrokken bij proefverlof en voorwaardelijke
beëindiging van de dwangverpleging, kan de eerder opgedane expertise weer
in deze fasen worden ingezet ter signalering van dreigende terugval en reci-
dive. Het uitgangspunt is dat binnen fpt een tbs-gestelde elke fase van de tbs-
maatregel doorloopt. De tbs-gestelde zal na transmuraal verlof via het proef-
verlof in de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging terecht
moeten komen.133 Door zorgvuldige planning kunnen abrupte overgangen
worden voorkomen. Dit biedt tevens mogelijkheden om tijdig voorbereidin-
gen te kunnen treffen, bijvoorbeeld voor plaatsing in vervolgvoorzieningen.
De periode van voorwaardelijke beëindiging dient zodanig te worden inge-
richt dat de tbs-gestelde na afloop van deze periode geen behandeling of
begeleiding meer behoeft van Justitie (Andreas et al., 2008a).

Onderzoek pilot fpt
In mei 2008 is het forensisch psychiatrisch toezicht een testfase ingegaan
waaraan 12 fpc’s meedoen. Harte, Van Kalmthout en Knüppe (2010) verricht-
ten in opdracht van het WODC onderzoek naar deze testfase, waarin het lan-
delijk projectplan fpt (Andreas et al., 2008b) en de verscheidenheid aan erva-
ringen die inmiddels met fpt waren opgedaan, werden doorgelicht. Uit dit
onderzoek bleek dat de vrijheid van fpc’s en reclasseringsorganisaties om op
lokaal niveau binnen de kaders van het landelijk opgesteld raamwerk invul-
ling te geven aan fpt, heeft geleid tot verschillen in selectiecriteria, verschillen
in aanvang van het fpt in het resocialisatieproces en verschillen in de taakver-
deling van de verschillende partijen die bij het fpt betrokken zijn. De samen-
werking tussen fpc’s en reclassering was landelijk tot stand gebracht, maar de
intensiteit van het toezicht verschilde tussen de regio’s. Ongeacht de ver-
schillen bleek met de invoering van fpt het toezicht voor alle regio’s wel te
zijn geïntensiveerd. Zo was het aantal uren toezicht op tbs-gestelden na de
komst van fpt verviervoudigd, hetgeen in het veld ook als positief werd erva-
ren.

Verder bleek dat de invloed van fpt op de professionalisering van de reclasse-
ring niet goed kon worden onderscheiden van andere ontwikkelingen en ver-
betertrajecten in deze organisatie in dezelfde periode. Hiernaast ontbrak hel-
derheid over de ideeën om het toezicht bij de voorwaardelijke beëindiging
geleidelijk af te bouwen. Ook waren in de praktijk veel andere organisaties
betrokken bij fpt, van wie de rol niet was opgenomen in lokale procesom-
schrijvingen van fpt.

133 Dit is een afwijking van het normale uitstroomproces. Een tbs-gestelde hoeft niet per se alle stappen van ver-
lof te doorlopen. Na transmuraal verlof kan bijvoorbeeld meteen worden overgegaan naar (on)voorwaardelijke
beëindiging (zie verder hoofdstuk 5). Het volgen van alle stappen in het tbs-traject blijkt in de praktijk veelal
uit te blijven (persoonlijke communicatie, 2 september 2010).
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Ten aanzien van de inhoudelijke invulling werd er gedeeltelijk ondersteuning
gevonden voor de invloed van fpt op de vermindering van recidive. De
samenwerking tussen reclassering en fpc’s hing samen met het behoud van
kennis, vroegsignalering en een toename in forensisch psychiatrische exper-
tise. Elementen van gefaseerde uitstroom en verdere professionalisering wer-
den hiernaast verondersteld een positieve bijdrage te leveren aan respectie-
velijk de continuïteit en de geleidelijke afbouw van toezicht en meer foren-
sisch psychiatrische expertise. Van deze zaken wordt op grond van de litera-
tuur een verband verondersteld met een kleinere kans op recidive.

Voor een bijdrage van fpt aan de bevordering van de door- en uitstroom werd
in het onderzoek minder steun gevonden. Er werden twijfels geuit over de
vraag of de samenwerking tussen fpc’s en reclassering zou bijdragen aan een
grotere geneigdheid van de fpc’s om tbs-gestelden te laten door- en uitstro-
men en twijfels over een grotere bereidheid binnen de GGz om tbs-gestelden
op te nemen. Ten aanzien van de gefaseerde uitstroom werd gesteld dat dit
zelfs mogelijk een negatieve invloed zou hebben op de door- en uitstroom
van tbs-gestelden. Het idee dat alle tbs-gestelden verplicht alle verloffasen
moeten doorlopen,134 zou hierin vertragend kunnen werken.

6.2.3 Kortom

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 toezichttermijn bij voorwaardelijke beëindiging van drie naar negen
jaar (per 1 januari 2008) en de invoering van het forensisch psychiatrisch toe-
zicht (mei 2008). Van de verlenging van de maximale toezichtstermijn van de
voorwaardelijke beëindiging wordt verwacht dat verschillende betrokken
partijen (fpc’s, rechters) sneller bereid zijn tot een voorwaardelijke beëindi-
ging 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 uitstroom in bredere zin. 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 op dit moment al is
geweest op de doorstroom van tbs-gestelden en hun verblijfsduur. Wel wordt
een aanzienlijke stijging waargenomen van het aantal voorwaardelijke beëin-
digingen van de tbs sinds de verruiming van de maximale toezichttermijn,
hetgeen mogelijk wijst op invloed van deze maatregel op de doorstroom en
de hiermee samenhangende verblijfsduur van tbs-gestelden. Andere

134 Of alle verloffasen inderdaad daadwerkelijk één voor één worden doorgelopen hangt mede af van het OM en
de rechter.
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genoemde verklaringen voor de toename van het aantal voorwaardelijke
beëindigingen zijn de keuze voor voorwaardelijke beëindiging van de tbs
door fpc’s in het geval een gewenste verlofmachtiging niet wordt verstrekt en
het extra gebruikmaken van deze modaliteit door rechters vanuit het propor-
tionaliteitsbeginsel.

Bij de grotere geneigdheid van fpc’s om tbs-gestelden te laten door- en uit-
stromen en de grotere bereidheid binnen de GGz om tbs-gestelden op te
nemen door de invoering van het forensisch psychiatrisch toezicht worden in
een evaluatie van de pilot fpt echter kanttekeningen geplaatst. Hiernaast zou
het verplicht moeten volgen van opeenvolgende stappen van transmuraal
verlof, proefverlof en voorwaardelijke beëindiging (hetgeen als een van de
uitgangspunten van fpt wordt beschreven) zelfs vertragend werken en hier-
door de verblijfsduur mogelijk verlengen. In de praktijk blijkt echter dat het
doorlopen van alle fasen niet wordt aangehouden, waardoor deze mogelijk
negatieve invloed op de verblijfsduur waarschijnlijk niet aan de orde is.

6.3 Conclusie

In dit hoofdstuk stond de rol van toezicht en nazorg van tbs-gestelden in rela-
tie tot de verblijfsduur centraal. Met toezicht en nazorg wordt zowel het con-
troleren van gedrag, als het bieden van begeleiding, behandeling en zorg
(met als doel het voorkomen van recidive) bedoeld. Bij de tenuitvoerlegging
van de tbs-maatregel zijn in verschillende fasen verschillende instellingen of
instituten betrokken die, binnen deze fasen, in verschillende mate verant-
woordelijk zijn voor de tbs-gestelde. De wijze waarop het toezicht en nazorg
van tbs-gestelden is georganiseerd, kan de intramurale verblijfsduur verkor-
ten. Immers, wanneer toezicht en nazorg adequaat zijn vormgegeven, kan de
tbs-gestelde (met de nodige zorg- en toezichtmaatregelen) sneller doorstro-
men van het fpc naar voorzieningen met een minder hoog beveiligingsni-
veau.

Uit de analyse van de toezicht- en nazorgpraktijk in de periode 1990-2009
blijkt dat de doorstroom van tbs-gestelden naar vervolgvoorzieningen al
gedurende lange tijd problematisch verloopt. De reden die hiervoor onder
andere kan worden gegeven is dat fpc’s en vervolgvoorzieningen binnen de
GGz in eerste instantie verschillen in primaire doelstelling van respectievelijk
beveiliging en zorg. Hiernaast dragen verschillen in wet- en regelgeving, maar
ook huivering voor opname van tbs-gestelden binnen de GGz en het uit han-
den geven van verantwoordelijkheden door fpc’s aan de GGz bij aan stagna-
tie in de doorstroom. Ook randvoorwaardelijke zaken als capaciteitstekorten
binnen vervolgvoorzieningen bemoeilijken de aansluiting.
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Naar aanleiding van de wens om de aansluiting tussen fpc’s en vervolgvoor-
zieningen te vergroten, zijn diverse maatregelen genomen die verbetering
van toezicht en nazorg als doelstelling hadden. Ook zijn de mogelijkheden tot
toezicht en nazorg bij de fpc’s veranderd (onderzoeksvraag 18) en zijn veel
maatregelen genomen om de mogelijkheden tot toezicht en nazorg bij de uit-
stroomorganisaties te vergroten (onderzoeksvraag 19). Zo is vanaf het begin
van de jaren negentig ingezet op de ontwikkeling van forensische instellingen
binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg zoals fpa’s en de uitbreiding
van fpk’s. Het besef ontstond dat niet zozeer de hoeveelheid zorg maar meer
de soort zorg van belang was, wat vroeg om differentiatie in het zorgaanbod.
Dit vereiste samenwerking in een circuit, waarvoor initiatieven zich ontplooi-
den in de tweede helft van de jaren negentig. Echter, doordat dit veelal initia-
tieven uit het veld betroffen die in een bepaalde regio werden gestart, ont-
brak de uniformiteit in deze initiatieven, met regionale verschillen als gevolg.
Ondanks de samenwerking in een forensisch circuit bleek de doorstroom
naar onder andere fpk’s en fpa’s te stagneren. De noodzaak van differentiatie
in zorg en beveiliging bleef bestaan, wat ertoe leidde dat de forensische sec-
tor eigen vervolgvoorzieningen zoals poliklinieken en ambulante behandel-
instellingen ging opzetten om doorstroom beter mogelijk te maken. Met het
invoeren van deze maatregelen werd tevens beoogd bij te dragen aan het ver-
minderen van het capaciteitstekort en de passantenproblematiek in de tbs-
sector, en daarmee aan de duur van het intramurale verblijf van tbs-gestel-
den. Immers, wanneer de doorstroom van tbs-gestelden naar extramurale
zorgvoorzieningen kan worden versneld, zou dit resulteren in een afname
van de intramurale verblijfsduur. De afgelopen 20 jaar laten echter geen
afname maar een gestage toename van de verblijfsduur zien.

Daarnaast onstond de afgelopen 20 jaar de behoefte tot langere continuering
van de zorg voor tbs-gestelden, ook in de toezicht- en nazorgpraktijk. Dit is
mede het gevolg geweest van een verandering in de tbs-populatie in patholo-
gische zin (zoals de toename van psychotische stoornissen, maar ook de toe-
name van verslavingsproblematiek). Deze nazorg moest bestaan uit langdu-
rige intramurale zorg, met een lage mate van beveiliging. Tegelijkertijd vond
bij de reguliere geestelijke gezondheidszorg echter een tegengestelde ontwik-
keling plaats, waarbij getracht werd psychiatrische patiënten steeds meer
buiten residentiële instellingen te plaatsen (extramuralisering van de zorg).
Door deze tegengestelde beweging bleek het onvoldoende mogelijk ex-tbs-
gestelden te laten doorstromen naar adequate vervolgvoorzieningen, waar-
door de verblijfsduur toenam.

Twee belangrijke recente maatregelen die de mogelijkheden tot toezicht en
nazorg van fpc’s en uitstroomorganisaties hebben verruimd, zijn de invoer
van het forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) en de verlenging van de maxi-
male duur van de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging van
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drie naar negen jaar. Met de invoering van fpt wordt een langere en nauwere
samenwerking tussen fpc en doorstroomorganisaties beoogd (waarbij de
juridische en uitvoeringsverantwoordelijkheden ongewijzigd blijven). De
mate waarin fpt tot dusver invloed heeft gehad op de mogelijkheden tot toe-
zicht en nazorg en daarmee op de verblijfsduur (onderzoeksvraag 21), is niet
te beantwoorden omdat fpt kort geleden is ingevoerd en bovendien gestart is
met een pilotfase waarin per fpc veel mogelijkheden voor eigen interpretatie
bestaan. De mogelijke invloed wordt echter als beperkt gezien. Zo worden er
kanttekeningen geplaatst bij de veronderstelling dat fpt invloed heeft op de
geneigdheid van fpc’s om tbs-gestelden door te laten stromen en de bereid-
heid binnen de GGz om tbs-gestelden op te nemen. Het verplicht moeten
volgen van meer stappen in het proces van tenuitvoerlegging van de tbs bin-
nen fpt (opeenvolgend transmuraal verlof, proefverlof en voorwaardelijke
beëindiging) zou mogelijk zelfs kunnen leiden tot een langere verblijfsduur.
Het verplicht volgen van deze fasen is buiten fpt geen noodzakelijke voor-
waarde. In de praktijk worden de verschillende fasen ook binnen fpt niet alle-
maal doorlopen. Het fpt draagt wel bij aan de mogelijkheid van fpc’s om toe-
zicht te blijven houden in de proefverlofsituatie van een tbs-gestelde. Het
ontbreken van deze mogelijkheid in de situatie zonder fpt werd (voorname-
lijk door de fpc’s) als beperking voor het toewerken naar de proefverloffase
gezien.

Met de invoering van de mogelijkheid om de dwangverpleging onder voor-
waarden te beëindigen werd in 1997 getracht een meer structurele oplossing
te vinden voor het capaciteitsprobleem in de tbs-sector en het aantal con-
traire beëindigingen van de dwangverpleging door de rechter te verminde-
ren. Door de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de
dwangverpleging te verlengen (in 2008), werd beoogd aan een belangrijke
beperking van de voorwaardelijke beëindiging tegemoet te komen. Door
betrokken ketenpartners werd de maximale duur van de voorwaardelijke
beëindiging van drie jaar namelijk in sommige gevallen als te kort ervaren.

Voor wat betreft de mogelijke verandering in de re-integratie van tbs-gestel-
den via regionale en gemeentelijke bestuurders (onderzoeksvraag 20) kan
gesteld worden dat de informatievoorziening naar de burgemeester recente-
lijk is verbeterd. In die situaties waarin een tbs-gestelde met proefverlof dan
wel voorwaardelijke beëindiging weer een plaats in de samenleving inneemt,
wordt de burgemeester hierover voortaan geïnformeerd. Convenanten geslo-
ten tussen politiekorpsen en reclassering zorgen verder voor een betere prak-
tische invulling van het toezicht en de informatievoorziening op lokaal
niveau. Van deze veranderingen wordt aangenomen dat ze de verblijfsduur
van tbs-gestelden niet direct beïnvloeden, maar wel dat ze kunnen bijdragen
aan een grotere bereidwilligheid van fpc’s om tbs-gestelden richting proef-
verlof en voorwaardelijke beëindiging te laten doorstromen en ook de bereid-
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willigheid van doorstroomorganisaties voor het opnemen van tbs-gestelden
te vergroten.
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7 Beschouwing

7.1 Aanleiding onderzoek en doelstellingen

Het aantal personen met een tbs-maatregel is in een periode van 20 jaar sterk
gestegen (van 405 tbs-gestelden in 1990 naar ruim 2100 tbs-gestelden in
2009). Hierdoor ontstond een capaciteitstekort in de tbs-sector dat leidde tot
wachtlijsten (passantenproblematiek), problemen die tot voor kort een
belangrijke rol hebben gespeeld in deze sector. De afgelopen jaren zijn er
meerdere (grootschalige) onderzoeken geweest en zijn maatregelen geno-
men die zich richtten op deze capaciteitsproblemen. Hierbij werd onder
andere ingezet op het verminderen van de verblijfsduur en het bevorderen
van de door- en uitstroom. Desondanks nam de verblijfsduur van tbs-gestel-
den in diezelfde jaren toe. Het ministerie van Justitie liet tegen die achter-
grond 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.

Onderzoek naar de verblijfsduur is van belang omdat door (onder andere)
advocaten gesteld wordt dat de verblijfsduur de laatste tijd sterk is toegeno-
men en advocaten hun cliënten om die reden aanraden niet mee te werken
aan psychiatrisch onderzoek dat nodig is om een tbs-maatregel op te leggen.
Hierdoor neemt het aantal personen dat medewerking verleent aan Pro Justi-
tia onderzoek af en wordt het opleggen van de tbs-maatregel bemoeilijkt. Een
derde overweging is dat verschillende beleidsmaatregelen van het ministerie
van Justitie zijn gebaseerd op een gemiddelde verblijfsduur van zes jaar,
maar het gewenst is na te gaan of hier empirisch gezien nog sprake van is.

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 in de periode 1990-2009 onderzocht (doel-
stelling 1). Vervolgens werden mogelijke verklaringen voor de gevonden ont-
wikkeling van de verblijfsduur bekeken. Hiertoe werd doelstelling 2 verdeeld
in vier hoofdthema’s van mogelijke verklaringen voor de gevonden ontwikke-
ling in de verblijfsduur:
1 beleidsmaatregelen;
2 risicotaxatie en risicomanagement;
3 de verlofpraktijk;
4 toezicht en nazorg.



De onderzoeksperiode betrof de jaren tussen 1990 en 2009. Het onderzoek
bestond uit het verrichten van literatuuronderzoek, het houden van expert-
meetings en het verrichten van analyses op verschillende datasets, in samen-
werking met DJI, Reclassering Nederland en het recidiveteam van het WODC.
De databases die hiervoor gebruikt werden, waren onder meer MITS en
OBJD. Vanwege de beperkte doorlooptijd van het onderzoek (van januari tot
en met oktober 2010) en de complexe materie konden de mogelijke verklarin-
gen voor de ontwikkeling van de verblijfsduur niet allemaal uitputtend wor-
den onderzocht. De focus was vooral gericht op de beleidsmatige kant van
genoemde groepen van mogelijke verklaringen, waarbij de ontwikkelingen
binnen de fpc’s die daarbij mogelijk ook een rol speelden, minder uitgebreid
aan bod konden komen.

7.2 Conclusies

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 forensisch psychiatrische centrum (fpc) tot de dag waarop het intra/
transmurale verblijf van de tbs-gestelde eindigt. De passantentijd telt in deze
operationalisatie niet mee en de perioden van proefverlof, voorwaardelijke
beëindiging, verblijf in een Huis van Bewaring en ongeoorloofde afwezigheid
werden van de totale verblijfsduur afgetrokken. Over de duur van de passan-
tentijd, perioden van proefverlof en voorwaardelijke beëindiging wordt in het
onderhavige rapport apart gerapporteerd. Voor longstay tbs-gestelden werd
de verblijfsduur eveneens apart berekend. Om aan de leesbaarheid van het
onderhavige rapport tegemoet te komen, wordt aan de intra/transmurale
verblijfsduur gerefereerd als kortweg ‘de verblijfsduur’.

Uit de cijfers bleek dat de verblijfsduur van tbs-gestelden in de onderzoeks-
periode (1990-2009) geleidelijk is toegenomen, met uitzondering van de jaren
1994-1995. Drie meetmethoden werden gebruikt om de verblijfsduur te
bepalen. De lengte van de toename van de verblijfsduur verschilt, afhankelijk
van de meetmethode. De toename bedraagt 2,8 jaar in een periode van 9 jaar
(instroomcohorten 1990-1998), 4,2 jaar in een periode van 19 jaar (uitstroom-
cohorten 1990-2008), en 0,9 jaar in een periode van 7 jaar (peilmomentscore
2004-2010). De verblijfsduur is opgelopen tot 9,8 jaar (dit betreft de verblijfs-
duur voor het meest recent te berekenen instroomcohort, 1998). Op basis van
beide andere rekenmethoden bedraagt de meest recent te berekenen ver-
blijfsduur 8,4 jaar (uitstroomcohort 2008) en 5,4 jaar (peilmoment 1 januari
2010).
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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 van
tbs-gestelden aan de fpc’s) zijn gebaseerd op een gemiddelde verblijfsduur
van zes jaar. Uit deze resultaten blijkt dat hier 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 sub-
groep zedendelinquenten, de longstay tbs-gestelden en de snelle uitstromers.
Uit de resultaten bleek dat ook de uitstroom van tbs-gestelden met een
zedendelict steeds minder snel verloopt: het percentage 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-gestelden met een zedende-
lict 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 uitge-
stroomd ten opzichte van 18,9% van de totale groep tbs-gestelden (instroom-
cohorten 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 7 jaar in vergelijking met het peilmoment van 1 januari 2004
(de verblijfsduur bedroeg op 1 januari 2004 9,7 jaar). De stijging van de ver-
blijfsduur van longstay tbs-gestelden is inherent aan de karakteristieken van
deze subgroep, zij worden op de longstay-afdeling geplaatst vanwege blij-
vende delictgevaarlijkheid en stromen in principe niet meer uit. Geconsta-
teerd werd verder dat de lange verblijfsduur van de groep longstay tbs-gestel-
den zoals verwacht de gemiddelde verblijfsduur van de overige tbs-gestelden
verhoogt. Ook voor tbs-gestelden die het snelst uitstromen, de eerste 25%
van de uitstromers uit een bepaald instroomcohort, wordt een toename van
de verblijfsduur 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.
Tussen de instroomcohorten van 1994 en 1995 was deze stijging vrij fors.

Om te bepalen of de toename van de (intra/transmurale) verblijfsduur ver-
klaard zou kunnen worden door een daling van de verblijfsduur in andere
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fasen in de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel, werd de duur van de pas-
santentijd, het proefverlof en de voorwaardelijke beëindiging berekend. De
gemiddelde passantentijd en de gemiddelde lengte van de periode van proef-
verlof zijn in de onderzoeksperiode toegenomen (instroomcohorten 1998 in
vergelijking met instroomcohorten 1990). De passantentijd neemt toe van
gemiddeld 135 dagen voor het instroomcohort van 1990 naar 292 dagen voor
het instroomcohort van 1998. De gemiddelde lengte van de periode van voor-
waardelijke beëindiging was nagenoeg gelijk gebleven (gemiddeld 326 dagen
in 1990 en 351 dagen in 1998). Dit betekende dat de stijging van de intramu-
rale verblijfsduur een robuuste bevinding was, in die zin dat deze niet gecom-
penseerd wordt door een daling van de duur van andere perioden.

De duur van de passantentijd, het proefverlof en de voorwaardelijke beëindi-
ging 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 werd niet duidelijk voor hoeveel tbs-
gestelden de tbs-maatregel zowel voor (passantentijd) als na (proefverlof en
voorwaardelijke beëindiging) het intra/transmurale verblijf in het fpc de ten-
uitvoerlegging van de tbs-maatregel nog voortduurt.

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 lange tijd in deten-
tie wachten op plaatsing in een fpc (de passantenproblematiek). Het capaci-
teitstekort ontstond door een toename in het aantal opleggingen tbs met
dwangverpleging (tot voor kort), een toename van de verblijfsduur en stagna-
tie in de uitstroom. Door het inzetten van beleidsmaatregelen op deze drie
terreinen, werd geprobeerd het capaciteitstekort en de passantenproblema-
tiek aan te pakken. Gezien het feit dat de verblijfsduur in de periode
1990-2009 geleidelijk toeneemt, zonder grote pieken of dalen (met uitzonde-
ring van 1994-1995), is het vaststellen van de invloed van de beleidsmaatrege-
len moeilijk.

Om te onderzoeken welke invloed beleid voor longstay tbs-gestelden op de
verblijfsduur heeft, werd de verblijfsduur van de subgroep longstay tbs-
gestelden apart in kaart gebracht en vergeleken met de verblijfsduur van de
overige tbs-gestelden. In de analyse van beleidsmaatregelen op het gebied
van longstay werd onderzocht welke invloed deze veranderingen had op de
verblijfsduur van longstay tbs-gestelden.

In 1998 werden voor het eerst criteria voor plaatsing op een longstay-afdeling
vastgesteld. Een tbs-gestelde van wie de delictgevaarlijkheid na zes jaar
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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 een selectief plaatsingsbeleid van tbs-gestelden niet mogelijk (in
sommige fpc’s kwamen de 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 vertraging
optreedt. Onduidelijk is gebleven hoeveel ruilingen er zijn. In 2006 is een
voorstel gedaan om in het kader van het nieuwe zorginkoopstelsel af te stap-
pen van de aselecte toewijzing en tbs-gestelden opnieuw aan een bepaald fpc
toe te wijzen. Hiermee werd beoogd (weer) te komen tot differentiatie en spe-
cialisatie van het fpc om op deze manier tbs-gestelden zorg op maat te kun-
nen bieden.

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er nog andere beleids-
maatregelen (waaronder wetswijzigingen) waren die mogelijk van invloed
waren op de verblijfsduur, werd een analyse gemaakt van de ontwikkelingen
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op dit gebied in de periode 1990-2009. Zoals gezegd, bleek uit de analyse dat
veel van de genomen maatregelen als primaire, overkoepelende doel het ver-
minderen van het capaciteitstekort en de passantenproblematiek hadden en
niet het verminderen van de verblijfsduur. De meeste maatregelen kenden
verder het waarborgen van de veiligheid van de maatschappij als een doel
voor de korte of lange termijn. Vanaf 2000 werd dit doel steeds belangrijker.
Ook hadden beleidsmaatregelen de beheersing van de stijgende kosten van
de tbs-maatregel als bijkomend doel. Er werd regelmatig overlap in de ach-
terliggende doelstellingen van de verschillende beleidsmaatregelen gevon-
den. Zo werd bijvoorbeeld voor het oplossen van de als problematisch
beschouwde situatie van de passantenproblematiek geïnvesteerd in behan-
delvoorzieningen (zoals preklinische behandeling en preklinische interven-
tie) in het gevangeniswezen. Echter, van deze behandelvoorzieningen werd
ook verwacht dat zij de verblijfsduur in het fpc zouden verkorten, dit door al
een start te maken met de behandeling in het fpc. Hieronder volgen kort de
belangrijkste overige beleidsmaatregelen die mogelijk van invloed zijn
geweest op de verblijfsduur.

De eerste betrof het instellen van verschillende tarieven van vergoeding voor
de behandeling van tbs-gestelden aan fpc’s die gebaseerd waren op een
gemiddelde verblijfsduur van zes jaar (vanaf 2000). Tot zes jaar behandeling
werd een bepaalde vergoeding gegeven, waarna werd overgegaan op een
lagere vergoeding. Hiervan werd verwacht dat de fpc’s gestimuleerd zouden
worden de verblijfsduur zoveel mogelijk te verkorten.

De tweede betrof de kwaliteitsverbetering van de behandeling (vanaf 2002),
onder meer door het verrichten van meer wetenschappelijk onderzoek en het
opstellen van zorgprogramma’s. Verwacht werd dat dat de behandeling hier-
van zou profiteren, waardoor de intramurale verblijfsduur verkort zou kun-
nen worden. Anno 2010 zijn er vier landelijke zorgprogramma’s. In hoeverre
deze daadwerkelijk zijn ingevoerd , konden wij niet nagaan.

Ten derde: door het ontwikkelen van preklinische interventies en preklini-
sche behandeling aan passanten in het gevangeniswezen werd getracht de
verslechtering van psychische klachten zoveel mogelijk te voorkomen (vanaf
1997). Indirect werd van dergelijke interventies verwacht dat zij de behandel-
fase in het fpc zouden verkorten. Voor zover bekend is met de preklinische
interventies slechts beperkt geëxperimenteerd.

Ten vierde: vanaf 1988 ontstond de mogelijkheid tot het opleggen van een
tbs-maatregel die maximaal vier jaar kon duren, de gemaximeerde tbs. Deze
maatregel wordt opgelegd indien er geen geweld is gepleegd. Wanneer het
aantal gemaximeerde tbs-opleggingen zou toenemen, zou de gemiddelde
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verblijfsduur van tbs-gestelden afnemen (doordat de gemaximeerde tbs
maximaal vier jaar duurt).

Ten vijfde: het beperken van longstay tbs-gestelden (vanaf eind jaren negen-
tig) en van de instroom van vreemdelingen in de tbs-sector (rond 2000). Door
voor deze groepen tbs-gestelden aparte voorzieningen te treffen, werd
beoogd dure behandelplaatsen vrij te maken voor tbs-gestelden van wie wel
behandelperspectief werd verwacht. Hiermee zou de verblijfsduur van de
overige tbs-gestelden naar verwachting afnemen.

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
deze beperkingen werd ook in het onderhavige onderzoek aangelopen. Ook
bleek evaluatieonderzoek van de beleidsmaatregelen vaak uit te blijven.

Ernst delictgedrag
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 waren afgenomen. Dit bleek uit een daling
in het aantal onttrekkingen in recentere jaren. Ook de recidivecijfers van het
meest recente uitstroomcohort ten opzichte van het uitstroomcohort van
twintig jaar geleden waren vrij sterk gedaald (bijvoorbeeld, de tweejarige reci-
dive is gedaald van 29,5% naar 17,7%). Wanneer het laatste cohort met het
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één na laatste cohort vergeleken werd, was een lichtere daling te zien (bij-
voorbeeld, de tweejarige recidive daalde van 19,5% naar 17,7%).

Gestructureerde risicotaxatie en risicomanagement en de verblijfsduur
Risicotaxatie is in dit onderzoek geoperationaliseerd als het inschatten van
het risico van gewelddadig delinquent gedrag. Risicomanagement betreft de
beheersing van de ingeschatte risico’s. De inschatting van de delictgevaarlijk-
heid speelt een centrale rol bij verschillende belangrijke beslismomenten tij-
dens de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Zo worden 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 risico-
taxatie. Hiermee heeft risicotaxatie indirect invloed op de verblijfsduur.

In de afgelopen jaren is er meer en meer aandacht gekomen voor het inper-
ken van risico’s in en voor de samenleving. Deze toegenomen nadruk op
beheersing van het risico is eveneens te zien in de tbs-sector. De professio-
nals in het forensische veld noemden tijdens onze expertmeetings de maat-
schappelijke onrust/commotie en de angst om risico’s te nemen als de
belangrijkste mogelijke verklaringen voor de toename van de verblijfsduur.
Zij doelden op de angst om risico’s te nemen bij alle partijen: de samenle-
ving, politiek, fpc’s, behandelverantwoordelijken en de reclassering. De ver-
tegenwoordigers van de fpc’s die bij de expertmeetings aanwezig waren,
gaven aan dat ze gevoelig zijn voor de aversie tegen risico’s in de samenleving
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 de manier waarop risi-
cotaxatie en risicomanagement worden verricht en daarmee op de verblijfs-
duur 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 aantal
vals negatieve voorspellingen), wat betekent dat het risico onterecht hoog
ingeschat wordt (tussen 56% en 72%). De derde tekortkoming is dat her-
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haalde scholing en training van professionals die de risicotaxaties verrichten
noodzakelijk is, maar dat die niet altijd plaatsvindt. De vierde tekortkoming is
dat de risicofactoren weliswaar op groepsniveau samenhangen met het 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 vormgegeven. 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 fpc’s. Zij
gaven tijdens de door ons georganiseerde expertmeetings aan een toegeno-
men nadruk op veiligheid en beheersing van het risico te zien. In deze expert-
meetings werd de maatschappelijke commotie/onrust het vaakst als moge-
lijke verklaring genoemd voor de toename van de verblijfsduur. Verder is ook
in de tbs-sector de nadruk op het voorkomen van risico toegenomen. Dit valt
onder andere af te leiden uit het feit dat de manier waarop risicotaxatie en
risicomanagement vormgegeven worden geprofessionaliseerd zijn. Het is
aannemelijk dat het proces van het protocolleren, structureren en professio-
naliseren van de risico-inschatting, zoals dat de afgelopen jaren is ingevoerd,
heeft bijgedragen aan een grotere nadruk op de aanwezige risico’s bij de tbs-
gestelde.

De verlofpraktijk en verblijfsduur tbs
Met verlof wordt in de tbs-sector geoorloofde bewegingsvrijheid buiten de
beveiligde zone van het fpc bedoeld. Er zijn anno 2010 vier verloffasen waar-
bij resocialisatie het doel is. In deze verloffasen wordt het verlof in geleide-
lijke stappen naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid vormgegeven: bege-
leid verlof, onbegeleid verlof, transmuraal verlof en proefverlof. Daarnaast
bestaat incidenteel verlof. Bij deze vorm van verlof is resocialisatie geen
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expliciet doel, maar wordt verlof verleend voor een uitzonderlijke situatie
zoals het bijwonen van een begrafenis.

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, er zijn meer regels
opgesteld voor de manier waarop verlof moet worden aangevraagd. Ten
tweede, er zijn inhoudelijke en procedurele veranderingen aangebracht in de
manier waarop een verlofaanvraag wordt getoetst. Ten derde, de partij die
een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van verlof is veranderd,
het besluitvormingsproces is strenger en langzamer geworden. Ten vierde, de
geldigheidsduur van een verlofmachtiging is beperkter geworden. Ten vijfde,
er worden groepen tbs-gestelden aangeduid voor wie bij het aanvragen van
verlof 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 gecombi-
neerde 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). Een moge-
lijke verklaring zou kunnen zijn dat de fpc’s minder verlofaanvragen hebben
ingediend, maar omdat wij geen onderzoek naar deze thematiek in de afzon-
derlijke 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, als voor
onbegeleid verlof samen met transmuraal verlof, worden in de periode
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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).

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. 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 verlof-
aanvraag 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 verzending van de verlofaanvraag naar het AVT
gemiddeld 28 dagen nodig heeft om een procedurele toets te verrichten. Te
verwachten is dat, ceteris paribus, de verblijfsduur hierdoor vanaf 2008 (nog
meer) zal toenemen, aangezien de tbs-gestelde in de periode dat een verlof-
aanvraag is ingediend 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
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.
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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 (11% van de tbs-opleggingen), tbs-gestelden
die ongewenst zijn of verklaard worden (maximaal 7,3% van de tbs-gestel-
den) en tbs-gestelden die in het kader van een tweede behandelpoging, rui-
ling, 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
‘aftercare’-traditie. In aftercare-programma’s wordt intensief toezicht
gecombineerd met behandeling, therapie, zorg en maatschappelijke begelei-
ding bij wonen, werken, scholing, vrijetijdsbesteding en financiële zaken. De
wijze waarop het toezicht en de nazorg van tbs-gestelden is georganiseerd,
kan de intramurale verblijfsduur verkorten. Immers, wanneer toezicht 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. In de transmurale 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 wordt door het fpc de begeleiding verzorgd en het
toezicht gehouden. In de extramurale fase speelt proefverlof of voorwaarde-
lijke beëindiging van de dwangverpleging vaak een rol. Proefverlof wordt
ingezet wanneer de ontwikkeling van de tbs-gestelde zover is gevorderd dat
de intensieve, dagelijkse begeleiding en controle afgebouwd kan worden zon-
der dat het delictgevaar toeneemt. Voor proefverlof wordt in een samenwer-
kingsverband tussen het hoofd van de instelling en de reclassering een proef-
verlofplan opgesteld. De juridische verantwoordelijkheid voor de proefverlof-
fase ligt net als bij de intra- en transmurale fase bij het fpc. De uitvoeringsver-
antwoordelijkheid voor het proefverlof ligt echter niet meer bij het fpc maar
bij de reclassering. Bij voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging
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blijft de tbs-maatregel van kracht, maar beslist de rechter dat onder bepaalde
voorwaarden de last tot verpleging wordt opgeheven. De juridische verant-
woordelijkheid voor de fase van voorwaardelijke beëindiging van de tbs ligt
bij het Openbaar Ministerie, en niet bij het fpc zoals bij proefverlof.

Toezicht en nazorgpraktijk in historisch perspectief
Als gevolg van een toenemend aantal tbs-opleggingen en een sterk stagne-
rende door- en uitstroom ontstond een capaciteitsprobleem in de tbs-sector.
Het bevorderen van de door- en uitstroom werd in de periode 1990-2009
gezien als één van de mogelijke oplossingen voor deze problemen. Dit werd
beoogd door een groot aantal maatregelen in de toezicht- en nazorgpraktijk:
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 mogelijk-
heden hiervan, circuitvorming, uitbreiding van capaciteit (in vervolgvoorzie-
ningen en door fpc’s zelf), het verminderen van verschillen in werkwijze, stu-
ring en financiering tussen fpc’s en vervolgvoorzieningen, inzet van foren-
sisch psychiatrisch toezicht (fpt), het vergroten van het (nazorg)aanbod van
vervolgtrajecten volgend op de intramurale behandeling van tbs-gestelden,
het aanbrengen van differentiatie in de populatie waarvoor de tbs vermoede-
lijk ‘levenslang’ zou duren, de ontwikkeling van Diagnose Behandeling en
Beveiliging Combinaties (DBBC’s) en aanpassing van de informatieverstrek-
king aan regionale en gemeentelijke bestuurders.

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 toezichts-
termijn van de voorwaardelijke beëindiging wordt verwacht 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 toe-
name in de bereidheid van fpc’s tot uitstroom van tbs-gestelden naar proef-
verlof, voorwaardelijke beëindiging en door- en uitstroom in bredere zin. Ook
wordt verwacht dat de 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 feitelijk vast te stellen wat de invloed van deze maatregelen is
geweest op de doorstroom van tbs-gestelden en daarmee de verblijfsduur.
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7.3 Discussie

De verblijfsduur van tbs-gestelden is de afgelopen 20 jaar opgelopen en de
uitstroom is verminderd. Ook de totale duur van de passantentijd, het proef-
verlof en de voorwaardelijke beëindiging, die in het vaststellen van de ver-
blijfsduur niet is meegenomen, is toegenomen. In onderhavige onderzoek
stond naast het presenteren van de verblijfsduur van tbs-gestelden over de
tijd, de verklaringen voor de geconstateerde toename van de verblijfsduur
centraal. In de zoektocht naar mogelijke verklaringen is gekeken naar inge-
zette beleidsmaatregelen in de tbs-sector, veranderingen in risicotaxatie en
risicomanagement, ontwikkelingen in de verlofpraktijk en afsluitend de rol
van toezicht en nazorg in relatie tot de verblijfsduur.

Het meest prominente probleem waar de tbs-sector de afgelopen 20 jaar mee
te maken heeft gehad is het capaciteitstekort, waardoor tevens de passanten-
problematiek in de sector ontstond. Als oplossing voor het probleem is een
variëteit aan beleidsmaatregelen ingezet om via het terugbrengen van de ver-
blijfsduur, vergroten van de tbs-capaciteit of het bevorderen van de door- en
uitstroom te komen tot een vermindering van het capaciteits- en passanten-
probleem. Maatregelen die direct of indirect beogen de verblijfsduur terug te
brengen zijn de introductie van de voorwaardelijke beëindiging van de tbs
(en de latere aanpassingen hierin), het aselecte plaatsingsbeleid, de finan-
ciële normering en het beperken van de instroom van bepaalde niet resocia-
liseerbare groepen tbs-gestelden.

Ondanks dat de verblijfsduur op het eerste gezicht een geleidelijk stijgend
beeld laat zien, wordt bij nadere verkenning een relatief grote stijging van de
verblijfsduur geconstateerd tussen de instroomcohorten 1994 en 1995 voor
zowel de populatie tbs-gestelden die het snelst uitstromen als voor de totale
tbs-populatie. Gegeven de gemiddelde verblijfsduur voor die cohorten van
respectievelijk 6,9 en 9,2 jaar, betreft dit een populatie die tussen 2001 en
2005 is uitgestroomd. Zonder dat een eenduidige verklaring voor deze extra
toename van de verblijfsduur in deze periode kan worden gegeven zijn er een
aantal ontwikkelingen die hieraan mogelijk hebben bijgedragen.

De toegenomen angst voor risico’s gaat gepaard met een toename van de
ernst van de indexdelicten van de uitgestroomde tbs-gestelden. Wanneer
echter het aantal onttrekkingen en ontvluchtingen tijdens de tenuitvoerleg-
ging wordt beschouwd, blijkt dat dit, evenals de recidive na afloop van de
maatregel, afneemt. Mogelijk hebben behandelaren meer tijd nodig om het
risico op eenzelfde aanvaardbaar niveau terug te brengen.

De toegenomen nadruk op het voorkomen van risico’s heeft zich in de foren-
sische psychiatrie verder vertaald in een professionalisering van de risico-
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taxatie- en risicomanagementpraktijk. De toegenomen professionalisering
van de risicotaxatie en het risicomanagement heeft in de praktijk waarschijn-
lijk ook invloed gehad op het signaleren van risico’s bij tbs-gestelden, door-
dat met deze professionalisering de risico’s meer expliciet in kaart werden
gebracht. Dit heeft mogelijk ook invloed gehad op het moment waarop fpc’s
verlof voor een tbs-gestelden durven aan te vragen.

Zowel het aanvragen van verlof als ook het verlenen van verlof is in de
periode 1990-2009 op verschillende manieren strikter geworden. Deze ont-
wikkeling heeft zijn weerslag gehad op het aantal tbs-gestelden dat met verlof
is. Uit de resultaten van het onderhavige onderzoek blijkt dat er een daling is
in het aantal geregistreerde verlofmachtigingen naar het totale aantal tbs-
gestelden (een daling van 12% in de periode 2003-2008). Het aantal gestarte
verlofmachtigingen per jaar neemt nog sterker af, van 45,6% in 2000 naar
26,9% in 2008.

Verlofbeleid is een intrinsiek en onmisbaar onderdeel van de behandeling
van tbs-gestelden. Op deze manier wordt de terugkeer naar de maatschappij
namelijk opgedeeld in behapbare, geleidelijke stappen. Ook wordt de voort-
gang van de behandeling en de richting van de vervolgbehandeling hiermee
in kaart gebracht. Zonder een geleidelijke terugkeer naar de maatschappij
neemt het risico voor deze maatschappij alleen maar toe, want de ex-tbs-
gestelde zou dan zonder enige voorbereiding plotseling terug in de maat-
schappij keren en daar moeten functioneren. Verlofbeleid heeft hierbij ogen-
schijnlijk enigszins tegengestelde doelen: enerzijds moet het verblijf buiten
laten zien of de tbs-gestelde genoeg gevorderd is in zijn behandeling, maar
als inderdaad blijkt dat hij niet genoeg gevorderd is, kan dit resulteren in een
ernstige situatie. Hoewel met de huidige risicotaxatie-instrumenten een ver-
betering in het in kaart brengen van de risico’s is gekomen, is het een misver-
stand te veronderstellen dat er nooit meer incidenten zullen voorkomen.
Wanneer resocialisatie van tbs-gestelden de doelstelling blijft, zal er altijd
sprake blijven van enig risico voor de samenleving.

Vanaf 2005 geldt dat de verlofmachtiging van een bij een incident betrokken
tbs-gestelde wordt ingetrokken wanneer zich bij een fpc ‘een patroon zou
voordoen van meerdere onttrekkingen of andere incidenten’. Daarnaast
geldt dat ook de verlofmachtigingen (voor begeleid en onbegeleid verlof) van
de overige tbs-gestelden die in desbetreffende fpc worden behandeld worden
ingetrokken. Dit laatste heeft gevolgen voor de voortgang in de behandeling
van een groot aantal tbs-gestelden. Immers, deze maatregel betreft niet
alleen de bij het incident betrokken tbs-gestelde, maar regardeert het gehele
fpc waar hij vandaan komt.
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In de toezicht- en nazorgpraktijk ten slotte, staan vooral de circuitvorming
(het bevorderen van de samenwerking), de introductie van de mogelijkheid
tot voorwaardelijke beëindiging en forensisch psychiatrisch toezicht centraal.
Onderzoek over de afgelopen 20 jaar laat zien dat de doorstroom van tbs-
gestelden naar vervolgvoorzieningen al gedurende lange tijd stagneert,
ondanks een aantal maatregelen die hierop specifiek gericht waren. Dit komt
mede doordat fpc’s en en GGz-vervolgvoorzieningen in eerste instantie ver-
schillen in primaire doelstelling van respectievelijk beveiliging en zorg. Hier-
naast bleken verschillen in wet- en regelgeving, maar ook huivering voor
opname van tbs-gestelden binnen de GGz en het uit handen geven van ver-
antwoordelijkheden door fpc’s aan de GGz bij te dragen aan stagnatie in de
doorstroom. De tegengestelde beweging die in de onderzoeksperiode te zien
was, waarbij de GGz zich steeds meer richtte op extramuraal verblijf en de
tbs-sector zich steeds meer richtte op langdurig intramuraal verblijf, bemoei-
lijkte de doorstroom van tbs-gestelden naar vervolgvoorzieningen. Hoewel er
door de jaren heen een toegenomen bereidheid bij instanties voor vervolg-
voorzieningen en bij fpc’s is ontstaan, lijken beide sectoren ondanks pogin-
gen niet of niet voldoende in staat de opvang van tbs-gestelden na het intra-
murale verblijf beter vorm te geven.

Tot slot: het is enigszins bijzonder te noemen dat anno 2010 het aantal opleg-
gingen tbs dusdanig is teruggelopen, dat zowel de capaciteitstekorten alsook
de passantenproblematiek zijn verdwenen en er zelfs sprake is van (enige)
leegstand. Tegelijkertijd speelt het vraagstuk dat in dit rapport centraal staat:
de verblijfsduur. Onze analyse laat enerzijds zien hoe complex de aansturing
door middel van overheidsbeleid op een dergelijk terrein is, anderzijds wordt
aangetoond hoe nodig een effectieve sturing van complexe vraagstukken is.
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Summary

Length of stay in forensic psychiatric hospitals

Numbers and possible explanations

Background and research goals

The number of individuals with a mental disorder who have committed seri-
ous violent or sexual offences (forensic psychiatric patients) in the Nether-
lands has increased strongly in the last 20 years (from 405 individuals in 1990
to over 2100 in 2010). The increase was caused by an increase in the number
of new patients, a lack of patients finishing their treatment and moving out of
the forensic psychiatric centra (fpc) and an increase in the length of stay
necessary to complete the treatment successfully. Due to the strong increase
of new patients in a relatively short period of time, beds to treat these people
in special hospitals became scarce and long waiting lists developed. Until
recently, these problems have played a dominant role in forensic psychiatric
practice in the Netherlands. Several studies have looked at ways to decrease
the shortage of beds, the waiting lists and related problems. The most recent
large scale study was conducted by a Parliamentary Committee, who publis-
hed their report in 2006. Despite the fact that these studies led to new rules
and regulations in the forensic psychiatric sector, the lack of hospital beds
and waiting lists continue to be a problem.

Research into the length of stay in the hospital is important for a number of
reasons. For one thing, as is mentioned above, it is one of the reasons there is
a lack of hospital beds. Also, some lawyers advise their clients not to partici-
pate anymore in psychological and psychiatric assessment that is necessary
for getting mandatory treatment in a forensic psychiatric hospital, called a
‘tbs-order’ (disposal at the state due to a mental disorder; art. 37a, b Dutch
Criminal Code), because the length of stay in such a hospital has increased in
the past years. This causes clients to refuse to participate in the assessment
which makes it more difficult to impose a tbs-order. As a consequence, indi-
viduals no longer receive the best treatment for their mental disorders. A
third reason research into the length of stay in forensic psychiatric hospitals
is necessary is that several policies of the Dutch Ministry of Justice are based
on an average length of treatment of six years, whereas it is unknown if this is
still accurate. The Dutch Ministry of Justice asked their Research and Docu-
mentation Centre (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Cen-
trum; WODC) to conduct a study into the increase of the length of treatment
in the fpc and reasons behind this increase. The results of this study are
described in the present report.
 
 



The main goals of the study were:
1 to provide insight into the length of stay in forensic psychiatric hospitals

in the period 1990-2009
2 to provide insight into the reasons behind the developments found in the

length of stay in the period 1990-2009

The developments in the length of stay were examined first, followed by an
examination of reasons behind these developments. To meet the second goal
of the study, possible explanations in four main domains were examined.
These themes were policy measures, risk assessment and risk management,
the system of going on leave of absence out of the hospital, and the supervi-
sion and aftercare system. The present study consisted of studying the availa-
ble literature, conducting two expert meetings, and analysing several data-
sets. The datasets that were used were the Monitor Information System Tbs-
patients (Monitor Informatiesysteem Tbs; MITS) and the Research and Policy
Database for Judicial Documentation (Onderzoeks en Beleidsdatabase Justi-
tiële Documentatie; OBJD).

Due to the short time frame in which the study had to be conducted (January
to October 2010) and the complex research topic, it was not possible to exa-
mine all possible explanations for the increase in length of stay. Therefore,
the focus of the present study was on policy measures and not so much on
developments inside the forensic psychiatric hospitals. In Chapter 1, the
method section, the research questions that we could not answer within the
studies’ time frame, are listed.

Results

Developments in the length of stay of tbs-patients

Length of stay in an fpc in the present study was defined as: ‘the total length
of stay, starting at the first day of the admission to the first forensic psychi-
atric hospital and ending at the day the stay in the hospital ends. The time
spent in prison waiting for a bed in the hospital for mandatory treatment is
not included. Periods of special leave (proefverlof), conditional release (voor-
waardelijke beëindiging), time spent in a remand centre and periods of
absence without leave are subtracted from the length of stay. In the present
report results of analyses of time spent waiting for treatment in prison, peri-
ods of special leave and conditional release are presented separately. For so-
called longstay tbs-patients (those who will probably never leave the secure
hospital), the length of stay was calculated separately. For reasons of legibi-
lity, the length of stay in a forensic psychiatric hospital is referred to as
shortly ‘length of stay’.
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There are three statistical methods to determine the length of stay: a method
based on influx cohorts, a method based on outflow cohorts and a method
based on examining the length of stay on a set day. Length of stay for influx
cohorts was determined by examining the average length of stay of all
patients that were admitted in the first forensic psychiatric hospital in a cer-
tain year. Length of stay for outflow cohorts was calculated by examining the
average length of stay for patients that left the forensic hospital in a certain
year. The three statistical methods each have their advantages and disadvan-
tages. The main disadvantage of the last two methods is that the length of
stay is underestimated. Since calculations of length of stay based on influx
cohorts are most reliable, the analyses in the present study were based on
this method. The main disadvantage of numbers based on influx cohorts
however, is that it takes some time before the length of stay can be calculated
reliably, since patients need time to undergo treatment. For this reason,
throughout the report, when necessary, the results are completed by adding
information based on the other two methods.

The results showed that the length of stay increased gradually in the last
twenty years, with the exception of de length of stay in 1995 compared to
1994 (influx cohorts) in which a relatively strong increase was seen. The gra-
dual increase was shown univocally by the three statistical methods. The
length of the increase differs depending on the statistical method that was
used to calculate the increase. The increase is 2.8 years in a period of nine
years (influx cohorts 1990-2009), 4.2 years in a period of 19 years (outflow
cohorts) and 0.9 years in a period of seven years (1 January 2004-1 January
2010). The present length of stay is 9.8 years (most recent influx cohort –
1998). Based on the other two methods, the most recent length of stay that
can be calculated is 8.4 years (outflow cohorts) and 5.4 years (set day 1st

January 2010).

The increase of length of stay was substantiated by several other findings.
The number of tbs-patients leaving the hospital has declined and in the
period 1981-2000 fewer patients leave the hospital each year. The percentage
tbs-patients that leave the hospital within six years of treatment has declined
from 60.3% (oldest influx cohort, 1981) to 18.9% (most recent influx cohort,
2000). This is a decline of more than 41%-points. Several policy measures are
based on an average length of treatment of six years. These results suggest
that this is not an empirically correct number.

We then looked at subgroups within the tbs-population, to determine
whether the increase in length of stay could be attributed to an increase in
length of stay in one or more specific subgroups. Within the scope of the pre-
sent study, we were able to look at the subgroup of sex offenders, of longstay
tbs-patients and of those patients who go through treatment relatively fast
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(there was no information available on other criminal history or type of psy-
chological and psychiatric disorder). The results showed that the outflow of
tbs-patients who have committed sex offences has also decreased: the
amount of sex offenders who leave the forensic psychiatric hospital within six
years has declined from 20% (influx cohort 1990) to 11.6% (influx cohort
2000). This means that the length of stay for sex offenders has also increased.
The results show further that sex offenders among tbs-patients stay longer in
the forensic psychiatric hospitals than patients who have committed other
offences: after six years of stay 11.6% of sex offenders leave the hospital, as
compared to 18.9% of the total group of offenders (influx cohorts 2000).

For the longstay tbs-patients an average length of stay of 14.1% was found at
1 January 2010. This is an increase of seven years as compared to the length
of stay at 1 January 2004 (when length of stay for longstay tbs-patients was
9.7 years). The increase in length of stay of longstay tbs-patients is inherent to
the characteristics of this subgroup; they are put in a separate facility for
longstay tbs-patients due to the lack of possibilities of reintegration into
society. Because of the fact that the length of stay for this subgroup was
reported separately, there are no consequences of this increase for the total
group of tbs-patients.

The tbs-patients with the shortest length of stay, the first 25% of de outflow of
a certain influx cohort, was the last subgroup we looked at separately. Also for
this subgroup, an increase in length of stay was found. For influx cohorts
1990 to 1999, the length of stay increases from 5.1 years to 7.1 years. The
increase was rather sudden between the influx cohorts 1994 to 1995.

To determine whether the increase in length of stay could be explained by a
decrease in length of stay in other phases of the tbs-order, the duration of
time spent in prison waiting for mandatory treatment, special leave and con-
ditional release were calculated. The average length of time spent in prison
waiting for treatment and the period of special leave increased in the
researched period (influx cohort 1998 compared to influx cohorts 1990). The
time spent waiting in prison increased from 135 days to 292 days and the
period of special leave increased from 296 days to 445 days. The average
length of stay under conditional release did not change much (326 days in
1990 and 351 days in 1998). These results suggest that the increase in length
of stay inside the forensic hospital is a robust finding, which is not compen-
sated by a decrease in length of stay in other phases of the tbs-order. The
total length of stay in the other phases of the tbs-order also increased and is
for the most recent influx cohort almost three years. Within the scope of the
present study, it did not become clear how may tbs-patients spend time in
these three phases and how much time each individual should add to the
length of stay.
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Policy by the Dutch Ministry of Justice

From the analyses of changes in legislation and issuing of rules, it was shown
that the main problem in the tbs-sector was a lack of beds in forensic psychi-
atric hospitals. Due to the lack of beds, waiting lists evolved and tbs-patients
had to wait a long time in prison before they could start their treatment in the
forensic psychiatric hospital. The lack of beds was a result of an increase in
the number of impositions of the tbs-order, an increase in the length of stay
and a congestion in outflow. By taking measures in these three areas, it was
attempted to tackle the shortage of beds and waiting time in prison. Most
measures also had the safety of society as a short-term or long-term goal.
From 2000 onwards, this became a more prominent goal. The policy measu-
res further had controlling the increasing costs of the tbs-order as a sub goal.

There was some overlap in the goals behind the different policy measures.
For instance, for the problem of the long waiting lists, treatment modules
were started up in the prison system (such as preclinical treatment and pre-
clinical intervention modules). However, of these treatment facilities it was
also expected that they could decrease the time necessary for treatment in
the forensic hospital, since treatment was started up sooner. Below is a short
review of the main policy measures that could have influenced the length of
stay in the forensic hospital. Due to the fact that the length of stay increases
gradually, without any main peaks or drops, determining the influence of
individual policy measures is difficult.

To determine the possible influence of changes in policy for longstay tbs-
patients, the length of stay for this subgroup was determined and compared
to the length of stay of the other tbs-patients. Further, changes in policy for
longstay tbs-patients were examined for possible influence on this subgroup.
In 1998 the first criteria for placement on a longstay ward were articulated. A
tbs-patient who had stayed in two separate forensic hospitals over a period of
six years (six year-criterion) and whose risk level had not decreased to an
acceptable level, was eligible for placement on a longstay ward. In 2005 this
six year-criterion was replaced by a criterion in which the untreatability of a
patient was more important, independent of the length of stay (risk-crite-
rion). In this manner it has become possible to put a tbs-patient on a long-
stay ward when it becomes clear that his risk level will not go down further.
After 2005, an increase in longstay tbs-patients is seen. It is not clear if their
average length of stay is shorter or longer than six years of treatment. The
results do show that the average length of stay after introduction of the
crime-criterion increased, which implies that the influx of longstay tbs-
patients after 2005 involves mainly tbs-patients that stayed at least six years.
The random allocation procedure that sends tbs-patients to a random foren-
sic hospital was introduced in 1999 as a way to decrease length of stay. From
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that moment onwards tbs-patients were no longer first admitted to a selec-
tion institute where psychological and psychiatric diagnostics took place, but
they were sent immediately to one of twelve forensic hospital for treatment.
This change in allocation procedure was introduced after a change in the
payment system. The Dutch Ministry of Justice pays the forensic hospitals for
the treatment they deliver to the tbs-patients. They decided to introduce a
financial stimulus in their payment system, to shorten time spent in treat-
ment. This stimulus entailed less money for patients who had to be treated
longer than six years (see further). The financial stimulus would only make
sense if the fpc’s were comparable when it comes to the patients they treat
and this was not the case before the random allocation procedure was set up
(some fpc’s were specialized for treating patients with certain mental pro-
blems et cetera). However, after the random allocation procedures started, it
was still possible to exchange patients from one hospital to the next and also
some patients were sent to another fpc at the final stage of their treatment
program to reintegrate into society in a region that was familiar to them.
When patients are exchanged, delay can occur, since the new fpc and the
patient have to get to know each other and trust each other and build up a
productive treatment relationship.

Further, as mentioned above, changes in the payment system of the Dutch
Ministry of Justice were introduced. Instead of paying the same amount of
money for each patient for as long as his or her treatment lasted, two tariffs
were set up: until six years of treatment a larger amount of money was paid
then after six years of treatment (from 2000 onwards). By introducing this
financial stimulus, it was expected that fpc’s would try harder to get the
patients to finish their treatment within six years.

By trying to improve the quality of treatment (from 2002 onwards), among
others by conducting research and by setting up standardized treatment pro-
tocols, it was expected that the length of stay could be reduced. In 2010 four
national standardized treatment protocols have been set up, but we were not
able to determine if these programs are also implemented in all fpc’s.

By developing preclinical interventions and preclinical treatment programs
to those patients who were still in prison waiting for their treatment to start,
it was assumed that the deterioration of psychiatric complaints would be
minimized (from 1997 the first pilot phase started). Indirectly, from these
interventions it was expected that it could shorten the length of stay in the
forensic hospitals. As far as we could find out, these interventions no longer
take place in the prison system. From studies it was shown that the influence
on length of stay was negligible.
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In 1988 the possibility was created to impose a tbs-order of a maximized
duration of four years. This type of tbs-order is only possible when the crime
that has been committed is a non-violent crime. It was expected that when
more patients would get a maximized tbs-order, the average length of stay
would be decreased, since the maximized tbs-order may last only four years.

By diminishing the influx of those patients who do not have a valid permit to
stay in the Netherlands (around 2000), who by means of this status cannot be
reintegrated back in society, expensive and scarce beds became free for
patients who did have perspective to reintegrate back in society. Because
these patients often stayed quite long in fpc’s, due to the lack of reintegration
possibilities, it was expected that the length of stay would decrease as soon as
they were moved to other, separate facilities.

All in all, it can be said that in the past twenty years, many different policy
measures were taken to decrease the length of stay and to solve the problem
of the shortage of beds. Often, there was hardly any time taken to have these
measures take their effect. By implementing several new policies at the same
time, it was hard to examine the influence of the measures separately. We
also came across these problems in the present study. Furthermore, there
were hardly any evaluation studies done at the time the measures were intro-
duced.

Structured risk assessment and risk management and length of stay

In the present study, risk assessment was defined as assessing the risk of vio-
lent delinquent behaviour. Risk management was considered to be the stra-
tegies put up to control the assessed risks. The assessment of risks is an
important task for forensic psychiatry, since it plays a dominant role during
decision making in important phases of the treatment, such as decision-
making regarding (supervised) leave and decision-making regarding whether
or not a tbs-order can be cancelled. While these decisions are based on risk
assessment, risk assessments indirectly influence the length of stay.

In the past ten years more attention has been focused on diminishing risks to
society. This increase in risk management can also been seen in forensic psy-
chiatry. Professionals in the forensic field identified the societal unease/com-
motion as the most important explanation for the increase in length of stay in
expert meetings that were held for the present study. These professionals
meant that there is fear to take risks in all parties concerned: society, politi-
cians, fp’s, responsible treatment personnel and probation services. The
representatives that were present in our expert meetings indicated to be sen-
sitive for the aversion for risks in society and politics, and said they were
influenced by this and made their decision more carefully.
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There were also some other developments in the risk assessment and risk
management domain that indicate an increased focus on the risk a tbs-
patients poses. These developments may have influenced the way risk assess-
ment and risk management are conducted and thereby may have influenced
the length of stay.

First, risk assessment and risk management in the forensic psychiatric sector
has developed strongly in the past ten years and several risk assessment
methods have been implemented in the Dutch forensic system, however, risk
assessment is not without limitations. The most important limitation is that
the instruments that are used to assess the risk of recidivism are not always
validated for this situation, but are validated for the situation after finishing
treatment. A second shortcoming is that the assessment of the risk is not
always correct. There appears to be a particularly high level of false positive
predictions (as opposed to the level of false negative predictions), which
means that the risk is estimated to be too high (between 56% and 72% of false
positive predictions). The third shortcoming is that repeated training of pro-
fessionals who make risk assessments is necessary, but does not always
occur. The fourth shortcoming is that risk factors that may predict risk at
group-level, not always also predict risk at the individual level. The fifth
shortcoming is that recent research suggests that risk assessment methods
may not be able to predict the risk well for all subgroups in forensic psychi-
atry.

Second, risk factors and risk management have become more important in
forensic policies, mainly in procedures for leave. In the subsequent leave
policies, there is more and more focus on risk assessment and risk manage-
ment procedures. From 2000 onwards, more explicit risk factors have to be
taken into consideration while making a request for leave and it has to be
shown how risk management is put in place. More people both within the
fpc’s as well as at the Ministry of Justice have become involved in the deci-
sion-making regarding leave. Furthermore, more so-called ‘risk groups’ have
been identified, for whom more demands regarding leave are put in place
and for whom extra expert opinions on the level of risks are obligated.

Third, the focus on preventing risks has probably influenced the risk assess-
ment of professionals in the forensic sector. As mentioned before, they indi-
cated during the WODC expert meetings that they see an increase on safety
and controlling risks. They identified the societal unease/commotion as the
most important explanation for the increase in length of stay and mentioned
the following arguments: unease in politics and society, the extensive media
attention and coverage of an incident involving tbs-patients, the ‘toughening
on crime’ in society and the pressure to guarantee public safety. These argu-
ments also possibly play a role in the risk assessment that professionals con-
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duct, that is, that the risks are overestimated. This can be deducted from,
among others, the fact that risk assessment and risk management have been
professionalized. It is likely that the process of making protocols, of professi-
onalizing the risk assessment process and of structuring the risk assessment
process, has contributed to a greater emphasis on the risks that are present.

The results further show that the severity of crimes that were committed by
these patients at the time of influx into the fpc has increased in recent years.
This finding can be substantiated by the following results, in which the out-
flow cohort 1989-1993 and the outflow cohort 2004-2006 are compared. The
index crime of tbs-patients (the criminal act that they were convicted of and
got them the tbs-order) more often has a violent component in recent years.
This increase was found when examining only the most serious crime (an
increase of 5%-points) but also, and more strongly, when examining all
crimes of the index case (an increase of 10.6%-points). Also, the percentage of
index crimes with a minimum sentence of eight years or more has increased
for the more recent tbs-patients (an increase of 9.8%-points). Furthermore,
the base rate of general recidivism (that means all formal contacts with the
justice department) has increased slightly (an increase of 7.7%-points). These
results suggest that one of the reasons that the length of stay has increased, is
because of an increase in the criminal behaviour.

Based on these results regarding an increase in the severity of the criminal
behaviour, it would be likely to expect an increase in the amount of incidents
or recidivism rates. However, the results showed that incidents during and
after the tbs-order have decreased. This is shown from a decrease in the
number of patient with unauthorized leave. Also, the recidivism rate of the
most recent outflow cohort compared to the outflow cohort of twenty years
ago has decreased strongly: the percentage of serious recidivism (a new crime
with a minimum sentence of four years or more) after two years has
decreased from 29.5% to 17.7%. When comparing the most recent outflow
cohort with the second most recent outflow cohort, a smaller effect was
found: the percentage of serious recidivism after two years decreased from
19.5% to 17.7%.

The practice of leave and length of stay

With leave in the tbs-sector we mean authorized freedom to move outside
the safe zone of the fpc. Leave is an intrinsic aspect of treatment. With leave
outside the fpc it is possible to guide the patient gradually in his reintegration
process back into society. By granting leave the return to society is prepared,
by studying if the accomplished advances in treatment hold up in the less
protected environment of society and by examining if the patient can handle
this increase in freedom and responsibility.
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In 2010 there are four separate phases in the leave system of the tbs-sector in
which reintegration is the explicit goal. Next to these four phases there is inci-
dental leave. This type of leave is granted for special occasions such as attend-
ing a funeral.

Leave practice historically
In the studied period (1990-2009), the leave practice has changed several
times. Over all, the practice of leave has become stricter. We have identified
at least five ways in which the practice of leave has become stricter. First of all
more rules have been set up for the way an application for leave has to be
written. Second, procedural changes have been set up in the way an applica-
tion for leave is tested. Third, the party making the decision about granting
leave has changed; the decision-making process has become more strict and
slower. Fourth, a leave permit is now valid for a shorter period of time than
before: it is valid for a year, after which it automatically loses its validity. Fifth,
there are more groups indicated for who special rules apply or who are not
allowed to go on leave. These are tbs-patients who are moved to another fpc,
risk groups (patients who have recidivated) and tbs-patients who have a
combined prison sentence and tbs-order. The special rules apply since 2005
and have become stricter in recent years.

Data patients on leave
To get more insight on the way leave policies may have influenced the length
of stay, we analysed data on tbs-patients on leave. For these analyses it was
showed that the total amount of tbs-patients with possibilities for leave has
decreased during the years 2000-2008 (from 58.3% in 2000 to 43.7% in 2008, a
decrease of 14.6%-points. This is not caused by an increase in the number of
revoked leave permits (an average of 1% a year, with the exception of 2005),
but is caused by the fact that relatively less new leave permits are granted
each year: in 2008 26.9% of tbs-patients received their first leave permit as
compared to 45,6% of tbs-patients in 2000 (a decrease of 18.7%-points). This
involves mainly new permits for unguided and transmural leave together
(34.6% in 2000 to 26.3% in 2008) and not so much new permits for guided
leave (22.5% in 2000 and 20% in 2008). A possible explanation could be that
fpc’s have applied less leave application, but we did not study this, so we can-
not say this for sure.

It also takes longer before tbs-patients are granted leave: leave permits for
guided leave as well as for unguided together with transmural leave, are gran-
ted after a longer time in treatment in more recent years. For guided leave,
mainly the percentage of tbs-patients who receive a grant to go on guided
leave within one year (12% in 1996; 1.4% in 2007) and within two years (29%
influx cohort 1996; 13.4% influx cohort 2007) has decreased. For unguided
and transmural leave, the percentage of tbs-patients that gets this type of
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leave within three years have decreased (53% influx cohort 1996; 25% influx
cohort 2004). For the most recent influx cohort (2005), the majority of tbs-
patients go on leave within four years of treatment (60.1%).

Advisory committee applications for leave (AVT)
The AVT strives to send their advice on a leave application to the Ministry of
Justice (leave unit) within three weeks. This goal was not completely reached
in 2009: 38% of the advices were sent within three weeks, 62% lasted longer.
The majority of advices were sent to the Ministry within four weeks. In the
period before the AVT was operational (before 2008), it was common that the
decision about a leave application was taken within three of four weeks. The
time the AVT needs to send their advice is therefore not much different from
the time before the AVT was operational. However, since 2008 when the AVT
became operational, the total amount of time necessary to make a decision
about leave takes an average of 60 days, whereas this process lasted only
three to four weeks in total before 2008. The extra time that is necessary is
taken up by the Ministry of Justice who needs an average of 28 days to com-
plete a procedural step. It can be expected that, ceteris paribus, the length of
stay from 2008 onwards will increase more, since a tbs-patients can not go on
leave while the decision-making process is still going on.

The majority of the advices that the AVT sends are positive: 86% in 2008 (1158
leave applications) and 87% in 2009 (1293 leave applications). The increase in
length of stay does not appear to be connected to the nature of the advices on
leave applications of the AVT. In 2008 7.1% of leave applications was sent
back with a request for more information (95 leave applications) and in 2009
6.5% of leave applications were sent back for this reason (96 leave applicati-
ons). This percentage is relatively high, when it is taken into consideration
that the Ministry of Justice already performed a check on all leave applicati-
ons that they receive at the moment the applications are sent to them by the
fpc.

Groups of tbs-patients with special considerations for leave
There are several subgroups for who special rules and regulations are in place
when it comes to granting leave. Due to the fact that these subgroups do not
go on leave or are granted permission at a later point in time, they have an
effect on the length of stay of the total group of tbs-patients (this is increas-
ed). These groups are persons with a long combined prison sentence and tbs-
order, who have been placed under the so-called Fokkens-terms (a maximum
of 8.8% of tbs-patients), tbs-patients who do not have a legal status/permit to
stay in the Netherlands (maximum 8% of tbs-patients), and tbs-patients who
have been transferred to another fpc (number unknown).

Summary 227



Supervision and aftercare and the length of stay of tbs-patients

Supervision and aftercare are defined as controlling (aspects of) the behavi-
our of the person involved, with or without guidance, treatment and care,
with the goal of preventing new crimes. In the present study the programs
that were examined fall mainly in the aftercare tradition. In aftercare pro-
grams, intensive supervision programs are combined with treatment, the-
rapy, care and societal guidance in living, working, education, leisure activi-
ties, and finances. The way in which supervision and aftercare are organized
can decrease the length of stay. That is, when supervision and aftercare are
well organized, tbs-patients can move faster from the fpc to institutions with
less high levels of security.

Supervision and aftercare are arranged differently according to the different
phases of the tbs-order. In the intramural phase, when this becomes an
option, guided and unguided leave may be granted. All responsibilities and
supervision lie with the fpc at this time. In the transmural phase, the transit
period between the stay in the fpc and moving back to society, transmural
leave can be granted. All responsibilities still lie at with the fpc, however, the
patient can be staying elsewhere. In the extramural phase special leave and
conditional discharge may be options. For special leave a cooperation is set
up between probation services and the fpc and they set up a treatment plan
together. The legal responsibility is still with the fpc, however, they no longer
actually supervise the patient. This is done by the probation services. In con-
ditional discharge the tbs-order is still at place, however, the judge had ruled
that the mandatory treatment is no longer necessary. Instead, he formulates
conditions for discharge. The legal responsibility lies with the District Attor-
ney and not with the fpc.

Supervision and aftercare in historical perspective

Policy measures in the supervision and aftercare phase of the tbs-order have
been set up to decrease the shortage of beds and to increase the promptness
of moving to the extramural phase. The large number of policy measures
included: better cooperation between fpc’s and aftercare institutions, setting
up financial stimuli, introducing the possibility to conditional discharge and
later improving the regulations under which this may take place, trying to
improve circuits of care, expanding the number of available beds (in fpc’s
and aftercare facilities), creating a new form of aftercare that is ‘forensic psy-
chiatric supervision’, enlarging the aftercare offer of aftercare facilities, devel-
oping Diagnosis Treatment and Security Combinations (DBBC’s) and adjust-
ment of the flow of information to regional administrators. Despite all of
these efforts, the lack of outflow possibilities is still seen as one of the main
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reasons the length of stay keeps increasing (second most named explanation
in our expert meetings).

Recent measures

Two recent measures in the final phase of the tbs-order are the increase of
the maximum duration of the period of conditional discharge from maxi-
mum three to maximum nine years (from 1 January 2008 onwards) and the
introduction of forensic psychiatric supervision (May 2008). Of increasing the
maximum duration of the conditional discharge it is expected that different
parties involved are prepared to discharge conditionally sooner than before.
Of forensic psychiatric supervision it is expected that it leads to an increase in
the preparedness of fpc’s to special leave, conditional discharge, and outflow
in a broader sense, with which length of stay may be decreased. It is also
expected that the regular psychiatric health care system is prepared to sooner
take ex-tbs-patients into their care. This would create possibilities to
decrease the length of stay.

Because both these measures have been introduced recently it is not possible
to determine the effect of the measures yet. Considering fpt in a pilot phase
there were some limitations as to the effect it had on outflow of fpc’s and
inflow of regular mental health care systems. Also the system of going
through all phases of leave in fpt may be a factor that slows down outflow
instead of increases outflow. In time, we will know the effect of these mea-
sures.
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Bijlage 2 Resultaten expertmeetings

Aan deelnemers aan de expertmeetings (26 personen in Den Bosch en 17 in
Zwolle) werd gevraagd alle mogelijke verklaringen die zij konden bedenken
in het programma EurEGA! in te typen op een laptop die aan elk van hen was
verschaft. Daarna werden de mogelijke verklaringen plenair besproken en
geclusterd. De brainstorm leverde in totaal 261 reacties op. Deze reacties
werden onderverdeeld in 22 categorieën van verklaringen, welke op hun
beurt onderverdeeld werden in vier hoofdgroepen van verklaringen. Deze
hoofdgroepen waren: 1) maatschappelijke factoren en keuzen, 2) organisatie
en uitvoering van de tbs, 3) in-, door- en uitstroom (capaciteit) en 4) compe-
tentie van mensen. De mogelijke verklaringen die bij deze hoofdgroepen
genoemd werden, het aantal keer dat zij genoemd werden en de rangorde
naar prioriteit van de mogelijke verklaringen, zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 Hoofdgroepen, mogelijke verklaringen en rangorde van
genoemde verklaringen voor hoogte verblijfsduur

Frequentie Rangorde aantal keer 
genoemd

Maatschappelijke factoren en keuzen

Maatschappelijke onrust/commotie 42 1

Angst om risico’s te nemen 24 5

Disbalans beveiliging/behandeling 7 10

Veranderende wet- en regelgeving 20 6

Veranderende uitspraken rechters 4 14

Ontbreken externe druk 1

Financiële motieven 15 7

Toename van administratieve druk 9

Afbraak intramurale, gedegen, GGz (invoering BOPZ) 3

Veranderende problematiek 25 4

Organisatie en uitvoering van de tbs
Te weinig focus in de behandeling 7 10

Veranderingen in de diagnostische fase 8 9

Advisering en besluitvorming op overgangsmomenten 
duurt te lang

1

Wijzigende verlofpraktijk 29 3

Tekortschietende/beperkte mogelijkheden van de 
behandeling

14 8

Hogere eisen door toegenomen professionaliteit 4 13

In- door- en uitstroom (capaciteit)

Afschaffing selectie-instituut (Meijers instituut) 2 17

Tbs-plaatsingscapaciteit 3 16

Invoering longstay 7 10

Problemen bij uitplaatsing 30 2

Competentie van mensen

Tekortschietende kwaliteit leiders 1

Tekortschietende kwaliteit personeel 5 13



Na de clustering werd de deelnemers gevraagd de vijf mogelijke verklaringen
die in hun ogen de meeste invloed hadden op de verblijfsduur punten toe te
kennen. De belangrijkste verklaring kreeg vijf punten, de laatste verklaring in
de top vijf kreeg één punt. In tabel 2 staat een overzicht van de vijf meest
genoemde mogelijke verklaringen, met daarachter het aantal keer dat deze
mogelijke verklaring door de deelnemers aan de expertmeetings werd
genoemd. In tabel 3 staat een overzicht van de top vijf van mogelijke verkla-
ringen met daarachter het aantal punten dat door de deelnemers werd toege-
kend.

Tabel 2 Meest frequent genoemde mogelijke verklaringen voor de
toename van de verblijfsduur

Meest frequent genoemde verklaring

1 Maatschappelijke onrust/commotie (42)

2 Problemen bij uitplaatsing (30)

3 Veranderingen in verlofpraktijk (29)

4 Veranderende problematiek (25)

5 Angst om risico’s te nemen (24)

Noot: Tussen haakjes staat het aantal keer dat deze verklaring werd genoemd.
Bron: TNO (2010)

Tabel 3 Prioriteit mogelijke verklaringen voor het toenemen van de
verblijfsduur

Prioriteit voor verklaring

1 Maatschappelijke onrust/commotie (100)

2 Angst om risico’s te nemen (100)

3 Problemen bij uitplaatsing (64)

4 Disbalans beveiliging/behandeling (48)

5 Veranderingen in verlofpraktijk (43)

Noot: Tussen haakjes staat het aantal punten dat aan deze verklaring werd toegekend.
Bron: TNO (2010)
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Bijlage 3 Instroom: aantal opleggingen
tbs met dwangverpleging en
tbs met voorwaarden; aantal
tbs-gestelden in behandeling;
aantal passanten en duur van
de passantentijd 1990-2009

Jaar Opleggingen 
TBS met 

dwangverpleging

Opleggingen TBS 
met voorwaarden1

TBS-gestelden 
in behandeling 
(‘lopende tbs’)

Gemiddeld aantal 
tbs-passanten

Gemiddelde 
wachttijd passanten 

(in dagen)

1990 95 17 552 28 175

1991 117 18 550 26 126

1992 117 16 597 37 168

1993 134 12 685 52 175

1994 199 10 772 83 230

1995 180 10 855 134 320

1996 196 10 840 180 347

1997 156 8 1.110 171 365

1998 150 31 1.200 173 299

1999 171 51 1.224 148 280

2000 151 35 1.344 138 283

2001 177 42 1.416 151 259

2002 203 39 1.515 153 250

2003 217 50 1.618 169 229

2004 226 77 1.728 188 246

2005 207 64 1.832 214 282

2006 176 63 1.932 146 247

2007 183 48 2.065 150 214

2008 124 50 2.105 120 261

2009 107* 40* - 76 189

1  Tot 1997 werd gesproken over tbs met aanwijzingen.
* Deze aantallen kunnen nog toenemen, aangezien de informatie pas in de database wordt opgenomen op het moment dat het 

vonnis onherroepelijk is geworden, wat in hoger beroep soms enkele maanden kan duren.
- = Onbekend.
Bron: DJI (1998b): jaren 1991-1993; DJI (2005): jaren 1990, 1994-2003; DJI (2009d): jaren 2004-2007; DJI (2010): jaren 2008-2009





Bijlage 4 Uitstroom: aantal
beëindigingen,
voorwaardelijke beeindigingen
en gemiddeld aantal
proefverloven; gemiddelde
duur proefverlof 1990-2009

Jaar Aantal beëindiging 
tbs met 

dwangverpleging

Aantal 
voorwaardelijke 

beëindigingen tbs1

Gemiddeld aantal
proefverloven
(peildatum 

31 december) 

 
Gemiddelde duur 

proefverloven  
(in dagen)

1990 63 - 27 -

1991 91 - 41 -

1992 64 - 42 -

1993 49 - 63 -

1994 59 - 72 -

1995 73 - 79 -

1996 57 - 95 -

1997 73 2 101 -

1998 69 43 80 470

1999 84 42 76 471

2000 79 28 97 482

2001 88 35 116 558

2002 80 34 127 577

2003 83 51 122 560

2004 120 42 121 501

2005 98 50 96 589

2006 111 34 104 640

2007 101 16 93 562

2008 97 57 85 865

2009 96 69 76 972

  Van  Emmerik (2001): jaren 1997-1999. Voor 1997 bestond geen mogelijkheid om de tbs voorwaar-
delijk te beëindigen.

- = Geen.
Bronnen: DJI (2005); DJI (2008); DJI (2009d); DJI (2010)

1





Bijlage 5 Uitstroom: reden einde tbs
1990-2009

 
Contrair

OM/rechter
Conform 

OM/rechter
Gemaximeer-

de tbs
Andere 

juridische 
titel dan tbs

Vormfouten Nieuwe tbs Overlijden Anders OvJ dient 
geen 

vordering in

N % N % N % N % N % N % N % N % N %

1990 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1991 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1992 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1993 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1994 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1995 21 31 30 44 3 4 2 3 - - 3 4 8 11 2 3 ? ?

1996 21 38 23 41 - - 3 5 2 4 2 4 5 9 - - ? ?

1997 24 30 29 36 3 4 7 9 1 1 1 1 6 7 2 2 ? ?

1998 23 34 25 38 8 12 1 2 1 2 1 2 4 6 - - ? ?

1999 20 29 20 29 8 11 4 6 1 1 1 1 8 12 4 6 ? ?

2000 18 23 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2001 25 28 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2002 38 48 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2003 26 31 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2004 35 29 11 9 8 7 ? ? ? ? ? ? 15 13 13 11 42 35

2005 33 34 4 4 8 8 ? ? ? ? ? ? 15 15 1 1 33 34

2006 27 24 37 33 2 2 ? ? ? ? ? ? 16 14 9 8 18 16

2007 36 36 16 16 11 11 ? ? ? ? ? ? 14 14 0 0 22 22

2008 24 26 15 15 8 8 ? ? ? ? ? ? 15 15 5 5 21 22

20091 30 31 20 21 4 4 ? ? ? ? ? ? 13 14 3 3 21 22

  Informatie  tot 30 juni 2009.
? = Onbekend.
- = Geen.
Bron: Van Emmerik (2001): jaren 1995-1999; DJI (2005): jaren 2000-2003 (alleen percentage contrair bekend); DJI (2008): 2004; 

DJI (2009d): jaren 2005 – eerste helft 2009    

1





Bijlage 6 Capaciteit tbs-plaatsen
1990-2009

 
Jaar Gerealiseerde 

capaciteit
 (peilmoment 
31 december) 

 
 

Capaciteit 
gemiddeld

Justitieel Niet-justitieel Bezetting
(peilmoment 
31 december) 

 
Personen aanwezig 

geweest (totaal)

1990 405 - - - 378 -

1991 506 - - - 496 -

1992 541 - - - 541 -

1993 570 - - - 565 -

1994 607 - - - 606 -

1995 650 - - - 624 -

1996 803 - - - 705 -

1997 866 - - - 853 -

1998 970 - - - 935 -

1999 1.175 1.045 880 165 1.003 1.147

2000 1.183 1.213 1.014 199 1.109 1.206

2001 1.222 1.231 1.032 199 1.164 1.282

2002 1.264 1.281 1.082 199 1.235 1.346

2003 1.303 1.297 1.123 174 1.324 1.439

2004 1.401 1.369 1.184 185 1.420 1.538

2005 1.637 1.502 1.308 194 1.494 1.581

2006 1.738 1.703 1.509 194 1.700 1.814

2007 1.854 1.836 1.642 194 1.839 1.912

2008 1.992 1.944 1.682 262 1.918 2.045

2009 2.104 2.084 1.810 274 2.0081 2.136

  Ultimo  september in plaats van ultimo december.
- = Geen.
Bron: DJI (2005): jaren 1990-2003; DJI (2008): 2004; DJI (2010): jaren 2005- 2009

1





Bijlage 7 Opgelegde vrijheidsstraf
uitgangszaak 1991-2009,
percentage (aantal)

Geen opgelegde 
vrijheidsstraf

t/m 6 maanden > 6 maanden 
t/m 1 jaar

> 1 jaar t/m 2 
jaar

> 2 jaar t/m 3 
jaar

> 3 jaar t/m 6 
jaar

6 jaar of meer

N % N % N % N % N % N % N %

1991 37 31,6 9 7,7 31 26,5 15 12,9 12 10,3 9 7,7 4 3,4

1992 39 33,3 11 9,4 22 18,8 15 12,9 10 8,5 10 8,5 10 8,5

1993 32 23,8 15 11,2 26 19,4 22 16,4 10 7,5 25 18,7 4 2,9

1994 45 22,6 20 10,1 28 14,1 41 20,6 14 7,0 25 12,6 26 13,1

1995 53 29,4 7 3,8 45 25,0 31 17,2 19 10,6 22 12,2 3 1,7

1996 42 21,4 12 6,1 51 26,0 32 16,3 17 8,7 25 12,8 17 8,7

1997 33 21,2 8 5,1 24 15,4 41 26,3 16 10,3 26 16,7 8 5,1

1998 17 11,3 12 8,0 48 32,0 29 19,3 18 12,0 18 12,0 15 5,3

1999 35 20,4 26 15,2 32 18,7 44 25,7 9 5,3 19 11,1 6 3,5

2000 37 24,5 10 6,7 39 25,8 28 18,5 12 7,9 16 10,6 8 5,3

2001 19 10,7 16 9,0 43 24,3 49 27,7 22 12,4 20 11,3 8 4,5

2002 26 12,8 25 12,3 39 19,2 52 25,6 23 11,3 27 13,3 11 5,4

2003 32 14,7 15 6,9 65 30,0 42 19,4 16 7,3 29 13,3 18 8,3

2004 25 11,1 24 10,6 49 21,7 50 22,1 20 8,8 42 18,6 16 7,1

2005 26 12,6 26 12,6 43 20,8 45 21,7 33 15,9 22 10,6 12 5,8

2006 24 13,6 29 16,5 35 19,9 34 19,3 18 10,2 11 6,3 25 14,2

2007 21 11,4 29 15,8 49 26,8 30 16,4 16 8,7 29 15,8 9 4,9

2008 22 17,8 18 14,5 17 13,7 29 23,4 11 8,9 14 11,3 13 10,4

2009 18 16,8 26 24,3 18 16,8 21 19,6 8 7,5 8 7,5 8 7,5

Bron: DJI (1998b): jaren 1991-1996; DJI (2005): jaren 1997-2000; DJI (2009d): jaren 2001-2008





Bijlage 8 Beleidsmaatregelen ministerie
van Justitie 1990-2009

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de veranderingen in wet-
geving, lagere regelgeving en beleidsmaatregelen gedurende de afgelopen
twintig jaar, die mogelijk van invloed zijn geweest op de toename van de ver-
blijfsduur in de tbs. De relevante veranderingen worden in chronologische
volgorde besproken, waarbij de periode 1990-2009 telkens in subparagrafen
van vijf jaar is onderverdeeld. Hoewel deze bijlage zich vooral richt op veran-
deringen in beleid en wetgeving in de periode van 1990-2009, worden eerst
enkele belangrijke kenmerken van het tbs-systeem van voor 1990 besproken.
Deze veranderingen hadden namelijk ook invloed op de samenstelling van
de tbs-populatie in de onderzoeksperiode die in het onderhavige onderzoek
werd bekeken.

1 Periode voor 1990: verandering samenstelling tbs-populatie en
aanpassing tbs-modaliteiten

In 1928 werd in Nederland voor het eerst een wet ingevoerd voor delinquen-
ten met een psychische stoornis. Deze zogenoemde ‘Psychopatenwet’ hield
rekening met de mogelijkheid dat een dader voor een deel van het gepleegde
delict verantwoordelijk was en voor een deel niet en deze delinquenten kre-
gen een ‘terbeschikkingstelling van de regering teneinde van harentwege te
worden verpleegd’ (tbr) opgelegd. Vanaf begin jaren tachtig van de vorige
eeuw veranderde de populatie psychisch gestoorde delinquenten langzaam
maar zeker. Zo nam het aandeel tbr-gestelden dat delicten pleegde met een
gewelddadige component in de periode 1970-1990 enorm toe (van 38% in
1971 tot 91% in 1990; Ministerie van Justitie, 1991). Verder groeiden bepaalde
subgroepen tbr-gestelden met een psychotische stoornis (vooral onder de
allochtone tbr-gestelden) en met verslavingsproblematiek in omvang.

Voor een verklaring van het relatief grotere aantal tbs-gestelden met een psy-
chotische stoornis in de tbs na 1990 (start van onderzoeksperiode) wordt een
aantal ontwikkelingen binnen de reguliere GGz genoemd. Zo was er rond de
jaren zeventig binnen de GGz een beweging richting extramurale zorg inge-
zet. Dit werd ook wel de ‘vermaatschappelijking’ van de GGz genoemd. Deze
vermaatschappelijking diende te voorkomen dat psychiatrische patiënten
zouden hospitaliseren (van het eigen milieu vervreemd raken door langdurig
verblijf in een instelling). Patiënten werden om die reden zo kort mogelijk
intern opgenomen in het psychiatrische ziekenhuis en gestimuleerd te reïn-
tegreren in de maatschappij. Ook raakte de GGz haar asielfunctie (het bieden
van opvang voor patiënten met een stoornis) onder andere als gevolg van
bezuinigingen en het sluiten van gesloten afdelingen, steeds meer kwijt.



Tegelijkertijd (sinds de jaren zeventig) was er een ontwikkeling gaande waar-
bij de rechtspositie van de patiënt aan het veranderen was. Het kwam er in
het kort op neer dat de patiënt meer autonomie kreeg om over zichzelf en de
gedwongen opname te beslissen.135 Deze ontwikkeling leidde uiteindelijk in
1994 tot de wet BOPZ, die gedwongen opname in de reguliere GGz mogelijk
maakte.136 Met deze wetswijziging werd beoogd de justitiële en de reguliere
geestelijke gezondheidszorg beter op elkaar aan te laten sluiten. In de BOPZ
werd een zogenoemd ‘gevaarscriterium’ geïntroduceerd137 en het ‘bestwil-
criterium’ verdween daarmee. In de praktijk was het gevaarscriterium echter
al veel langer van toepassing, namelijk sinds 1982.138 Het ‘gevaarscriterium’
in de wet BOPZ hield in dat de persoon een gevaar voor zichzelf of anderen
moest vormen om gedwongen opgenomen te kunnen worden. Het ‘bestwil-
criterium’ (of ‘bezwaarcriterium’) onder de Krankzinnigenwet (voorganger
van de wet BOPZ) hield in dat het wettelijk was toegestaan iemand in een
psychiatrisch ziekenhuis op te nemen, zonder dat deze persoon de uitdruk-
kelijke bereidheid hiertoe toonde, mits deze geen bezwaar tegen zijn opname
maakte. Door de introductie van het gevaarscriterium nam de autonomie van
de patiënt toe en kon er in mindere mate gedwongen opgenomen worden.

De ontwikkelingen in jaren voorafgaand aan de introductie van de BOPZ had
gevolgen voor alle patiënten in de GGz, echter voor de subgroep patiënten
met een psychotische stoornis bleek dit de grootste gevolgen te hebben. Deze
groep was door de aard van hun stoornis niet (altijd) in staat de eigen situatie
adequaat te beoordelen en maakte in toenemende mate bezwaar tegen de
gedwongen opname. Aangezien zij niet altijd een direct gevaar vormden,
bleek het moeilijker deze groep patiënten binnen te houden en verbleven zij
meer dan voorheen buiten de instellingen. In toenemende mate raakten deze
patiënten in de maatschappij aan middelen verslaafd die sinds de jaren
zeventig in toenemende mate verkrijgbaar waren. Veel van hen konden zich
niet staande houden en maakten zich schuldig aan gewelddadige criminali-
teit (al dan niet om in hun levensonderhoud of verslaving te voorzien) waar-
door ze in het forensische circuit terechtkwamen.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben (mede) tot een stijging geleid van
het aantal psychotische patiënten in de tbs. Ter illustratie, in 1978 betrof het
percentage 3% en in 1990 ongeveer 27% van de totale populatie (Ministerie
van Justitie, 1991). In 1998 was dit percentage eveneens rond de 27% (Van
Emmerik, 2001) en in de jaren daarna bleef dit percentage relatief stabiel

135 In 1987 leidde deze ontwikkeling ook tot de Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestel-
den (Staatsblad, 1987).

136 In 1994 werd de BOPZ van kracht, waarmee de tot dan geldende Krankzinnigenwet werd vervangen. Reeds in
1971 waren voor deze wetswijziging de eerste voorstellen gedaan. Van 1972 tot 1994 was een tussentijdse
wijziging van de Krankzinnigenwet van kracht.

137 In de praktijk was dit criterium echter al vóór 1994 in toenemende mate leidend.
138 De Hoge Raad besliste dat de langdurige, niet-acute, gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis

alleen dan gedoogd zou worden, wanneer er sprake zou zijn van gevaar (Hoge Raad 16 april 1982, NJ 1983,
nr. 33).
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(Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 337, nr. 3; Van Vliet, 2006). Hal-
verwege de jaren negentig bleek tevens dat ongeveer driekwart van de tbs-
gestelden de tbs binnen kwam met een (uitgebreide) hulpverleningsgeschie-
denis binnen de reguliere GGz (Werkgroep ‘Doelmatig Behandelen’, 1995).

Behalve de aard van de stoornissen, veranderde eveneens de mate waarin er
sprake is van comorbiditeit van As-I stoornissen (bijvoorbeeld verslavings-
problematiek of de aanwezigheid van een psychotische stoornis) met per-
soonlijkheidstoornissen (Raes, 1999; Van Vliet, 2006). De veranderingen in de
aard en omvang van de psychiatrische problematiek binnen de tbs- populatie
hebben er mogelijk toe geleid dat de behandelinterventies moesten verande-
ren en dat de voortgang van de behandeling veel complexer werd (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 250, nr. 5).

Introductie en aanpassing tbs-modaliteiten
Met de toename in ernst van de gepleegde delicten en de verandering in
ernst van de psychiatrische problematiek vanaf de jaren zeventig werd het
noodzakelijk de Psychopatenwet aan te passen. Dit werd in 1988 gedaan.
Sinds deze wetswijziging is de naam van de tbr-maatregel veranderd in de
maatregel terbeschikkingstelling (tbs). Er vonden vooral verschuivingen
plaats in de criteria voor oplegging en de uitvoeringspraktijk, de essentie van
de maatregel bleek verder ongewijzigd (Leuw, 1993). In deze wet stond dat de
terbeschikkingstelling kan worden opgelegd aan psychisch gestoorde delin-
quenten die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, vanwege een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis (art. 37a, lid 1 Sr.). Verder moet het delict
een strafdreiging hebben van vier jaar of meer, of behoren tot een beperkt
aantal delicten omschreven binnen de Verkeerswet of Opiumwet (art. 37a, lid
1.1 Sr.). De veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van perso-
nen of goederen moet de terbeschikkingstelling vereisen (art. 37a, lid 1.2 Sr.).
Bij de terbeschikkingstelling kan al dan niet een bevel tot verpleging worden
opgelegd, indien de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid
van personen of goederen deze verpleging vereist (art. 37b, lid 1 Sr.). De
maatregel terbeschikkingstelling wordt in eerste instantie voor de duur van
twee jaar opgelegd (art. 38d, lid 1 Sr.) en kan, op vordering van het Openbaar
Ministerie, telkens met één of twee jaar worden verlengd, indien de veiligheid
van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen deze
verlenging vereist (art. 38d, lid 2 Sr.).

De aanpassing van de criteria voor oplegging van de tbs heeft mogelijk op
haar beurt invloed gehad op de zwaarte van de populatie die instroomde
voor en na 1988. De cijfers zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2 van dit rapport
laten zien dat de verblijfsduur (instroomcohorten) in die periode toenam.
Van de tbr-gestelden die ingestroomd waren in 1981 stroomde 60,3% binnen
zes jaar uit, terwijl van de tbs-gestelden die instroomden na de wetswijziging
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in 1988 slechts 33,7% binnen zes jaar uitstroomde (zie ook paragraaf 2.3.1).
Ook de toename in de ernst van de gepleegde indexdelicten voorafgaande
aan 1990 werd gezien als een mogelijke verklaring voor een toename in de
intramurale verblijfsduur in 1990 (Ministerie van Justitie, 1991; Hofstee,
2003).

De wetswijziging in 1988 introduceerde bovendien een nieuwe tbs-modali-
teit, te weten de gemaximeerde (of gelimiteerde) tbs. Daarnaast kwam de tbs
met aanwijzingen (hierna tbsa) in plaats van de ‘onvoorwaardelijke tbr’. Bij
de tbsa diende er sprake te zijn van een acceptabel risico, gezien de beperkte
beveiligingsmogelijkheden binnen de uitvoering van deze modaliteit. De tbs-
gestelde werd immers niet opgenomen in een fpc maar diende deze zich aan
bepaalde aanwijzingen te houden. Een voorbeeld van een dergelijke aanwij-
zing is het meewerken aan ambulante behandeling en begeleiding.139 Het
grootste probleem was echter dat er geen dwangmiddelen bestonden bij de
tbsa, waardoor het welslagen ervan ook werd bepaald door de motivatie tot
behandeling van de betrokkene. De gemaximeerde tbs wordt opgelegd voor
relatief minder ernstige delicten (zonder geweld,140 waarbij de dwangverple-
ging maximaal vier jaar mag duren; art. 38e, lid 1 Sr.). Met deze tbs-modali-
teiten kon de rechter een minder zware straf opleggen dan een tbs met
dwangverpleging (ook wel een ‘ultimum remedium’ genoemd) aan personen
die minder ernstige delicten hadden gepleegd. Deze wet van 1988 is anno
2010, op enkele relatief kleinere wijzigingen na, nog steeds van toepassing.141

De tbs met aanwijzingen werd tevens ingezet als maatregel om de druk op de
capaciteit te verlichten doordat verwacht werd dat de opleggingen tbs met
dwangverpleging zouden afnemen. Deze oplossing was meer dan welkom,
gezien het feit dat door de stagnerende doorstroom, tbs-gestelden binnen het
fpc bleven, wat op haar beurt leidde tot een langere verblijfsduur. In para-
graaf 2 en 3 van deze bijlage wordt de ontwikkeling van de tbsa en diens
latere opvolger de tbs met voorwaarden en de mogelijke invloed op de ver-
blijfsduur nader besproken. De gemaximeerde tbs had als doel rekening te
kunnen houden met de aard van het indexdelict en de delictgevaarlijkheid.
Ontwikkelingen in het aantal opleggingen van een gemaximeerde tbs kunnen
indirect een invloed hebben (gehad) op de verblijfsduur. Wanneer een groot
aantal tbs-gestelden een gemaximeerde tbs opgelegd krijgt, wordt de gemid-
delde verblijfsduur naar beneden gedrukt, doordat deze groep tbs-gestelden
maximaal vier jaar intramuraal verblijft. Er zijn cijfers over de periode
1995-1999 en 2004-2009 voorhanden over het aantal tbs-gestelden dat uit-

139 De tbs met aanwijzingen werd in 1997 veranderd in de tbs met voorwaarden.
140 In het wetsartikel 38e lid 1 Sr. staat het als volgt geformuleerd: ‘de totale duur van de terbeschikkingstelling

gaat een periode van vier jaar niet te boven, tenzij de terbeschikkingstelling is opgelegd ter zake van een mis-
drijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer-
dere personen’.

141 Wel is er een nieuwe wet in voorbereiding, waarbij niet alleen tbs, maar in totaal 21 forensische titels geregeld
worden, de Wet op forensische zorg (zie paragraaf 3.5).
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stroomt als gevolg van een gelimiteerde of gemaximeerde tbs (zie bijlage 5).
Het aantal fluctueert in die perioden enigszins, maar is over het algemeen
laag te noemen. In de periode 1995-1999 was er in drie tot acht gevallen (4 tot
11% van de beëindigingen) sprake van een uitstroom als gevolg van een geli-
miteerde tbs. In de periode van 2005 tot en met de eerste helft van 2009, was
er sprake van twee tot elf beëindigingen per jaar (2 tot 11% van de aantallen
beëindigingen) als gevolg van een gemaximeerde tbs.

2 Periode 1990-1994: herijking tbs-beleid

Herijking tbs-beleid
De hiervoor besproken veranderingen in de tbs-populatie in de jaren voor
1990 vroegen om een aangepast tbs-beleid. In 1991 werd door de toenmalige
Minister van Justitie de nota ‘TBS, een bijzondere maatregel’ gepresenteerd,
waarin een aantal beleidsvoornemens uiteengezet werden (Ministerie van
Justitie, 1991). Het uitgangspunt in deze nota was dat de vormgeving van de
maatregel tbs moest worden herijkt. Hiermee bedoelde de staatssecretaris
dat onderzocht moest worden of tussen de drie dimensies, te weten beveili-
ging, behandeling en rechtspositie142 geen scheefgroei had plaatsgevonden.
Deze drie dimensies dienden te allen tijde in evenwicht met elkaar te zijn. De
beleidsvoornemens hielden onder meer in dat duidelijkere eisen aan de ver-
lofverlening werden gesteld, de mogelijkheden tot voorwaardelijke beëindi-
gingen onderzocht werden (aangezien het aantal contraire beëindigingen in
de voorgaande jaren sterk was toegenomen) en dat de interne rechtspositie
van de tbs-gestelde als gevolg van de veranderde behandelings- en beveili-
gingsdimensie verbeterd moest worden. Ook werd in de nota het belang
benadrukt van het monitoren van de voortgang van de behandelingen. Het
dr. F.S. Meijers Instituut (MI) voerde sinds 1950 een aantal taken van selectie
aan fpc’s, herselectie en crisisopvang uit. Voorgesteld werd om de taak van
het monitoren van de voortgang van de behandeling tevens bij het MI neer te
leggen om de afstemming tussen behandelingsaanbod en behandelingsvraag
te optimaliseren, en om de kwaliteit van de selectieadviezen van het MI te
toetsen. Deze zaken werden in de daarop volgende jaren doorgevoerd en
worden hieronder nader besproken.

Eerste verlofbeleidskader
Het beleidsvoornemen in de nota ‘TBS, een bijzondere maatregel’ met
betrekking tot het formuleren van een eerste verlofbeleidskader in 1994

142 De interne rechtspositie beschrijft en regelt het verblijf van de terbeschikkinggestelde binnen de muren van
een fpc en specificeert met name wat de grenzen zijn van de inbreuk op zelfbeschikking tijdens de tenuitvoer-
legging van de (intramurale) tbs. Tijdens de tenuitvoerlegging bestaat er een mogelijkheid tot beklag op (ver-
meende) inbreuk op de rechten. Deze positie wordt bepaald door de aard van de instelling en is anders in een
intramurale instelling dan in een transmurale voorziening. De externe rechtspositie heeft betrekking op de
oplegging, verlenging en beëindiging van de tbs-maatregel. Proefverlof en overplaatsing veranderen echter
niets aan de juridische status van de terbeschikkinggestelde (Leuw & Mertens, 2001).
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kwam voort uit het herijkingproces van enerzijds de beveiligingsdimensie en
anderzijds de dimensie van de rechtspositie van de tbs-gestelden. De destijds
aan de orde zijnde risico’s leidden ertoe dat de staatssecretaris het noodzake-
lijk vond verlofbeslissingen in bepaalde gevallen niet door de behandelaar of
de leiding van het fpc te laten nemen, maar door Justitie zelf (Ministerie van
Justitie, 1991, p. 28).

Bevorderen van de uitstroom
Een andere ontwikkeling die in bovengenoemde nota werd geconstateerd,
was dat de verblijfsduur gestaag toenam en dat het bevorderen van de uit-
stroom vanuit de tbs naar algemene vervolgvoorzieningen een belangrijke
doelstelling voor beleid moest zijn (Ministerie van Justitie, 1991). Hiertoe was
het noodzaak te investeren in vervolgvoorzieningen (Van Emmerik, 1999). In
1993 werd er een werkgroep ingesteld die obstakels in de doorstroom nader
ging analyseren. Deze werkgroep ‘Vervolgvoorzieningen’ schreef het rapport
‘Wordt vervolgd’, waarin verschillende voorstellen werden gedaan om de
doorstroom te verbeteren. De werkgroep concludeerde dat een aantal facto-
ren van invloed was op de gebrekkige doorstroom: onvoldoende ervaring en
kennis bij het personeel en een negatief beeld over tbs-gestelden in de GGz,
verschillen in wetgeving en financieringsstromen tussen beide circuits en de
onbekendheid over de (on)mogelijkheden van de opvang. Voor het bevorde-
ren van de aansluiting bevolen zij aan om een plaatsingsprotocol te ontwik-
kelen, een heropname/terugplaatsgarantie in de tbs te geven aan de vervolg-
instellingen, een analyse van de financiële knelpunten te maken en (forensi-
sche) circuitvorming te stimuleren.

Aandacht voor circuitvorming
Als reactie op bovenstaande wilde het ministerie ten behoeve van de samen-
werking afspraken maken met de reclassering en de reguliere GGz. Men was
bereid met elkaar samen te werken in verschillende circuits. Deze samenwer-
king bleef vooralsnog vrijblijvend en werd niet vanuit de overheid gestuurd of
opgelegd. Forensisch Psychiatrische Klinieken (fpk’s) en Forensisch Psychi-
atrische Afdelingen (fpa’s) ontwikkelden zich als een mogelijke vervolgvoor-
ziening waar intramurale zorg werd geboden. Naast de zorgbehoefte dienden
deze instellingen ook te voorzien in een voldoende mate van beveiliging en
toezicht. Over het algemeen kunnen tbs-gestelden die minder intensieve zorg
en beveiliging dan in een fpc of fpk behoeven, in een fpa (vaak een beveiligde
afdeling binnen een psychiatrisch ziekenhuis of GGz-instelling) terecht. Ook
ontstonden er rond 1994 meer mogelijkheden voor begeleiding en verblijf in
een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en voor ambulante
begeleiding en deeltijdbehandeling in poliklinieken vanuit fpc’s. Deze ont-
wikkelingen werden ook wel ‘circuitvorming’ genoemd, waarmee een vorm
van samenwerking tussen instituten en instanties bedoeld wordt met het
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doel de zorg voor forensisch psychiatrische patiënten te verbreden en te ver-
diepen (Tweede Kamer, 1993-1994, 22848, nr. 2).

Herziening en verruiming tbs-modaliteiten
In het begin van 1992 werd geconstateerd dat vanwege de capaciteitsdruk,
tbs-gestelden soms lang in detentie moesten wachten op plaatsing in het fpc.
Deze druk op de capaciteit was ontstaan vanwege het toenemende aantal
opleggingen, terwijl het aantal beëindigingen daarbij achterbleef. Op
28 januari 1992 werd de Commissie-Fokkens ingesteld om zich over de vraag
te buigen of er wettelijke aanpassingen nodig waren bij de uitvoering van de
tbs-maatregel om voorgenoemde knelpunten op te lossen (Commissie TBS
en Sanctie-toepassing Geestelijk Gestoorde Delinquenten, 1993). De Com-
missie-Fokkens bracht in 1993 haar rapport ‘Sancties op maat’ uit, waarin zij
een zestal voorstellen deed om de knelpunten op te lossen (Tweede Kamer,
1993-1994, 21 327, nr. 16). Drie van deze voorstellen worden nader besproken
in het onderhavige rapport, vanwege hun mogelijke relatie met de verblijfs-
duur:
1 de gecombineerde tenuitvoerlegging van gevangenisstraf en de tbs-maat-

regel;
2 de introductie van de mogelijkheid tot voorwaardelijke beëindiging van

de tbs;
3 het verbeteren van de praktische toepasbaarheid van de tbs met aanwij-

zingen.

Ad 1. De gecombineerde tenuitvoerlegging van gevangenisstraf en de tbs-
maatregel
Ten aanzien van de gecombineerde tenuitvoerlegging van gevangenisstraf en
tbs oordeelde de commissie dat de (toenemende) wachttijd in detentie voor
opname in het fpc een ongewenste ontwikkeling was. De commissie wierp de
discussie op om de volgorde van uitvoering van straf en maatregel om te
keren. In alle gevallen diende volgens de commissie de tbs-maatregel zo snel
mogelijk te starten, en wanneer naast tbs ook een gevangenisstraf was opge-
legd, diende de tbs volgens de commissie vóór de vrijheidsstraf in detentie
plaats te vinden. In de kabinetsreactie op het rapport ‘Sancties op maat’ ging
de staatssecretaris niet mee in dit voorstel, maar kwam met een meer prakti-
sche oplossing die in de lijn lag van de uitgangspunten van de commissie
(Tweede Kamer, 1993-1994, 22 329, nr. 5). Dit heeft er uiteindelijk toe geleid
dat tbs-gestelden na een derde in plaats van na tweederde van hun gevange-
nisstraf voor opname in het fpc in aanmerking kwamen. Een belangrijke
overweging hierbij was dat gedacht werd dat behandeling meer kans op suc-
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ces zou hebben na een niet al te langdurige detentie.143 Deze zogenoemde
‘Fokkens-regeling’ trad in 1997 in werking.

Ad 2. De introductie van de mogelijkheid tot voorwaardelijke beëindiging van
de tbs
Verder deed de Commissie-Fokkens een voorstel om de rechter de bevoegd-
heid te geven om een tbs voorwaardelijk te beëindigen. De commissie veron-
derstelde dat de rechter behoefte had aan een extra mogelijkheid tot uit-
stroom wanneer de tbs-maatregel haar einde naderde. In de periode
1974-1990 was namelijk een toename in het aantal contrair beëindigde
beslissingen door de rechter te zien, van ongeveer 20% in de periode
1974-1979 tot 70% rond 1990 (Tweede Kamer, 1993-1994, 22329, nr. 5; De
Kogel & Den Hartogh, 2005). De toename in het aantal contraire beslissingen
werd wel in verband gebracht met het proportionaliteitsprincipe dat voor de
rechter een rol ging spelen: te lange vrijheidsbeneming in relatie tot het
gepleegde delict. Het ontbrak de rechter echter aan mogelijkheden om een
lichtere vorm van toezicht op te leggen, bijvoorbeeld in minder beveiligde
voorzieningen als algemene psychiatrische ziekenhuizen en beschermde
woonvormen.

Verder bleek dat fpc’s terughoudend waren in het adviseren tot beëindiging
van de maatregel; in slechts 7% van het totaal aantal beslissingen adviseer-
den zij dat de dwangverpleging niet verlengd hoefde te worden (Leuw & Mer-
tens, 2001). Eén van de oorzaken voor deze terughoudendheid was dat er
steeds meer tbs-gestelden op een langdurige vorm van toezicht en nazorg
aangewezen waren en dat ook in de toekomst zouden blijven, terwijl deze
mogelijkheden er niet altijd waren wanneer de dwangverpleging opgeheven
zou worden. Na een contraire beëindiging verviel van het ene op het andere
moment alle toezicht en nazorg en werd de resocialisatie bemoeilijkt.
Behalve dat de introductie van de voorwaardelijke beëindiging van de tbs een
extra (werk)belasting zou zijn voor de rechterlijke macht, de reclassering en
een extra behoefte aan plaatsen in de reguliere GGz voor deze tbs-gestelden
met zich mee zou brengen, verwachtte de commissie op termijn ook een ver-
korting van de intramurale verblijfsduur, vanwege de extra mogelijkheden
van toezicht en nazorg in de periode waarin de beëindiging van de dwangver-
pleging nog aan voorwaarden gebonden was. In 1997 werd de mogelijkheid
tot voorwaardelijke beëindiging ingevoerd.

143 Hieruit is na de invoering van de Fokkensregeling in 1997 de term ‘Fokkens-wachtende’ voortgekomen. Een
Fokkens-wachtende is een tbs-gestelde die reeds na een derde van de vrijheidsbenemende straf in aanmer-
king komt voor de aanvang van de tenuitvoerlegging van de tbs, maar vanaf dat moment wacht tot er plaats is
in een fpc.
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De duur van de voorwaardelijke beëindiging werd gesteld op maximaal drie
jaar.144 Het bevorderen van de door- en uitstroom en het terugdringen van
het aantal contraire beëindigingen van de tbs-maatregel waren de belangrijk-
ste redenen die aan de introductie van de voorwaardelijke beëindiging van de
tbs ten grondslag lagen. Daarbij werd beoogd een alternatief te bieden voor
de al vanaf eind jaren zeventig teruglopende beëindiging van de tbs vanuit
het proefverlof.145 Ook aan de voorwaardelijke beëindiging tbs werden voor-
waarden gesteld. Bij het overtreden hiervan kon een tbs-gestelde opnieuw
teruggeplaatst worden in een fpc. De te stellen voorwaarden en de praktische
uitwerking waren vrijwel identiek aan die van de tbs met voorwaarden.

Ad 3. Het verbeteren van de praktische toepasbaarheid van de tbs met
aanwijzingen
De Commissie-Fokkens stelde daarnaast voor de ‘tbs met aanwijzingen’
(voortaan tbsa) die sinds 1988 bestond aan te passen. De tbsa kon worden
opgelegd voor een maximum van twee jaar. Daarna bestond de mogelijkheid
tot verlenging met nogmaals maximaal twee jaar, waarmee de totale duur
van de tbs met aanwijzingen maximaal vier jaar kon zijn. De tbsa was
bestemd voor psychisch gestoorde delinquenten waarbij geen sprake was
van een maatschappelijk onacceptabel risico (Leuw, 1993). Het was een voor-
waardelijke vorm van de tbs-maatregel; bij overtreding van de aanwijzingen
kon er alsnog een tbs met dwangverpleging worden opgelegd. Uit onderzoek
van het WODC naar de toepassing hiervan bleek dat de tbsa in de praktijk
weinig toegepast werd (Leuw, 1993). Dit komt ook naar voren in cijfers in bij-
lage 3 van het onderhavige rapport. Hieruit blijkt dat er in de periode 1990 tot
1997 (aanpassing van tbsa in een ‘tbs met voorwaarden’) een daling is in het
aantal opleggingen tbs met aanwijzingen: van 17 in 1990 tot 8 in 1996. De
reden voor het lage aantal opleggingen tbs met aanwijzingen lag vooral in het
feit dat de tbsa niet voorzag in de mogelijkheid voor het ministerie van Justi-
tie om daadwerkelijk te kunnen ingrijpen bij overtreding van de aanwijzingen
of een toename van de gevaarsdreiging (Leuw, 1993). Daarbij veronderstelde
het ambulante karakter van de maatregel, alsmede de vrijwillige opname, een
vaak afwezige sterke motivatie voor behandeling bij de tbs-gestelde. De com-
missie beoogde de modaliteit dermate aan te passen dat er meer sprake was
van mogelijkheden tot ingrijpen (Tweede Kamer, 1993-1994, 22 329, nr. 5). In
1997 werd de tbsa aangepast en heette vanaf die tijd ‘tbs met voorwaarden’.

144 In 1999 besprak de Tweede Kamer naar aanleiding van enkele ernstige incidenten de noodzakelijk geachte
duur en intensiteit van toezicht op tbs-gestelden. Dit leidde tot de motie van de leden Kalsbeek en Nicolaï, op
3 november 1999 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 800, nr. 16) waarin het kabinet werd verzocht
de voorwaardelijke beëindiging te verlengen tot vijftien jaar. In 2002 is een wetvoorstel gedaan om de maxi-
mumduur tot verlenging op zes jaar te stellen door de toenmalige minister, mede gebaseerd op recidive-
onderzoek van het WODC (Leuw, 1999). De meerderheid van de Kamer was echter destijds tegen het voorstel.
Het daaropvolgende nieuwe kabinet nam het voorstel in heroverweging, maar uiteindelijk werd het niet uitge-
werkt. De maximumtermijn bleef drie jaar tot en met de wetwijziging op 1 januari 2008 (Tweede Kamer,
2005-2006, 30 250, nrs 4-5; p. 65-66).

145 In het begin van de jaren tachtig vond 55% van de beëindigingen plaats vanuit het proefverlof. Begin jaren
negentig gold dit voor nog maar 43% (Leuw, 1999).
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Voor een beschrijving van de ontwikkeling van de opleggingen tbs met voor-
waarden en de relatie met de verblijfsduur wordt verwezen naar paragraaf 3
van deze bijlage.

Capaciteitsproblemen
In 1994 vond een explosieve groei in het aantal nieuwe tbs-opleggingen
plaats. Van 1990 tot 1994 was het aantal nieuwe opleggingen al verdubbeld,
van 95 in 1990 naar 199 in 1994 (bijlage 3). De gerealiseerde capaciteit nam in
deze periode toe van 405 plaatsen in 1990 tot 607 plaatsen in 1994 (zie bij-
lage 6). De uitbreiding bleek niet voldoende en de wachtlijsten werden lan-
ger. In 1993 was er sprake van 52 passanten en was de gemiddelde wachttijd
175 dagen, in 1994 was het aantal passanten gestegen naar 83 en nam de
gemiddelde wachttijd toe tot 230 dagen. Vanaf halverwege de jaren negentig
was de regering via civielrechtelijke procedures genoodzaakt schadevergoe-
dingen uit te keren aan deze passanten (Hofstee, 2003, p. 25). Na 1996 bleef
de passantenproblematiek bestaan, al fluctueerde deze sterk (Hofstee, 2003,
p. 26). In dezelfde periode nam de gemiddelde verblijfsduur gestaag toe met
bijna een half jaar (stijging van 4,2 naar 4,7 jaar tussen 1990 tot en met 1994
(zie tabel 5, hoofdstuk 2).

3 Periode 1995-1999: aanhoudende capaciteitsproblemen en
inwerkingtreding verschillende nieuwe regelingen

In de periode 1995-1999 waren de capaciteitsproblemen groot. In een motie
van de leden Rehwinkel en De Graaf op 6 juni 1996 werd de regering verzocht
al het mogelijke te doen om het capaciteitstekort, de wachttijden en de
wachtlijsten in de komende kabinetsperiode weg te werken (Tweede Kamer,
vergaderjaar 1995-1996, 23 445 en 24 256, nr 23). In de beleidsreactie op deze
motie zegde de minister toe om maatregelen te richten op het beperken van
de instroom, het bevorderen van de uitstroom en capaciteitsuitbreidingen
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 23 445 en 24 256, nr 26). Een groot
aantal ontwikkelingen vond plaats in de periode 1995-1999. Zo werd de tbs-
capaciteit aanzienlijk uitgebreid, werden twee grootschalige onderzoeken
naar de tbs verricht (IBO-I en IBO-II), werd er geëxperimenteerd met een eer-
ste pilot ‘preklinische interventie’ aan tbs-passanten in detentie, werden de
aanbevelingen van de Commissie-Fokkens omgezet in veranderingen in de
wet en vond vereenvoudiging van de plaatsingssystematiek van tbs-gestelden
in fpc’s plaats en kwamen de eerste longstay-voorzieningen op. Deze ontwik-
kelingen worden hieronder nader omschreven.

Capaciteitsuitbreiding tbs
In de periode 1995-1999 waren er verschillende uitbreidingen van de capaci-
teit in de al bestaande fpc’s te zien. Ook openden verschillende nieuwe fpc’s
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hun deuren, zoals fpc De Kijvelanden in 1996. Daarnaast werden in 1996 de
eerste poliklinieken opgezet, drie fpc’s146 beschikten over een polikliniek. De
totale capaciteit voor intramurale behandeling groeide van 650 plaatsen
(gerealiseerde capaciteit) in 1995 tot ruim 1.183 plaatsen in 2000. Ook in de
periode daarna nam de capaciteit toe tot 2.104 plaatsen in de eerste helft van
2009 (zie bijlage 3).

Met deze aanzienlijke capaciteitsuitbreidingen hoopte het ministerie van Jus-
titie de wachtlijstproblematiek voor behandeling op te lossen. Ondanks de
vele uitbreidingen lukte dit niet. De passantenproblematiek bleef bestaan
(Hofstee, 2003, p. 26) en groeide tot een aantal van 180 passanten met een
gemiddelde wachttijd van bijna 350 dagen (in 1996), om daarna een dalende
trend tot 2000 in te zetten. Deze problematiek zou aanhouden tot 2009, al
was er sprake van fluctuaties in de omvang (zie ook bijlage 3). Mede door de
stagnatie in de doorstroom in de behandeling en de stagnatie in uitstroom
naar vervolgvoorzieningen, slonken de capaciteitsproblemen niet. Tussen de
jaren 1995 en 2000 nam de verblijfsduur dan ook niet af (zie tabel 3, hoofd-
stuk 2). Waar de verblijfsduur (instroomcohorten) in 1994 nog bijna zeven
jaar was, steeg deze in de jaren daarna tot ruim negen jaar.

Gezien de aanhoudende capaciteitsdruk en de toename in de verblijfsduur
van tbs-gestelden ontstond voor het ministerie van Justitie de noodzaak om
de tenuitvoerlegging van de tbs efficiënter en effectiever te maken. Daartoe
werden door het ministerie van Justitie en het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) twee interdepartementale beleidsonderzoeken
(IBO’s) gestart, de eerste in 1995 en de tweede in 1998. Door deze commissies
werden de mogelijkheden onderzocht om de verblijfsduur te verkorten (met
inachtneming van de veiligheid van de maatschappij) en de door- en uit-
stroom van tbs-gestelden te bevorderen, om zo de capaciteitsproblemen het
hoofd te bieden. Deze onderzoeken hebben tot een aantal grootschalige ver-
anderingen geleid binnen het tbs-stelsel.

Eerste interdepartementaal beleidsonderzoek tbs (IBO-I)
In het rapport ‘Doelmatig behandelen’ uit 1995 beschreef de eerste interde-
partementale werkgroep haar bevindingen over de destijds actuele proble-
men in de tbs en het financieringssysteem van de forensische zorg. Het rap-
port werd opgesteld ten behoeve van de begrotingsvoorbereiding in 1996
waarin de financiële vernieuwing van diverse departementen centraal stond.
Het rapport van de werkgroep had tot doel te onderzoeken op welke wijze de
forensisch psychiatrische hulpverlening doelmatiger en doeltreffender zou
kunnen worden gemaakt. Onder de doelmatigheid van de tbs werd verstaan
de gemiddelde behandelduur en de doeltreffendheid werd voornamelijk

146 De Prof. mr. W.P.J. Pompekliniek, de Dr. H. van der Hoevenkliniek en de fpk van De Grote Beek (Werkgroep
‘Doelmatig behandelen’, 1995).
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afgemeten aan het recidivecijfer na behandeling in de tbs (werkgroep ‘Doel-
matig behandelen’, 1995). De werkgroep kwam tot een aantal aanbevelingen,
waaronder het instellen van ‘incentives’ (financiële prikkels) om de door-
stroom te bevorderen en de behandelduur te verkorten, en het systematisch
registreren van gegevens ten behoeve van ‘benchmarking’ (definiëren van
een maat die vergelijking op prestaties mogelijk maakt) en bekostigingsnor-
mering (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 6). Naast het
introduceren van de financiële prikkels, stelde de werkgroep voor om goed te
registeren en te protocolleren ten behoeve van zogenoemde ‘benchmarking’
(definiëren van een maat die vergelijking op prestaties mogelijk maakt) en
‘bekostigingsnormering’ (de bekostiging werd gekoppeld aan een bepaalde
termijn). De uitwerkingen van deze voornemens kregen pas gestalte na vol-
gend interdepertementaal onderzoek, IBO-II.

Het ontbreken van financiële prikkels voor zowel de vervolginstellingen als
voor de fpc’s werd door de werkgroep als belangrijke oorzaak gezien voor de
stagnatie in de door- en uitstroom van tbs-gestelden van fpc’s naar vervolg-
voorzieningen. Het introduceren van de financiële prikkels had tot doel het
kostenbewustzijn bij behandelaars te vergroten, en diende volgens de com-
missie mogelijk te maken om te differentiëren in de bekostiging van bepaalde
patiëntencategorieën en verschillende fasen van behandeling. In die periode
werden fpc’s namelijk vergoed voor de zorg die zij boden op basis van een
algemene dagprijs/vergoeding per patiënt. De gemiddelde behandelduur of
fase van de behandeling maakte weinig uit voor de hoogte van de vergoeding.

Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een meer kosteneffectieve
maatregel. De werkgroep wilde voorkomen dat dure behandelplaatsen onno-
dig werden bezet door personen waarvoor geen perspectief binnen de tbs
was, zoals de blijvend delictgevaarlijke tbs-gestelden en illegale vreemdelin-
gen (werkgroep ‘Doelmatig behandelen’, 1995). De werkgroep was van
mening dat het toepassen van financiële prikkels en het monitoren van de
voortgang zou leiden tot een verkorting van de verblijfsduur, en daarmee tot
een vermindering van de capaciteitsproblematiek.

Het kabinetsstandpunt dat als reactie op het rapport werd geformuleerd,
stelde onder andere dat de verpleegtarieven zouden worden aangepast (zie
financiële normering, paragraaf 4 van deze bijlage; Tweede Kamer, vergader-
jaar 1996-1997, 24 561, nr. 1). Er werd voorgesteld dat de nog nader te
omschrijven registratietaken bij het Meijers-instituut zouden komen te lig-
gen. Voorgenomen werd de resultaten van IBO-I na vier jaar te evalueren.
Doordat er eind 1997 al een tweede interdepartementaal beleidsonderzoek
werd gelast, is het niet tot de evaluatie van de ingezette beleidsmaatregelen
gekomen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr. 6).
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Tweede interdepartementaal beleidsonderzoek tbs (IBO-II)
In 1998 waren de aanhoudende capaciteitsnood en de daarmee samenhan-
gende financiële kosten redenen om, ondanks het feit dat de regering de aan-
bevelingen van het eerste interdepartementale onderzoek (IBO-I) had over-
genomen, een tweede interdepartementaal onderzoek in te stellen (Raes,
1999). Hierin werden de mogelijkheden bekeken om de verblijfsduur van tbs-
gestelden te beperken tot drie of tot vier jaar. In 1998 verschenen de aanbeve-
lingen van de werkgroep in het rapport ‘Over stromen’ (werkgroep ‘Over stro-
men’, 1998), waarbij tevens een deel van de aanbevelingen van IBO-I nader
uitgewerkt werd. De belangrijkste aanbevelingen waren het ‘rationaliseren’
van de tbs-sector en het vergroten van de efficiency. Met betrekking tot het
voornemen tot ‘rationaliseren van de tbs’ stelde de werkgroep onder andere
voor om de sector meer te structureren door onderling overeenstemming te
bereiken over diagnostiek en behandeling in het voortraject van de tbs, het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van risicotaxa-
ties om het recidiverisico in te schatten. In de deelprojecten van verbetertra-
ject ‘TBS terecht’ is deze aanbeveling verder uitgewerkt (zie paragraaf 4 van
deze bijlage).

Met betrekking tot het vergroten van de efficiëntie van de tbs was het voorstel
te investeren in een intensieve samenwerking met regionale zorgcircuits bin-
nen de GGz. Het uitgangspunt was dat een tbs-gestelde zo snel als mogelijk
(qua behoefte aan beveiliging) naar een vervolgvoorziening moest doorstro-
men. Met behandeling dienden fpc’s dit zo snel mogelijk te realiseren. Daar-
naast zou het instellen van financiële prikkels de doorstroom een extra
impuls moeten geven, met behulp van zogenoemde ‘outputfinanciering’
(een fpc werd gefinancierd op basis van wat het presteerde), wat ook al was
voorgenomen naar aanleiding van IBO-I. Om het mogelijk te maken de fpc’s
een gelijke vergoeding per tbs-gestelde te geven, was het noodzakelijk dat de
tbs-populatie per fpc zoveel mogelijk vergelijkbaar was. De externe differen-
tiatie in specialisaties tussen fpc’s van de jaren daarvoor werd niet meer als
wenselijk gezien. De werkgroep stelde om die reden voor een aselecte toewij-
zing van tbs-gestelden aan fpc’s in te stellen. Met dit laatste voorstel week de
werkgroep af van wat eerder in IBO-I werd gesteld, namelijk dat tbs-gestel-
den dienden te worden geplaatst in het fpc dat daarvoor de specialistische
expertise in huis had. Door het aselect plaatsen dienden alle fpc’s voortaan in
staat te zijn alle typen tbs-gestelden te behandelen.

In de reactie van het toenmalige kabinet op het rapport werd bepaald dat er
tevens een aanpassing in de financieringssystematiek zou worden ingevoerd
(zie paragraaf 5 van deze bijlage; Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999,
26 562, nr. 1). Deze normering hield in dat de fpc’s na een bepaalde periode
werden gekort op de vergoedingen voor de zorg die zij boden. Het doel van
deze aanpassing was dat de fpc’s zouden worden ‘beloond’ voor het onder-
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schrijden van deze norm en dat zij minder ontvingen wanneer zij de termijn
overschreden. Ook werd het systeem van selectie- en indicatiestelling gewij-
zigd, in het vervolg zouden tbs-gestelden aselect worden toegewezen aan de
fpc’s (zie vereenvoudigde plaatsingssystematiek in paragraaf 4 van deze bij-
lage). Van de maatregelen naar aanleiding van IBO-I en IBO-II werd verwacht
dat zij zouden resulteren in minder recidive, het verkorten van verblijfsduur
en het verkorten van de wachttijden van tbs-passanten. Een aantal van de
maatregelen werd in de deelprojecten van het verbetertraject ‘TBS terecht’
nader uitgewerkt (zie periode 2000-2004, paragraaf 4 van deze bijlage).

Eerste pilot preklinische interventies in detentie
Vanwege de aanhoudende capaciteitsproblemen, de lange tijd die tbs-gestel-
den soms als passant in detentie moesten doorbrengen147 en de toename van
het aantal passanten, werd gezocht naar alternatieven waarbij de behande-
ling van deze passanten al van start kon gaan. Het aantal tbs-passanten was
toegenomen van 28 in 1990 tot 180 in 1996. In 1997 startte vanuit een polikli-
niek van fpc Oldenkotte in het Huis van Bewaring in Zwolle een eerste pilot
naar de zogenoemde ‘preklinische interventies’. Deze pilot had tot doel het
voorkomen van verslechtering van de psychische problemen in detentie, het
verrichten van diagnostiek en het verbeteren van de motivatie. Verwacht
werd dat de instroomfase van tbs-gestelden die hadden deelgenomen aan de
preklinische interventie in het fpc verkort zou kunnen worden doordat er al
diagnostiek had plaatsgevonden en de motivatie voor behandeling vergroot
zou zijn. Uit een voorstudie bleek dat de wijze waarop het project was geor-
ganiseerd een belangrijke voorwaarde leek voor het welslagen ervan. Over het
algemeen oordeelden de zes geïnterviewde deelnemers positief, en leek het
project bij te dragen aan motivatie voor en kennis over de tbs-behandeling.
Grootschaliger evaluatieonderzoek werd voorgesteld om na te gaan in hoe-
verre dergelijke projecten zouden kunnen leiden tot een verkorting van de
verblijfsduur (Lammers, Oosterhoff, Groen & Knol, 2000).

Actieplan uitstroom tbs
Gezien de aanhoudende capaciteitstekorten werd in 1997 het project ‘actie-
plan uitstroom tbs’ gestart als onderdeel van een grootschalig kwaliteitsbeleid
van de Directie Justitiële Jeugdinrichtingen en Tbs. Dit rapport was in het
geheel gericht op de uitstroom uit tbs-instellingen (Van Vliet, 2001). De uit-
stroom werd in dit rapport gezien als een te beïnvloeden factor om met de
capaciteitsproblemen om te gaan. Deze toenemende aandacht op de uit-
stroom stelde echter hoge eisen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van ver-
volgvoorzieningen en vroeg om intensieve samenwerking tussen de fpc’s en
de vervolgvoorzieningen.

147 Vanaf de datum dat de passantenstatus inging, startte ook de termijn van de tbs met dwangverpleging. In het
onderhavige rapport wordt over de tijd in detentie als passant apart gerapporteerd.
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Inwerkingtreding Bvt, Wet Fokkens
In oktober 1997 zijn de twee eerder besproken wetswijzigingen in werking
getreden. Deze wijzigingen hadden gevolgen voor zowel de interne als de
externe rechtspositie van tbs-gestelden. De interne rechtspositie kreeg onder
meer gestalte in de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt).
Ten aanzien van verlof werd in 1997 het aantal verlofmodaliteiten vermin-
derd (Leuw & Mertens, 2001). Ook werden de tbs met voorwaarden en de
voorwaardelijke beëindiging tbs definitief geregeld. Deze worden hieronder
nader toegelicht.

Inwerkingtreding tbs met voorwaarden
In 1997 is de tbs met voorwaarden geïntroduceerd om de praktische toepas-
baarheid en uitvoerbaarheid van de voorgaande tbs met aanwijzingen te ver-
groten. Er was sprake van een aantal obstakels in de omzettingsprocedure, in
het geval dat de voorwaarden overtreden werden. De wetswijziging voorzag
in de mogelijkheid voor de officier van justitie om meer slagvaardig op te tre-
den als er gevaar dreigde of als de terbeschikkinggestelde zich niet aan de
voorwaarden hield148 (Leuw & Mertens, 2001). Voorheen was ook het ontbre-
ken van een multidisciplinaire rapportage (aangezien dit niet verplicht was
voor de oplegging tbs met aanwijzingen) een obstakel bij de omzetting van
tbs met aanwijzingen in de tbs met dwangverpleging. Voor de oplegging van
de tbs met dwangverpleging is dit immers wel een vereiste. Een belangrijk
obstakel voor opname ter verpleging (in het geval van omzetting) is daarom
weggenomen door de multidisciplinaire rapportage149 bij de oplegging van
tbs met voorwaarden verplicht te stellen. Hiermee is de procedure van de
omzetting van tbs met voorwaarden in een tbs met dwangverpleging vereen-
voudigd.150

Eén van de onderzoeksvragen die in deze bijlage centraal staat, is de vraag of
en in hoeverre de veranderingen in het opleggen van een tbs met voorwaar-
den een invloed zou hebben (gehad) op de verblijfsduur. Verwacht werd dat
de aanpassingen in de tbs met voorwaarden deze variant van de tbs-maatre-
gel aantrekkelijker zou maken en zou leiden tot een toename in het aantal
opleggingen van de tbs met voorwaarden en een afname in het aantal opleg-
gingen van tbs met dwangverpleging. Op die manier werd geprobeerd de
druk op de (intramurale) tbs-capaciteit te verminderen. Sinds de doorvoering
van de veranderingen van de tbs met voorwaarden in 1997 is het aantal

148 In de aanwijzingen wordt de procedure beschreven volgens welke het Openbaar Ministerie kan en moet han-
delen wanneer deze een tbs met voorwaarden wil vorderen, alsook in de situatie wanneer de voorwaarden
worden overtreden tijdens de lopende tbs met voorwaarden (Staatscourant, 2006).

149 In de multidisciplinaire rapportage dient een uitspraak gedaan te worden over het verband tussen de stoornis
en het delictgedrag, de mate waarin het gedrag de persoon is toe te rekenen, en wat het gevaar op delicther-
haling is.

150 Binnen het tijdsbestek van onderhavig onderzoek was het niet mogelijk om inzicht te krijgen in de ontwikke-
ling van het aantal omzettingen van de tbs met aanwijzingen of tbs met voorwaarden in tbs met dwangverple-
ging. De gegevens geven zicht op dat deel van de tbs-gestelden dat instroomde via een omzetting van tbs
met voorwaarden.
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opleggingen tbs met voorwaarden geleidelijk gestegen (met uitzondering van
2000) tot 77 opleggingen in 2004. Vanaf 2005 is het aantal opleggingen van de
tbs met voorwaarden weer licht afgenomen (50 in 2008; zie bijlage 3). In
dezelfde periode nam het aantal opleggingen tbs met dwangverpleging toe
(van 156 in 1997 naar 226 in 2004). Vanaf 2006 daalde het aantal opleggingen
tbs. Hoewel deze cijfers suggereren dat de tbs met voorwaarden inderdaad
een populairdere vorm van tbs werd, vond tegelijkertijd een dusdanige groei
van de populatie plaats, dat de tbs met voorwaarden deze niet kon bijbenen.
Daarnaast is het mogelijk dat met het aantrekkelijker maken van de tbs met
voorwaarden een selectie-effect optreedt, waarbij de tbs met dwangverple-
ging alleen nog aan de meest gecompliceerde tbs-gestelden wordt opgelegd
en de tbs met voorwaarden aan de relatief lichtere gevallen. Wanneer dit
veelvuldig voorkomt, zou dit de verblijfsduur van de tbs met dwangverple-
ging kunnen verlengen. In de periode 1997 tot en met 2008 nam de verblijfs-
duur (uitstroomcohorten) toe van 5,3 jaar in 1997 tot 8,4 jaar in 2008.

Inwerkingtreding voorwaardelijke beëindiging tbs
De mogelijkheid om de tbs voortaan voorwaardelijk te kunnen beëindigen
werd eveneens in de Wet Fokkens in 1997 geïntroduceerd. Voor de tenuit-
voerlegging van de voorwaardelijke beëindiging is de belangrijkste rol wegge-
legd voor de reclassering. Zij hebben een wettelijk vastgelegde toezichthou-
dende, begeleidende en coördinerende taak in de uitvoering van de maatre-
gel (de laatste fase; Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 250, nr. 5). In
hoofdstuk 6 werd deze modaliteit en het (beoogde) effect op de verblijfsduur
nader beschouwd.

Introductie Fokkensregeling
In 1997 ging de zogeheten Fokkensregeling van kracht. Zoals al vermeld,
werd in de Fokkensregeling bepaald dat bij een combinatievonnis de
opname voor behandeling in een fpc al diende aan te vangen na een derde
van de gevangenisstraf. Voorheen was dit pas na twee derde van de straf (de
datum van vervroegde invrijheidsstelling; Wolfs & Van Marle, 2005). De rege-
ling bracht in principe een nadelige invloed op de mogelijkheden om op ver-
lof te gaan met zich mee (vanaf het verloftoetsingskader van 2007). Hoewel
de tbs-gestelde nu na een derde van de straftijd opgenomen kon worden in
het fpc, was het niet mogelijk vóór de datum van de vervroegde invrijheid-
stelling (na twee derde van de straf) met verlof te gaan, ook al was de tbs-
gestelde wel voldoende gevorderd in de behandeling om te starten met ver-
lof. Dit probleem deed zich voornamelijk voor in het geval van combinatie-
straffen met een zeer langdurige straf van meerdere jaren. Door de aanhou-
dende passantenproblematiek vanaf 1990 was er in de praktijk echter weinig
ruimte om de regeling toe te passen, aangezien in de meeste gevallen de
betreffende tbs-passant op een derde van de relatief kortdurende combina-
tiestraf niet door kon stromen naar een fpc (zie ook hoofdstuk 5).
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Vereenvoudigde (aselecte) plaatsingssystematiek
Vanaf september 1999 wordt er een vereenvoudigde (aselecte) plaatsingspro-
cedure gehanteerd, in navolging van de aanbevelingen van IBO-II. Voor 1999
vond de plaatsing en indicatiestelling van alle tbs-gestelden plaats op basis
van de klinische observatie en indicatiestelling door het Meijers Instituut in
Utrecht. Bij deze plaatsing werd rekening gehouden met de kenmerken en
verschillende behandelwijzen van de fpc’s. In die periode was sprake van een
externe differentiatie en uiteenlopende specialisaties tussen de verschillende
fpc’s. Naast de plaatsingssystematiek, werd er bovendien een opnameplicht
voor fpc’s opgelegd en dienden zij in beginsel elke tbs-gestelde te kunnen
behandelen.151 In juli 2000 werd het Meijers Instituut opgeheven, waarmee
een einde kwam aan de selectieve plaatsing van tbs-gestelden. De taak voor
aselecte plaatsing van tbs-gestelden in fpc’s lag vanaf 2000 bij de afdeling
Individuele tbs-zaken (ITZ). In 2008 rekent de afdeling ‘Plaatsing’ van de
Directie Forensische Zorg dit tot haar taken.

Het aselecte plaatsingsbeleid houdt in dat alle fpc’s uitgerust dienen te zijn
voor opname en behandeling van elk type tbs-gestelde. Daarbij wordt wel
onderscheid gemaakt in primaire psychopathologie: persoonlijkheidsstoor-
nis of psychotische stoornis. De fpc’s maken met DJI afspraken over het aan-
tal op te nemen zwakbegaafden, vrouwen/mannen, tbs-gestelden met een
persoonlijkheidsstoornis en het aantal tbs-gestelden met een psychotische
stoornis (Van der Hoeven et al., 2009). Het doel van de nieuwe plaatsingssys-
tematiek was te onderzoeken of de gemiddelde behandelduur van de tbs-
gestelden tussen de fpc’s vergelijkbaar was. Hiertoe moest de tbs-populatie
per fpc ook ongeveer gelijk zijn in problematiek. Dit hield verband met de
eerdere maatregelen die genomen werden ten aanzien van de financiële nor-
mering. Indien de tbs-populatie voor de verschillende fpc’s gelijk was, kon de
behandelduur op een gelijke wijze worden genormeerd. De aselecte plaatsing
was op die manier een voorwaarde voor de financiële normering. De nieuwe,
vereenvoudigde plaatsingssystematiek maakte het onder andere mogelijk dat
fpc’s zelf verantwoordelijk werden voor de diagnostische fase (al dan niet in
een preklinische interventie) in plaats van het selectie-instituut.

In de praktijk bleek het niet mogelijk de aselecte toewijzing zo zuiver als
beoogd toe te passen. Ten eerste was het (tot voor kort) een probleem dat
sommige fpc’s niet elke tbs-gestelde die geplaatst moest worden konden
opnemen, bijvoorbeeld doordat zij geen capaciteit over hadden. Deze tbs-
gestelde werd dan eerder (selectief) geplaatst in een fpc dat nog wel plaats

151 Het toewijzingsbeleid was in principe aselect. Voor psychotici en verstandelijk gehandicapten werd daarop
echter een uitzondering gemaakt. Zij werden veelal uitsluitend geplaatst in klinieken met daartoe gespeciali-
seerde afdelingen. Vrouwen werden zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst in enkele klinieken omdat er te wei-
nig vrouwen in de tbs-populatie waren om over alle fpc’s te verdelen. Deze uitzonderingsgroepen werden wel
aselect over de gespecialiseerde afdelingen verdeeld. Ook extreem vluchtgevaarlijke en/of beheersgevaarlijke
tbs-gestelden werden van de aselecte plaatsingssystematiek uitgesloten (Leuw & Mertens, 2001).
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had of plaats had gecreëerd. Ten tweede was en is er sprake van ruilingen van
tbs-gestelden onderling tussen de fpc’s (Van der Hoeven et al. 2009). Bij rui-
ling is er sprake van een overplaatsing of herselectie in verband met een
tweede behandelpoging in een ander fpc (Vlachos & De Hoop, 2007).152 Ten
derde, om toch tegemoet te komen aan de wens tbs-gestelden in de eigen
regio te resocialiseren als ook om het ingezette beleid van regionale circuit-
vorming vorm te geven, werden tbs-gestelden ook geruild.

Op zichzelf behoeft het ruilen van terbeschikkinggestelden geen bezwaren
mee te brengen. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat een ruiling nadelige
gevolgen heeft voor de tbs-gestelde, in de zin dat het de behandeling ver-
traagt (Van der Hoeven et al., 2009). Zo is het mogelijk tegen een herselectie
in beroep te gaan of beklag in te dienen. Tijdens dit proces ligt de behande-
ling stil en beklag en beroepsprocedures nemen lange tijd in beslag. Een fei-
telijke overplaatsing kan lang op zich laten wachten, de behandeling ligt dan
stil. In het geval van overplaatsing vervalt tevens de verlofmachtiging van
rechtswege (zie ook hoofdstuk 5) en zal het gewenningsproces bij de tbs-
gestelde en het behandelteam enige tijd in beslag kunnen nemen. Hoe meer
ruilingen er plaatsvinden, hoe meer de invloed van de aselecte plaatsing te-
niet wordt gedaan. Bij DJI waren ten behoeve van het onderhavige onderzoek
geen cijfers voorhanden over het aantal ruilingen. Cijfers over het aantal rui-
lingen per jaar waren ook voor het onderzoek van Van der Hoeven en col-
lega’s (2009) niet voorhanden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006,
30 250, nr. 6). In hun onderzoek werden professionals geïnterviewd over de
mogelijke oorzaak van een toename in het aantal ruilingen. De meest
genoemde oorzaak voor het vaker ruilen van tbs-gestelden was dat tbs-
gestelden steeds langer in de tbs verblijven. Door deze lange duur zou de
behandeling eerder stagneren, wat vaak een ruiling tot gevolg heeft. Gecon-
cludeerd werd dat het overstappen naar het aselecte plaatsingssysteem
geleid heeft tot het vaker onderling ruilen van tbs-gestelden dan voorheen
(Van der Hoeven et al., 2009).

De RSJ (2006a) wees erop dat de huidige systematiek van aselecte plaatsing
tot 2006 nog niet op haar merites was onderzocht. De RSJ voegde eraan toe
dat een dergelijke beleidsevaluatie nodig was om de effecten van aselecte
plaatsing aan te wijzen. Op basis van de eigen waarneming constateerde de
RSJ dat er anno 2006 nog steeds sprake was van een grote verscheidenheid
aan behandelaanbod en van een wisselende behandelkwaliteit tussen de ver-
schillende fpc’s. In 2006 is naar aanleiding van de Commissie-Visser voorge-
steld af te zien van de aselecte plaatsingssystematiek. In het kader van het te
realiseren inkoopbeleid voor de forensische zorg wordt meer baat verwacht

152 Hiertoe kan worden besloten in de volgende situaties: de tbs-gestelde heeft drie jaar na aanvang van de tbs-
maatregel (te) weinig vooruitgang geboekt, de tbs-gestelde blijft behandeling weigeren (drop-out), de behan-
deling is gestagneerd en hoge delictgevaarlijkheid (ondanks jarenlange behandeling). Voor een overplaatsing
is toestemming nodig van het ministerie van Justitie.
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bij differentiatie en specialisatie van de verschillende zorgaanbieders (zie ver-
der paragraaf 5 van deze bijlage).

Ontwikkeling longstay-voorziening en longstay-populatie
De laatste ontwikkeling die zich in de periode 1995-1999 voordeed, was de
toename van een groep tbs-gestelden die langdurig in de fpc’s verbleven.
Deze groep tbs-gestelden bleek niet vatbaar voor de gegeven behandeling en
het risico van recidive bleef bij hen onverminderd in stand. Om die reden
werden zij als voortdurend ofwel chronisch delictgevaarlijk gezien. Verschil-
lende fpc’s hadden afdelingen waar deze personen verbleven, hoewel deze
nog niet de nu gangbare naam ‘longstay-afdeling’ droegen. In 1996 nam de
Kamer een motie van de kamerleden Bremmer en Rehwinkel aan die aan de
orde stelden dat een (kleine) groep van ‘chronische en delictgevaarlijke tbs-
verpleegden’ dure behandelplaatsen innam, die daardoor niet gebruikt kon-
den worden voor andere tbs-gestelden bij wie wel behandelperspectief werd
gezien (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 445 en 24 256, nr. 22;
Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, nr. 34). De al waarge-
nomen tendens in de klinische praktijk werd hiermee ook onderwerp van
discussie in de Kamer. De motie was aanleiding tot het instellen van de Com-
missie ‘Zorg voor Vóórtdurend delictgevaarlijke tbs-verpleegden’. Zij conclu-
deerde dat het nodig was te differentiëren binnen de tbs-populatie naar een
op maat gesneden behandel-, beveiligings- en verpleegaanbod (DJI, 1998a).
Om te kunnen onderscheiden welke differentiaties dat precies waren, advi-
seerde de commissie nader onderzoek naar de kenmerken van de groep lang-
durig delictgevaarlijke tbs-gestelden te verrichten.153 Volgens de commissie
kon de duur van de behandeling als maatstaf worden genomen voor het
schatten van de omvang van de (potentiële) ‘longstay’-populatie die langdu-
rig binnen de muren van een fpc zou moeten verblijven (DJI, 1998a; Van
Emmerik, 2001).

In de beleidsreactie op het rapport werden de meeste aanbevelingen overge-
nomen, onder één voorbehoud. De commissie stelde voor om na acht jaar
behandeling (twee termijnen van vier jaar) een uitspraak te doen over de blij-
vende delictgevaarlijkheid, maar de minister vond dit te lang. De minister
wachtte de resultaten van het in diezelfde tijd lopende onderzoek naar de
mogelijkheden voor financiële normering van de behandelduur af en besloot
een termijn van zes jaar (twee termijnen van drie jaar) in te stellen als crite-
rium voor plaatsing op de longstay-afdeling (Tweede Kamer, vergaderjaar
1997-1998, 24 587, nr. 28). Volgens onderzoekers van het WODC was deze
maat tot op zekere hoogte arbitrair, omdat er ook tbs-gestelden konden zijn
bij wie een succesvolle behandeling langer dan zes (of acht) jaar zou duren
(De Kogel et al., 2005).

153 Dit betrof onderzoek van het WODC dat in 2004 uitgevoerd werd (zie paragraaf 5 van deze bijlage).
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In 1999 werd het eerste beleidskader longstay geformuleerd, mede naar aan-
leiding van het rapport van de werkgroep, en de eerste erkende longstay-
afdeling voor 20 blijvend delictgevaarlijken werd in april 1999 in fpc Veldzicht
te Balkbrug in gebruik genomen. Met het oprichten van deze afdeling werd
verwacht dat schaarse behandelplaatsen voor tbs-gestelden voor wie nog wel
behandelperspectief gezien werd vrij zouden komen, terwijl de veiligheid van
de maatschappij gewaarborgd bleef. Daarnaast zouden de kosten voor de
longstay tbs-gestelden omlaag kunnen, omdat er niet meer intensief behan-
deld zou worden. Ten slotte werd verwacht aan deze tbs-gestelden door
plaatsing op een aparte longstay-afdeling meer zorg op maat te kunnen bie-
den (De Kogel & Verwers, 2003). In de jaren daarna groeide het aantal long-
stay-voorzieningen uit tot ongeveer 200 plaatsen in 2009. Aangezien de long-
stay tbs-gestelden een bijzondere groep vormen binnen de tbs-populatie,
van wie de verblijfsduur naar verwachting alleen maar zal toenemen, wordt
in het onderhavige rapport apart geschreven over de verblijfsduur van long-
stay tbs-gestelden.

4 Periode 2000-2004: doorstroom, verlofbeleid, passantenproblematiek
en financieringssysteem

Ook in de periode 2000-2004 speelden de capaciteits- en passantenproble-
men een belangrijke rol in het tbs-beleid. Om deze problemen het hoofd te
bieden werd de tbs-capaciteit uitgebreid. In 2000 ging fpc De Rooyse Wissel
in Oostrum van start. Verder werd, na de opheffing van het Meijers Instituut,
dit gebouw in gebruik genomen door fpc Flevo Future (later Oostvaarderskli-
niek). In 2003 zijn de locaties Utrecht en Amsterdam (De Singel) van Flevo
Future gefuseerd.154 De gerealiseerde capaciteit groeide van 1.183 plaatsen in
2000 tot 1.401 in 2004. Ondanks deze uitbreiding in capaciteit, nam het aantal
passanten vanaf 2001 toe van 151 tot 188 passanten in 2004 en nam de
gemiddelde wachttijd iets af tot 246 dagen (bijlage 3). De gemiddelde ver-
blijfsduur (uitstroomcohorten) nam in de periode 2000-2004 wederom toe
met 1,5 jaar (5,5 jaar in 2000 en 7,0 jaar in 2004; zie ook tabel 5).

Er vonden daarnaast verdere aanpassingen in het beleid rondom het verlof
en de longstay plaats en er werden plannen ontwikkeld om de financiering
van het tbs-systeem anders in te richten. Ook spelen maatregelen in de door-
en uitstroomfase van de tbs-maatregel een grotere rol. In deze periode werd
in de Kamer en in de samenleving met toenemende zorg naar de tbs-sector
gekeken: recidives tijdens verlof, recidivecijfers van bepaalde subgroepen
zedendelinquenten en het verblijf van niet-uitbehandelde tbs-gestelden die

154 In 2008 is de destijds zittende populatie van het laatstgenoemde fpc in een nieuwe instelling te Almere
geplaatst. Hiermee kwam er in 2008 weer capaciteit vrij voor nieuwe tbs-plaatsen. Anno 2010 is in dit voorma-
lige gebouw van fpc De Oostvaarderskliniek een nieuwe instelling fpc 2landen, een samenwerking tussen fpc
De Kijvelanden en GGz Altrecht, gehuisvest.
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zich buiten het fpc begaven (Tweede Kamer, vergaderjaar, 2003-2004, 29 452,
nr. 1).

In navolging van beide IBO-onderzoeken werd in 2000 gestart met een
omvangrijk traject genaamd ‘Toekomst tbs’. Dit traject bestond uit twee
delen: de Commissie Beleidsvisie tbs (ook wel Commissie-Kosto genoemd)
en het verbetertraject ‘Tbs terecht’.

A. Commissie Beleidsvisie tbs/Commissie-Kosto
De Commissie Beleidsvisie tbs werd ingesteld om te onderzoeken hoe Justitie
en de GGz hun voorzieningen het beste zouden kunnen inzetten voor tbs-
gestelden, terwijl tegelijkertijd de maatschappelijke veiligheid kon worden
gegarandeerd. In het rapport van de werkgroep ‘Veilig en Wel’ (2001) schetste
de commissie twee mogelijke opties om de samenwerking te bevorderen. De
eerste optie betrof de samenwerking tussen fpc’s en vervolgvoorzieningen in
de GGz, conform het huidige beleid. De commissie deed de aanbeveling om
in de toekomst niet-vrijblijvende afspraken over samenwerking te maken en
regionale zorgcircuits te ontwikkelen. De commissie merkte wel op dat dit
mogelijk zou kunnen zorgen voor een stagnatie in de doorstroom, omdat de
uitgangspunten van de GGz verschillen van die van de tbs (‘cure’ versus ‘con-
trol’). Om die reden kwam de commissie met een tweede optie, die inhield de
tbs organisatorisch/ bestuurlijk volledig te integreren in de GGz (Commissie
Beleidsvisie tbs, 2001). In het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het rap-
port ‘Veilig en Wel’ werd besloten tot het nader uitwerken van de eerste optie,
het niet-vrijblijvend samenwerken van fpc’s met vervolginstellingen (Tweede
Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 24 561, nr. 1).

B. Verbeterproject TBS terecht
Binnen het verbeterproject ‘TBS terecht’ werd in werkgroepen gewerkt aan
de uitwerking van de volgende zes onderwerpen:
1 verbeteren van de toegang tot de tbs
2 verbeteren van de vereenvoudigde plaatsingssystematiek
3 verbeteren van de nieuwe financieringssystematiek
4 organisatie en financiering van preklinische behandeling
5 verbeteren van de door- en uitstroom tbs naar de GGz
6 kwaliteitsverbetering (oprichten expertisecentrum en kwaliteitsborging)

De belangrijkste deelprojecten met betrekking tot de verblijfsduur worden
hieronder besproken.

Ad 1. Verbeteren van de toegang tot de tbs
Bij het voortraject van de tbs-maatregel zijn meerdere actoren betrokken. De
keuzes die door hen worden gemaakt zijn van invloed op het antwoord op de
vraag of al dan niet de tbs-maatregel opgelegd wordt. Goede diagnostiek is in
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voortraject cruciaal om ervoor te zorgen dat de juiste personen de tbs opge-
legd krijgen. Vanaf de aanbevelingen van het verbetertraject ‘TBS terecht’ zijn
er maatregelen genomen die zowel tot verbetering van de kwaliteit moeten
leiden en de organisatie van de instroom tot de tbs dienen te bevorderen
(DJI, 2001c). Het doel was om dit proces transparanter en doelmatiger te
maken. Kwaliteitsverbetering bij de instroom, of bij de gehele tenuitvoerleg-
ging van de maatregel, kan op termijn leiden tot het verkorten van de ver-
blijfsduur (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452, nr. 1). Hiervoor
werd er gericht op uniformiteit in diagnostiek en indicatiestelling en het
beperken van de instroom van tbs-gestelden zonder geldige verblijfsvergun-
ning. Deze maatregelen worden hieronder kort besproken.

– Uniformiteit in diagnostiek en indicatiestelling
In 2004 werden het Pieter Baan Centrum en de Forensisch Psychiatrische
Diensten (fpd) samengevoegd om de kennis en expertise van forensische
diagnostiek en ambulante en klinische rapportages te bundelen.155 Een
tweede maatregel betrof het inzetten van BooG, een indicatie-instrument
voor rapportages voor strafrechtelijke forensische diagnostiek, waaronder
Pro Justitia-rapportages (Van Kordelaar, 2002). Dit instrument was ontwik-
keld om eenheid te creëren in de besluitvorming van verschillende arrondis-
sementen om een PJ-rapportage aan te vragen. Bij sommige arrondissemen-
ten werd haast nooit een PJ-rapportage aangevraagd, bij andere juist heel
vaak. Dit leidde tot ongelijkheid in de kans een tbs-maatregel opgelegd te
krijgen, waarvoor immers een PJ-rapportage vereist is (Van Kordelaar & Veu-
rink, 2008).

– Beperken instroom tbs-gestelden zonder geldige verblijfsvergunning
Rond 2000 werd geconstateerd dat er bij instroom in de tbs sprake was van
een toename in het aantal tbs-gestelden van allochtone afkomst. Sommige
van de tbs-gestelden hadden bovendien geen verblijfsvergunning, en in
andere gevallen werd de verblijfsvergunning beëindigd vanwege het tbs-
delict, en weer anderen zaten tijdens het plegen van het tbs-delict in de aan-
vraagprocedure voor een verblijfsvergunning. Indien er geen geldige ver-
blijfsvergunning was of deze zou vervallen, was het voor de betreffende per-
soon niet meer mogelijk om toe te werken naar resocialisatie in de Neder-
landse maatschappij, en kon er geen verlof plaatsvinden. En omdat verlof een
essentieel onderdeel is in het proces van resocialisatie, leverde dit problemen
op voor deze categorie tbs-gestelden. Er was voor hen geen zicht op de beëin-
diging van de tbs.

Er waren voorafgaande aan 2004 al maatregelen genomen om de instroom
van deze groep strafrechtelijk geplaatste vreemdelingen in de tbs te beper-

155 In 2006 werd de naam van deze beide instanties veranderd in het Nederlands Instituut voor Forensische Psy-
chiatrie en Psychologie (NIFP).
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ken. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) diende direct duidelijk-
heid te geven over de status van betrokkene ten behoeve van de tbs-opleg-
ging. Voor degenen die al in de tbs verbleven werd in het buitenland gezocht
naar vergelijkbare behandelplaatsen. In 2004 stelde de Minister van Justitie
dat de aanwezigheid van illegalen en ongewenst verklaarde vreemdelingen in
de tbs leidde tot vergroting van de capaciteitsproblematiek, omdat deze
groep (schaarse en dure) plaatsen bezet hield, die beter benut konden wor-
den. De minister gaf in een brief van oktober 2004 aan dat hij maatregelen
wilde nemen met betrekking tot deze groep vreemdelingen (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 10). Deze maatregelen hadden betrekking
op (1) een aanscherping van het vorderingsbeleid van het Openbaar Ministe-
rie; indien mogelijk diende het Openbaar Ministerie geen tbs te vorderen in
deze zaken, (2) een wetswijziging waardoor aan de Minister van Justitie de
bevoegdheid werd toegekend de tbs tussentijds te beëindigen, en (3) het
opzetten van aparte, sobere voorzieningen. Voor deze doelgroep werd een
dergelijke sobere voorziening gecreëerd in fpc Veldzicht. In een periode van
twee jaar werden 34 tbs-gestelden op deze afdeling geplaatst. Deze voorzie-
ning was (en is nog steeds) gericht op repatriëring in het land van herkomst
en probeert in dat kader zorg te bieden (Brink et al., 2008).

Ad 2. Verbeteren van de plaatsingssystematiek
Behalve de invoering van de vereenvoudigde plaatsingssystematiek in sep-
tember 1999 is, naar aanleiding van aanbevelingen van de werkgroep die in
kader van het verbetertraject voorstellen diende te doen voor het verbeteren
van de plaatsing in fpc’s (DJI, 2001d). Er zijn vervolgens twee plaatsingscom-
missies opgericht. De Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP) adviseert
over de plaatsing van tbs-gestelden op de longstay-afdeling. Een andere com-
missie adviseert over het toekennen van de status ‘extreem vlucht- en
beheersgevaarlijk’ aan tbs-gestelden, alsmede over het wijzigen van deze sta-
tus (Tweede Kamer, vergaderjaar, 1998-1999, 26 562, nr. 1, p. 10). De vereen-
voudigde plaatsingssystematiek en regels rondom plaatsing werden boven-
dien vastgelegd in de (ministeriële) ‘Regeling Plaatsing en overplaatsing tbs-
gestelden’.

Ad 3. Verbeteren van de nieuwe financieringssystematiek
Een maatregel die specifiek is ingezet voor het verkorten van de verblijfsduur
is het invoeren van de financiële normering (Tweede Kamer, vergaderjaar,
1998-1999, 26 562, nr. 1). Deze financiële prikkel hield (en houdt) in dat de
vergoeding van de behandeling na zes jaar omlaag gaat. Het doel hiervan was
de fpc’s te prikkelen om binnen zes jaar behandelingsresultaten te boeken,
en om doelmatig handelen te bevorderen. De gemiddelde behandelduur
werd genormeerd met twee termijnen van drie jaar. De termijn kon halver-
wege (na drie jaren) eventueel leiden tot overplaatsing naar een ander fpc
(Tweede Kamer, vergaderjaar, 2005-2006, 30 250, nr. 6). De financiële norme-
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ring (aanbeveling IBO-I, zie eerder) werd per 1 januari 2000 doorgevoerd.
Vanaf die tijd werden de tarieven voor de forensische psychiatrie ontleend
aan de bestaande beleidsregels van het College Tarieven Gezondheidszorg.156

Er werden in 2000 vier tarieven onderscheiden: het tarief per verpleegdag
werd onderverdeeld naar plaatsen voor (1) resocialisatie, (2) behandeling,
(3) longstay-basis en (4) longstay-intensief. Per 1 januari 2002 werd gestart
met de invoering van de huidige financiering op basis van twee tarieven, één
doorstroomtarief voor behandelplaatsen en één verblijftarief voor verblijfs-
plaatsen (bijvoorbeeld longstay).157

Ad 4. Behandeling/interventies in detentie
Een andere maatregel die ingezet is om de verblijfsduur te verkorten was de
preklinische interventie (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452,
nr. 1). Van 2002-2006 hebben er in meerdere penitentiaire inrichtingen pre-
klinische interventies plaatsgevonden. Voor 2000 was al gestart met een aan-
tal preklinische interventies in penitentiaire inrichtingen (zie paragraaf 4 van
deze bijlage). De preklinische interventie stond open voor zowel Fokkens-
wachtenden als tbs-passanten,158 zij waren immers allen in afwachting van
plaatsing in een fpc. Een preklinische interventie richtte zich op het voorbe-
reiden van de tbs-gestelde op de instroom in het fpc. In 2004 werden nieuwe
pilots preklinische interventies door fpc’s in het gevangeniswezen gestart,
waarbij drie tot vier maanden voor een beoogde opname in het fpc al gestart
werd met het vaststellen van de diagnose, het uitvoeren van een risicotaxatie
en het opmaken van een milieurapportage. In sommige gevallen werd er ook
gestart met psycho-educatie (het geven van informatie over de stoornis).

Zoals gezegd was het doel van de preklinische interventies de intramurale
behandelduur op termijn te verkorten (Tweede Kamer, vergaderjaar
2003-2004, 29 452, nr. 1). Door de diagnosestelling en andere preklinische
interventies al in detentie te laten plaatsvinden, werd verondersteld dat een
snellere start gemaakt kon worden met de behandeling wanneer een tbs-
gestelde eenmaal in een fpc geplaatst kon worden. De werkgroep ‘Implemen-
tatie preklinische interventie’ formuleerde een plan van aanpak met daarin
de randvoorwaarden van de interventies, waarna besloten werd dat vanaf
2002 alle fpc’s aan hun tbs-passanten preklinische interventie dienden aan te
bieden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 24 587, nr 80; DJI, 2001a).
Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van een preklinische
interventie was dat er goede samenwerkingsverbanden zouden worden aan-

156 Vanaf 2000 zijn deze ook toegepast binnen de forensisch psychiatrische zorg (DJI, 2000, p. 20).
157 Het eerder geldende behandel- en resocialisatietarief werd samengevoegd in het doorstroomtarief. Het long-

stay-basis- en longstay-intensieftarief werd samengevoegd tot het verblijftarief (Tweede Kamer, vergaderjaar
2003-2004, 29 452, nr. 1).

158 Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een Fokkens-wachtenden en een tbs-passant. Een status
Fokkens-wachtende (onder de Fokkens-regeling) houdt in dat men na een derde van de vrijheidsbenemende
straf in aanmerking komt voor de aanvang van de tenuitvoerlegging van tbs, maar nog niet geplaatst kan wor-
den in een instelling. De status van een tbs-passant krijgt men automatisch wanneer men niet geplaatst kan
worden na twee derde van de vrijheidsbenemende straf (Wolfs & Van Marle, 2005).
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gegaan tussen PI’s en fpc’s (DJI, 2001a). Volgens de werkgroep zou de pki op
den duur kunnen bijdragen aan een kortere verblijfsduur. Anderen spraken
van (slechts) een bijkomende invloed en volgens hen was de belangrijkste
doelstelling van pki het optimaal benutten van de passantentijd (EFP, 2008).

Naast preklinische interventies werden in het gevangeniswezen ook preklini-
sche behandelingen (pkb’s) opgezet.159 De preklinische behandeling
behelsde meer dan de pki. Bij een preklinische behandeling ging het om de
diagnostische voorbereiding voordat de tbs-gestelde in het fpc kwam. Na drie
maanden leidde dit tot een eerste behandelplan, waarna, indien verantwoord
en mogelijk, een tbs-gestelde direct op een behandelafdeling in een fpc kon
worden geplaatst. De volgende onderdelen kwamen pkb aan bod: gesprekken
met een psycholoog, diagnostiek, psychotherapie met delictanalyse en delict-
bespreking, psychomotorische therapie, bespreken financiële situatie, het
contact leggen met het netwerk via maatschappelijk werkers en een psychi-
atrisch onderzoek.

De preklinische interventies en preklinische behandeling zijn recent geëvalu-
eerd door het EFP (2008). Zij concludeerden dat pki en pkb ‘nuttig waren,
maar met voorwaarden’ (p. 21). De evaluatie betrof een relatief kleine groep
deelnemers aan deze programma’s. Geconcludeerd werd verder dat er op
basis van het evaluatieonderzoek geen gefundeerde uitspraak gedaan kon
worden of de programma’s ook daadwerkelijk de behandelduur verkorten. Er
waren wel aanwijzingen dat passanten na het volgen van pki beter voorbe-
reid en meer gemotiveerd waren als zij naar het fpc gingen, maar deze ‘voor-
sprong’ leek na enkele weken al ingelopen te zijn door personen die niet aan
een pki-programma hadden deelgenomen (EFP, 2008). Wat betreft het ver-
korten van de duur van de behandeling meenden de ondervraagde professio-
nals van de fpc’s dat pki te weinig intensief en te kort was om daadwerkelijk
de totale behandelduur te verkorten. Voor de deelnemers aan pkb (allen
afkomstig uit fpc De Rooyse Wissel) was het na het volgen van het pro-
gramma wel vaker mogelijk meteen naar de behandelafdeling door te stro-
men, waarbij de verkorting in een enkel geval kon oplopen tot één jaar (EFP,
2008).

Ad 5. Verbeteren van de door- en uitstroom naar de GGz
In de periode na het verbetertraject is een aantal maatregelen genomen met
als doel het verbeteren van de door- en uitstroom van tbs-gestelden naar ver-
volgvoorzieningen. Een eerste maatregel betrof het bevorderen van circuit-
vorming. Hiermee werd tevens beoogd te komen tot een kwalitatief goed en
dekkend programma-aanbod om recidive door patiënten te voorkomen. In
2001 volgde er vanuit het ministerie een stimuleringsregeling en werden con-

159 De pkb is van bredere opzet dan de pkl. In 2005 is een kleinschalig project gestart door fpc De Rooyse Wissel
in samenwerking met PI Oosterhoek.
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venanten gesloten met verschillende hofressorts. Een tweede maatregel was
het bieden van forensisch psychiatrisch toezicht (fpt). Het betrof hier in eer-
ste instantie een extra toezichtvorm tussen het aanbod van de reclassering en
van het fpc, waarmee beoogd werd de patiënten sneller te laten doorstromen.
De overgang naar voorwaardelijke beëindiging of proefverlof waarbij toezicht
door de reclassering werd gehouden, kon zo soepeler verlopen (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452, nr. 1). Na de eerste pilots in 2004 is
fpt een aantal maal aangepast. Tot slot werd het wenselijk geacht dat Justitie
en GGz op bestuurlijk niveau tot samenwerking zouden komen. Voor een
nadere uitleg van deze maatregelen, zie hoofdstuk 6.

Capaciteitsuitbreidingen vervolgvoorzieningen GGz
Belangrijk waren onder meer het bevorderen van de doorstroom van tbs-
gestelden en ernstig psychisch gestoorde gedetineerden naar GGz-instellin-
gen, het bevorderen van de doorstroom vanuit de fpk’s en fpa’s naar de regu-
liere GGz en de resocialisatie vanuit GGz-instellingen van forensisch psychi-
atrische patiënten (Ministerie van VWS, Beleidsvisie GGz, 1999). Hiertoe
werd de GGz-capaciteit voor de forensische psychiatrie jaarlijks uitgebreid
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 401, nrs 1-2, p. 126; Ministerie
van VWS, 2002; 2003). Dit betrof plaatsen in fpk’s, plaatsen in fpa’s en RIBW-
plaatsen. Ook werd de capaciteit voor forensische poliklinische hulpverle-
ning en deeltijdbehandeling uitgebreid. Volgens de IGz (2004) was de door-
stroom van tbs-gestelden naar fpk’s en fpa’s nog weinig van de grond geko-
men en werden weinig tbs-gestelden vanuit fpk’s en fpa’s doorgeplaatst naar
GGz-voorzieningen. Wel waren volgens de Inspectie de transmurale behan-
delmogelijkheden voor forensisch psychiatrische patiënten toegenomen.

Ad 6. Rationalisering van de tbs en kwaliteitsverbetering van de behandeling
Eén van de werkgroepen van het verbetertraject tbs had als taak voorstellen
te doen om tot een kwaliteitsverbetering van de behandeling te komen. In lijn
met de aanbevelingen van de beide IBO’s, te weten meer aandacht voor de
‘rationalisering’ van de tbs-sector,160 stelde de werkgroep dat er meer geïn-
vesteerd diende te worden in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
en dienden de uitkomsten daarvan geïmplementeerd te worden in de dage-
lijkse praktijk, wat zou leiden tot kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbe-
tering zou een bijdrage kunnen leveren aan het verkorten van de intramurale
behandelduur en het vergroten van de effectiviteit en kwaliteit van de behan-
deling. In de jaren na 2001 zijn hiertoe de volgende maatregelen ingezet:
– In 2003 is in nauwe samenwerking tussen het ministerie van Justitie, het

ministerie van VWS en de fpc’s het Expertisecentrum Forensische Psy-
chiatrie (EFP) opgericht, met als doel een bijdrage te leveren aan de coör-

160 De rationalisering hield onder andere in de standaardisering voor het inschatten van risico’s, het opstellen van
protocollen voor behandelplannen, het monitoren van individuele behandeltrajecten en het bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek.
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dinatie, organisatie en regie van wetenschappelijk onderzoek in de foren-
sische psychiatrie.

– Om de doorstroom te bevorderen en meer evidence-based werken te
introduceren is door het Trimbos-instituut een aantal (basis)zorgpro-
gramma’s ontwikkeld voor de behandeling van verschillende subgroepen
patiënten. In de jaren hierna zijn deze programma’s door het EFP in
samenwerking met de fpc’s nader uitgewerkt tot zorgprogramma’s.

– De aandachtspunten die uit onderzoek van de IGz en van de RSJ naar
voren kwamen, werden aangewend om tot verbetering van de kwaliteit
van zorg en de rechtspositie van de tbs-gestelde te komen (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 921, nr. 2).

Het is niet bekend in hoeverre de kwaliteitsverbetering (het meer evidence-
based behandelen, meer onderzoek en zorgprogramma’s) ook daadwerkelijk
heeft geleid tot een kortere verblijfsduur. Verwacht wordt echter dat een
doelgerichtere, werkzaam bewezen aanpak zou moeten leiden tot een
afname in de verblijfsduur.

Aanpassingen verlofbeleid
In vergelijking met de jaren ervoor, was het ministerie van Justitie vanaf 2000
meer en meer gericht op het voorkomen van risico’s om de veiligheid van de
maatschappij te waarborgen. Dit ontstond uit de zorg van de Kamer over de
veiligheid van de maatschappij tijdens verlof van tbs-gestelden. Het kabinet
reageerde onder andere met risicotaxatie en risicomanagement en een nieuw
verlofbeleidskader (met daarin onder andere het transmurale verlof). Vanaf
2000 werden er in toenemende mate eisen gesteld aan verlofaanvragen. In
maart 2000 werd via de Staatcourant bekendgemaakt wat het nieuwe verlof-
beleid was, en werden de regels over het aanvragen van verlof beschreven
(Staatscourant, 2000). In 2003 werd een werkgroep opgericht die als doel had
opnieuw een nieuw verlofbeleidskader te formuleren. In die periode kwam er
in navolging van internationale ontwikkelingen meer aandacht voor het sys-
tematisch inschatten van de delictgevaarlijkheid. Een aantal risicotaxatie-
instrumenten werd in het Nederlands vertaald en gevalideerd voor de Neder-
landse tbs-populatie.161 In 2004 leidden de inspanningen van de werkgroep
tot een nieuw verlofbeleidskader (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004,
29 452, nr. 10). De belangrijkste wijzigingen hierin waren dat er specifiek
genoemde risicotaxatie-instrumenten moesten worden ingevuld bij het aan-
vragen van verlof.

In de periode 2004-2005 werden de regels over verlof nogmaals aangescherpt,
mede naar aanleiding van een ernstig incident in mei 2004 van een tbs-
gestelde die zich onttrok vanuit een verlofsituatie. Ook in 2005 vonden enkele
ernstige incidenten plaats, waarna op 16 juni 2005 de motie van de leden
Wolfsen en Weekers werd aangenomen, die resulteerde in het instellen van

161 Voor een uitgebreidere beschrijving van deze ontwikkeling van risicotaxatie-instrumenten, zie hoofdstuk 4.
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een parlementaire onderzoekscommissie (Tweede Kamer, vergaderjaar
2004-2005, 29 452, nr. 25).

Aanhoudende passantenproblematiek: tbs-plaatsen in het gevangeniswezen
In mei 2004 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens twee uit-
spraken over de steeds aanhoudende passantenproblematiek in de zaak
Brand en in de zaak Morsink.162 Hierin werd gesteld dat de lange passanten-
tijd in strijd was met de universele rechten van de mens. Het ministerie zocht
opnieuw naar mogelijkheden om op korte termijn een groot aantal extra tbs-
plekken te realiseren (zie paragraaf 5 van deze bijlage). In januari 2006 heeft
dit geresulteerd in de uitbreiding van het aantal tbs-plaatsen in penitentiaire
inrichtingen (zie periode 2005-2009, paragraaf 5 van deze bijlage).

5 Periode 2005-2009: uitbreiding tbs in gevangenis, aanpassing
financiële en wettelijke structuur

De periode 2005-2009 werden belangrijke wijzigingen aangebracht in het
beleidskader voor longstay en werd het verlofbeleid wederom aangescherpt
ter waarborging van de veiligheid in de maatschappij. Ook werd getracht een
oplossing te vinden voor de passantenproblematiek door (tijdelijke) tbs-
plaatsen in de gevangenis te realiseren. Daarnaast werd deze periode voorna-
melijk gekenmerkt door het in 2005 en 2006 uitgevoerde parlementaire
onderzoek naar de tbs door de Commissie-Visser. Aanleiding voor dit parle-
mentaire onderzoek was de toegenomen onrust in de maatschappij, die
vroeg om betere bescherming tegen tbs-gestelden. Naar aanleiding van dit
onderzoek werden 17 aanbevelingen voor verbetering van de tbs-sector
gedaan, die bijna allemaal tot aanpassingen in de sector hebben geleid.

In 2005 was de passantenproblematiek nog urgenter dan de voorgaande
jaren, in totaal waren er 214 passanten met een gemiddelde wachttijd van
282 dagen. De tbs-capaciteit werd in dezelfde periode uitgebreid van 1.637
tot 2.104 plaatsen in 2009, een toename van bijna 500 plaatsen (zie bijlage 6).
In diezelfde periode daalde het aantal opleggingen tbs met dwangverpleging
(207 opleggingen in 2005 en 107 opleggingen in 2009). Het aantal passanten
is ook sterk verminderd na 2005, in 2009 is er nog sprake van 76 passanten
met een gemiddelde wachttijd van 189 dagen (zie bijlage 3). In de periode
2005 tot 2008 nam de verblijfsduur wederom toe met één jaar, van 7,4 jaar in
2005 tot 8,4 in 2008 (zie ook tabel 5, hoofdstuk 2).

162 Het Hof bepaalde voor beide tbs-gestelden dat na afloop van de detentie de wachttijd tot plaatsing niet meer
dan zes maanden mocht zijn. Beide tbs-passanten hadden recht op een schadevergoeding. In Nederland was
het vanaf begin jaren 1990 mogelijk voor tbs-passanten om via civielrechterlijke procedures schadevergoe-
ding van de Staat te verzoeken (Europese Hof Rechten van de Mens 11 mei 2004, 49902/99 (Brand). NJ
2005/57 en Europese Hof Rechten van de Mens 11 mei 2004, 48865/99 (Morsink)).
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Aanpassingen beleidskader longstay
Om nader te onderzoeken hoeveel tbs-plaatsen bezet gehouden werden door
tbs-gestelden voor wie nauwelijks perspectief gezien werd, deed het WODC
in 2004 onderzoek naar de omvang van de longstay-populatie binnen de GGz
en tbs (De Kogel et al., 2005). De onderzoekers onderscheidden binnen de
groep ‘onbehandelbare tbs-gestelden’ twee subgroepen: 70% van deze tbs-
gestelden was volgens hen langdurig aangewezen op zorg (de longcare-
groep) en een groep van ongeveer 30% (ongeveer 200 personen) was aange-
wezen op langdurige zorg en beveiliging (longstay). De minister gaf aan op
basis van dit onderzoek te willen bepalen aan welke soorten en aantallen
longstay-plaatsen behoefte is en eventueel longstay-beleid anderszins aan te
passen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 452, nr. 1).

Er werd besloten apart beleid te ontwikkelen voor deze bijzondere groep tbs-
gestelden. In augustus 2005 werd het ‘Beleidskader longstay in de tbs’ aan de
Kamer toegezonden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452, nr. 35).
In dit kader stond de procedure beschreven voor de plaatsing in de longstay,
de voortzetting en de beëindiging van de longstay en de toetsing ervan. De
longstay werd gedefinieerd als een voorziening voor personen die niet alleen
afhankelijk van zorg waren, maar bovendien langdurige beveiliging nodig
zouden hebben. De categorie ‘long care’ (tbs-gestelden waar langdurige zorg
vooropstaat en in mindere mate de beveiliging) werd in dit kader buiten
beschouwing gelaten. Voor plaatsing op de longstay-afdeling163 werden de
volgende criteria opgesteld:
1 er diende een aanhoudend risico te zijn dat de tbs-gestelde een ernstig

delict164 zou kunnen plegen;
2 beveiliging naast eventuele zorg was nodig om te voorkomen dat de tbs-

gestelde tot dergelijke ernstige delicten zou komen;
3 het delictrisico was niet zodanig afgenomen dan wel dermate beheers-

baar geworden dat de tbs-gestelde buiten de vormen van toezicht en
beveiliging zou kunnen leven;

4 de tbs-gestelde had conform de ‘state of the art’ alle behandelingsmoge-
lijkheden ondergaan, bij voorkeur in twee behandelsettingen, zonder dat
dat heeft geleid tot een substantiële vermindering van het delictgevaar;

5 er was geen mogelijkheid tot plaatsing in de reguliere GGz vanwege het
vereiste hoge beveiligingsniveau.

163 De beslissing tot plaatsing in een longstay-voorziening dient zorgvuldig te gebeuren. Het plaatsingsadvies
wordt opgesteld door de Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP). Via het NIFP vindt een onafhankelijke
multidisciplinaire rapportage plaats ten behoeve van de plaatsing. De betrokken tbs-gestelde heeft de moge-
lijkheid om tegen de plaatsingsbeschikking in beroep te gaan bij de RSJ.

164 In het longstay-beleidskader stond nader gespecificeerd welke delicten als ‘ernstig’ aangemerkt werden. De
langdurige zorg- en beveiligingsafhankelijkheid betekenden niet dat deze tbs-gestelden direct delictgevaarlijk
waren. Het delictgevaar ontstond op termijn, onder specifieke omstandigheden, en was afhankelijk van vier
factoren: (1) persoonlijkheid en psychiatrisch toestandbeeld, (2) situationele gegevens, (3) maatschappelijke
inbedding, en (4) persoonlijke vaardigheden. Op basis van deze factoren diende een op maat gesneden risi-
comanagementplan opgesteld te worden alvorens de tbs-gestelde meer bewegingsvrijheid binnen de long-
stay kon krijgen.
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Met de introductie van het eerste beleidskader longstay in 2005 werd, na enig
aandringen van de Kamer, het criterium dat een tbs-gestelde minimaal zes
jaar behandeld moest zijn voordat hij op een longstay-afdeling geplaatst kon
worden, losgelaten en vervangen door een criterium waarin blijvend recidi-
vegevaar van de tbs-gestelde meer centraal stond. Hierdoor werd het ook
mogelijk om tbs-gestelden op de longstay-afdeling te plaatsen van wie na een
periode korter of langer dan zes jaar duidelijk werd dat zij onbehandelbaar en
blijvend delictgevaarlijk zijn (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452,
nr. 35).

In 2004 was de gemiddelde verblijfsduur (peilmoment, zie hoofdstuk 2) voor
de longstay-populatie 9,7 jaren, zoals verwacht een stuk hoger dan de gemid-
delde verblijfsduur van de overige tbs-gestelden, namelijk 4,5 jaren (tabel 8).
In 2005 werd de longstay-capaciteit uitgebreid met 21 plaatsen tot in totaal
81 longstay-plaatsen. In 2006 volgde een forse uitbreiding naar in totaal
163 plaatsen. Deze laatste uitbreiding houdt mogelijk verband met de versoe-
peling van de criteria voor longstay, zoals geformuleerd in het kader van
longstay-beleid van augustus 2005. Ten opzichte van 1999 is de omvang van
de longstay-capaciteit verveelvoudigd tot ruim 200 plaatsen in 2009, onge-
veer 10% van de totale tbs-populatie (DJI, 2009a). In diezelfde periode nam
de gemiddelde verblijfsduur voor de longstay-populatie (peilmoment) toe
van 9,7 jaar in 2004 naar 12,4 jaar in 2005, en 13,1 in 2009.

In het beleidskader van 2005 werd nog onvoldoende rekening gehouden met
de heterogeniteit van de longstay-populatie, en met het feit dat de indivi-
duele tbs-gestelden binnen de longstay verschillende mate van zorg en bevei-
liging nodig hadden. In een aanbeveling van de Commissie-Visser werd
gesteld dat een ‘voortzetting van de huidige praktijk zal leiden tot een situatie
waarin longstay een vergaarbak wordt voor tbs-gestelden met een veelheid
aan stoornissen en diversiteit in delictgevaar’ (Tweede Kamer, vergaderjaar
2005-2006, 30 250, nr. 4-5). In een begeleidende brief bij het longstay-beleids-
kader van 2009 gaf de staatssecretaris aan dat er in de laatste jaren voor 2009
een ‘vervuiling’ was opgetreden binnen de populatie longstay (Brief Directo-
raat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties, d.d. 3 februari 2009, nr.
5583515/09). Zo verbleven er ook tbs-gestelden voor wie de longstay niet
bedoeld was, zoals tbs-gestelden die langdurig (intensieve) psychiatrische
behandeling nodig hebben, zoals chronische psychotische patiënten. In het
beleidskader van 2009 werd er binnen de groep longstay tbs-gestelden gedif-
ferentieerd naar longstay, longcare met beveiliging, en longcare. Op 1 juni
2009 is het huidige ‘Beleidskader Longstay Forensische Zorg’ in werking
getreden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29 452, nr. 92). Het in 2009
geldende criterium is dat de tbs-gestelde conform de ‘state of the art’ alle
behandelingsmogelijkheden ondergaan heeft, bij voorkeur in twee behan-
delsettings, zonder dat dit geleid heeft tot een substantiële vermindering van
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het gevaar (DJI, 2009a). Ook dient duidelijk te zijn dat het niet mogelijk is de
patiënt te plaatsen in de reguliere GGz, vanwege het benodigde beveiligings-
niveau. Het nieuwe beleidskader (DJI, 2009a) bevat ten opzichte van het
voorgaande kader wijzigingen ten aanzien van de plaatsing, rechtspositie,
differentiatie en inkoop.

Van de aanpassingen van het longstay-beleidskader van 2009 ten opzichte
van 2005, en het realiseren van longstay-plaatsen in GGz-vervolgvoorzienin-
gen in de laatste jaren wordt verwacht dat dit eraan bijdraagt dat de groep
longcare-patiënten in een voor hen beter geschikte voorziening terecht zal
komen. De longstay-voorziening zal voor een selecte groep nodig blijven.

Tijdelijke uitbreiding tbs-capaciteit in gevangeniswezen
In januari 2006 werden 275 plaatsen in het gevangeniswezen omgevormd tot
148 tijdelijke tbs-plaatsen om de aanhoudende capaciteitstekorten en pas-
santenproblematiek aan te pakken (RSJ, 2006b, 2009b). Het betrof hier een
aantal tijdelijke projecten (of tenders) van zes verschillende fpc’s. In 2006 ver-
scheen een rapport van de ISt en de IGZ over de toereikendheid van de tijde-
lijke voorzieningen. Over het algemeen voldeden de voorzieningen, echter er
diende geïnvesteerd te worden in de kwaliteit van zorg (ISt, 2006). In 2008 is
door het WODC aan onderzoeksbureau Regioplan gevraagd een tussentijdse
evaluatie uit te voeren naar de tenuitvoerlegging van tbs in het gevangenis-
wezen. De onderzoekers concludeerden onder meer dat het gevangeniswe-
zen een geschikte locatie is voor de fase van stabilisatie/motivatie aan het
begin van de behandeling, maar niet voor de fase van resocialisatie en dat het
tijdelijke project tot op dat moment slechts een tijdelijke invloed had op de
duur van de passantentijd (Desain, Brink & Koning, 2008).

Aanbevelingen tijdelijke Commissie onderzoek tbs (Commissie-Visser)
Naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten in 2004 en 2005 werd in
juni 2005 een motie aangenomen waarin werd gesteld dat het tbs-stelsel in
zijn huidige vorm onvoldoende in staat was de maatschappij te beschermen
tegen tbs-gestelden die opnieuw ernstige misdrijven pleegden na of tijdens
de behandeling. Er werd een parlementair onderzoek ingesteld. In mei 2006
presenteerde de parlementaire onderzoekscommissie het rapport ‘Tbs, van-
daag over gisteren en morgen’ waarin 17 aanbevelingen werden gedaan ter
verbetering van het tbs-systeem. In het plan van aanpak van de sectordirectie
van het ministerie van Justitie werden de kabinetsstandpunten verder uitge-
werkt (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 452 en 30 250, nr. 48). Het
plan van aanpak was onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel omvatte
de uitwerking van de aanbevelingen met betrekking tot het bevorderen van
de uitstroom, de uitvoering van de tbs-maatregel, de instroom en het sys-
teem (in die volgorde; Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250,
nrs. 5-6). Het tweede deel omvatte vier aanbevelingen die voortkwamen uit
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de motie van Van de Beeten uit 2004 die betrekking hadden op de voorge-
stelde wijzigingen in het kader van de ‘Vernieuwing Forensische Zorg’
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 979 E). Meer concreet ging het
over de inkoop van forensische zorg (aanbeveling 9), het ontwikkelen van de
Diagnose Behandel en Beveiliging Combinatie (DBBC; aanbeveling 5), diffe-
rentiatie en specialisatie (aanbeveling 8) en de individuele plaatsing (aanbe-
veling 13). Vanaf 2007 informeerde de minister de Tweede Kamer ieder half
jaar aan de hand van voortgangsrapportages over de stand van zaken betref-
fende de uitvoering van de voorgestelde maatregelen (DSP 2007a; 2007b;
2008; 2009a; 2009b). De laatste voortgangsrapportage verscheen eind 2009,
en uit deze rapportage bleek dat vrijwel alle aanbevelingen doorgevoerd en
uitgevoerd waren (DSP, 2009b). Veel van de aanbevelingen borduurden voort
op eerder ingezet beleid ter vermindering van de capaciteitstekorten, passan-
tenproblematiek en toegenomen verblijfsduur. Hieronder komen kort de
belangrijkste beleids- en wetswijzigingen naar aanleiding van de Commissie-
Visser tot mei 2010 aan de orde. Hoewel de meeste maatregelen die genomen
zijn naar aanleiding van de Commissie-Visser momenteel nog te kort van
kracht zijn om al van een invloed op de verblijfsduur te kunnen spreken,
wordt daar waar mogelijk wel ingegaan op de beoogde invloed van de maat-
regelen, alsook op de beoogde invloed op de verblijfsduur.

Interdepartementale werkgroep ‘Besturing en financiering van de zorg in een
strafrechtelijk kader’
In vervolg op de motie van Eerste Kamerlid Van de Beeten uit 2004, waarin
verheldering werd gevraagd over beleid ten aanzien van de aansluiting van
curatieve en penitentiaire voorzieningen van de GGz en de tbs, werd de inter-
departementale werkgroep ‘Besturing en financiering van de zorg in een
strafrechtelijk kader’ ingesteld (Commissie-Houtman). De Commissie-Hout-
man meende dat er schaarste- en overgangsproblemen bestonden in en tus-
sen Justitie en GGz, voornamelijk veroorzaakt door verschillen in werkwijze,
sturing en financiering. Door deze problemen kon de minister van Justitie
gehinderd worden in zijn politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de tbs-maatregel (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 250, nr, 4-5,
p. 81). In augustus 2005 werden de voorgestelde maatregelen van de Com-
missie-Houtman door de Minister van Justitie overgenomen (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2005-2006, 29 452, nr. 43). De maatregelen hadden betrekking
op (1) het overhevelen van het budget vanuit de AWBZ naar de justitiebegro-
ting, (2) uitbreiding van de acceptatieplicht van GGz-instellingen, (3) het aan-
sluiten van de inkoop van zorg op de bekostigingssystematiek (o.a. DBC’s)
van de GGz en (4) het opstarten van een cliëntvolgsysteem. Pas na het parle-
mentaire onderzoek is de uitwerking van de aanbevelingen van de Commis-
sie-Houtman opnieuw opgepakt. Zorg en sancties dienden bovendien meer
op maat gesneden te zijn voor de individuele patiënten, en niet onnodig kos-
teninefficiënt. Een meer actieve sturing vanuit het ministerie werd door de
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commissie wenselijk geacht. In 2006 zijn deze aanbevelingen uitgewerkt in
voorstellen over de vernieuwing forensische zorg (zie verderop in deze para-
graaf). Verwacht wordt dat wanneer de aansluiting met de GGz soepeler ver-
loopt, er relatief sneller wordt besloten tot een resocialisatietraject in de
maatschappij, en hiermee wordt op termijn de verblijfsduur verkort. De
maatregelen zijn recent doorgevoerd, waardoor effecten pas op een langere
termijn zichtbaar zullen zijn.

Opnieuw aanscherping verlofbeleidskaders
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie-Visser werd de ver-
lofpraktijk wederom gewijzigd. In 2007 werd een vernieuwd verlofbeleidska-
der gepubliceerd, waarin onder andere de beveiligde fase van het begeleid
verlof werd geïntroduceerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, nr. 66;
Staatscourant, 2007a). Concreet betekende dit dat bij de eerste vijf verlofbe-
wegingen in de fase van begeleid verlof een beveiliger mee zou gaan: bevei-
ligd verlof. Tevens werd de geweldsinstructie tijdens verlof veranderd. Over
het algemeen was het nieuwe verlofkader een nadere uitwerking en nuance-
ring van het verlofbeleidskader uit 2004. In het kader van het bevorderen van
de professionele verloftoetsing (aanbeveling 12) werd het Adviescollege Ver-
loftoetsing TBS (AVT) opgericht (oprichtingsdatum 1 januari 2008). Het AVT
toetst de verlofaanvragen inhoudelijk en geeft advies aan de minister of de
verlofmachtiging wel of niet moet worden afgegeven. De meest recente aan-
scherping van het verlofbeleid vond plaats in februari 2009. Voor een nadere
uiteenzetting van de inhoud van deze verlofbeleidskaders, en de relatie met
de verblijfsduur, zie hoofdstuk 5.

Aanpassing voorwaardelijke beëindiging van de tbs met dwangverpleging
Op 1 januari 2008 is een wet in werking getreden die voorziet in de verlenging
van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van
overheidswege van maximaal drie naar maximaal negen jaar (Staatsblad,
2007). Hierdoor is het mogelijk om langer toezicht te houden op tbs-gestel-
den buiten het fpc, ter voorkoming van recidive en ter bevordering van de
uitstroom (aanbeveling 1 en 3). Het gezamenlijk uitvoeren van toezicht tij-
dens een voorwaardelijke beëindiging door reclassering en de fpc’s, vormt de
praktische invulling van de wet. Deze modaliteit wordt in een aantal gevallen
uitgevoerd in combinatie met het forensisch psychiatrisch toezicht (zie ook
hoofdstuk 6). De verlenging van de toezichtperiode van maximaal drie naar
maximaal negen jaar hangt dan ook nauw samen met de ontwikkelingen
rondom het forensische psychiatrisch toezicht (RSJ, 2008c). Door het verlen-
gen van de termijn werd tevens beoogd langer toezicht te houden zonder dat
tbs-gestelden de mogelijkheid hadden te recidiveren. De staatssecretaris
onderbouwde deze termijn van negen jaar op basis van resultaten van de
laatste publicatie ‘Strafrechtelijke recidive van ex-terbeschikkinggestelden’
die door het WODC is uitgebracht in 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar
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2006-2007, 28 238, nr. 13). Na deze negen jaar zou de kans op recidive aan-
zienlijk verminderd zijn, waardoor geen intensief toezicht meer nodig zou
zijn.
Verwacht wordt dat het uitbreiden van de mogelijkheid, al dan niet in combi-
natie met het forensisch psychiatrisch toezicht, ertoe zal kunnen leiden dat
het fpc eerder start met een resocialisatietraject en de rechter eerder en vaker
de tbs voorwaardelijk beëindigt. Hierdoor kan de verblijfsduur in de tbs afne-
men. Voor een beschouwing van de invloed van de maatregel op de verblijfs-
duur wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

Forensisch psychiatrisch toezicht
Naar aanleiding van de beide IBO’s was al ingezet op het verbeteren van toe-
zicht op tbs-gestelden. Sinds 2006 was er al een aantal experimentele pilots
uitgevoerd met forensisch psychiatrisch toezicht (aanbeveling 2 van de Com-
missie-Visser). Vanaf mei 2008 is er praktijkervaring opgedaan in een aange-
paste pilot. De RSJ adviseerde in september 2008 over de testfase en deed
voorstellen voor het vormgeven van het toezicht (RSJ, 2008c). In hoofdstuk 6
worden de ontwikkelingen binnen deze vorm van toezicht nader besproken.

Programma ‘Vernieuwing Forensische Zorg’
De aanbevelingen die de Commissie op basis van het rapport van de werk-
groep-Houtman heeft gedaan, en die betrekking hebben op het realiseren
van een inkoopfunctie van de benodigde zorg bij Justitie, nemen daarom een
centrale plaats in het rapport van de commissie in (DJI, 2007; DSP, 2007a).
Vier van de 17 aanbevelingen hadden betrekking op uitwerkingen van de
maatregelen in het kader van de ‘Vernieuwing Forensische Zorg’. Meer con-
creet ging het over (1) het inkoopbeleid van forensische zorg (aanbeveling 9),
(2) het realiseren van een gemeenschappelijke taal in bekostiging (aanbeve-
ling 5), (3) de wens voor differentiatie en specialisatie tussen instellingen voor
forensische zorg (aanbeveling 8) en (4) de individuele gerichte plaatsing (aan-
beveling 13).

Ad 1. Inkoopbeleid forensische zorg
In navolging van de aanbevelingen van de Commissie-Houtman in 2005 en
de Commissie-Visser in 2006, werden in 2007 de eerste maatregelen geno-
men om het huidige stelsel qua wetgeving en financiering te herzien, mede
ten behoeve van het nieuwe inkoopbeleid. Het beoogde effect van deze aan-
passingen was vooral om de aansluiting met de GGz te bevorderen. Het
nieuwe inkoopbeleid is een maatregel die relatief recent is ingezet door Justi-
tie. Het inkoopbeleid heeft betrekking op álle justitiabelen die forensische
zorg behoeven, niet alleen de groep tbs-gestelden.
Gezien de recente invoering is het nog niet mogelijk om na te gaan wat de fei-
telijke effecten zijn op de verblijfsduur. In onderstaande alinea’s wordt kort
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uiteengezet wat het inkoopbeleid voor forensische zorg inhoudt en wat de
beoogde effecten en mogelijke neveneffecten zijn op de verblijfsduur.

Het programma ‘Vernieuwing Forensische Zorg’ omvatte een samenvoeging
van voorstellen tot aanpassing van wet- en regelgeving van de ministeries van
Justitie en VWS, en de bevoegdheden van de Minister van Justitie. Per
1 januari 2007 is een voorlopig budget van de forensische zorg vanuit het
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten naar de Justitiebegroting overgehe-
veld. Hierdoor werd het mogelijk dat Justitie zelfstandig zorg ging inkopen,
en was de verwachting dat het ministerie zijn verantwoordelijkheid ten aan-
zien van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen beter zou kunnen
nemen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 452 en 30 250, nr. 48).
Hiermee werd beoogd de sturing ten opzichte van de huidige fpc’s te verbete-
ren, aangezien deze ontoereikend bleek. De centrale inkoopfunctie maakt het
voor Justitie mogelijk om eisen te stellen aan het behandelaanbod door dit
vast te leggen in contracten met de instellingen. De instellingen (waaronder
fpc’s) dienen verantwoording af te leggen aan Justitie.

Het plan voor de vernieuwing van de forensische zorg (VFZ) in een strafrech-
telijk kader had de volgende doelstellingen: (1) de juiste justitiabelen (waar-
onder tbs-gestelden) op de juiste (behandel)plek krijgen, (2) het verbeteren
van de doorstroom en uitstroom van zowel de overplaatsing van de ene naar
de andere forensische zorgvoorziening als naar de reguliere geestelijke
gezondheidszorg, (3) het bieden van kwalitatief goede zorg en beveiliging om
de maatschappij te beschermen door de inkoop van effectieve behandelpro-
gramma’s die recidive weten te verminderen, en (4) inzicht te krijgen in de
behoefte aan forensische zorg en de kosten daarvan (Tweede Kamer, verga-
derjaar 2007-2008, 29 452, nr. 76). Om deze doelen te bereiken werd voorge-
steld het huidige stelsel ingrijpend te veranderen. Voorheen was het stelsel
aanbodgericht: de zorginstellingen bepaalden het aanbod van forensische
zorg. Het nieuwe stelsel is vraaggericht: de beveiliging en de zorg die de tbs-
gestelde nodig heeft bepaalt waar hij geplaatst wordt en daarmee bij welke
voorziening die beveiliging en zorg wordt ingekocht (Kuyvenhoven & Herstel,
2008). Ook de financieringssystematiek wordt hiertoe anders ingericht. Tot
januari 2008 liep de inkoop van de zorg nog via zorgkantoren, hoewel vanaf
1 januari 2007 de Directie Forensische Zorg van DJI verantwoordelijk werd
voor de inkoop van alle zorg van 21 strafrechtelijke titels (Kuyvenhoven &
Herstel, 2008).165 Met deze ontwikkeling van de ketenvorming wordt veron-
dersteld dat er een betere door- en uitstroom komt, doordat er meer moge-
lijkheden zijn om tbs-gestelden naar op maat gesneden, passende vervolg-
voorzieningen over te plaatsen. Ook de invoering van de DB(B)C-systematiek
zou bijdragen aan deze ketenvorming (zie hieronder, ad 2).

165 Het betreft de inkoop van zorg bij GGz-instellingen, maar nog niet bij de fpc’s.
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Ad 2. Ontwikkeling DBBC’s
De Commissie-Visser concludeerde dat er onvoldoende aansluiting was tus-
sen de ‘producten’ (onderdelen van behandelmodules, mate van beveiliging
en intensiteit zorg) in de tbs-sector en in de reguliere psychiatrie. Om die
reden werd de in de reguliere psychiatrie bestaande Diagnose Behandel
Combinatie (DBC) ook voor de forensische zorg nader uitgewerkt (aanbeve-
ling 5).166 Voor de forensische psychiatrie was het noodzakelijk om hier de
mate van benodigde beveiliging aan toe te voegen, vandaar de term DBBC
(Diagnose-, Behandeling- en Beveiligingscombinatie). Een DBBC is opge-
bouwd uit verschillende componenten, zoals behandeling of verblijf en
beveiliging, en bestaat uit een beschrijving van alle verrichtingen binnen een
bepaalde setting waaraan een tarief wordt gekoppeld. De behandeling wordt
daarom uitgedrukt in een combinatie van zorg- en beveiligingsaspecten. De
in de DBBC genoemde handeling wordt uitgedrukt in financiële eenheden.
Het NIFP, de Reclassering, of het Psycho-medisch overleg (PMO) van een
penitentiaire inrichting stellen per 1 januari 2009 een onafhankelijke indica-
tie voor het beveiligings- en zorgniveau op.167 De zorg- en beveiligingsvraag
zijn bepalend voor de feitelijke plaatsing in een instelling. In contracten met
zorgaanbieders wordt vooraf bepaald hoeveel plaatsen kunnen worden afge-
nomen en welke prijs daarvoor wordt betaald. De invoering van de DBBC-
systematiek heeft als doel een transparante bekostigingssystematiek te bren-
gen, en geeft door registratie ook zicht op wat de meest noodzakelijke voor-
zieningen zijn. Verwacht wordt dat met de invoering van de DBBC’s de aan-
sluiting van zorg tussen Justitie en GGz beter zal zijn, waardoor de justitia-
bele in de juiste instelling terechtkomt wat betreft benodigde beveiliging en
zorg. Aangezien de DBBC’s pas recent zijn ingevoerd, en de daadwerkelijke
inkoop op basis hiervan pas in komende tijd gerealiseerd zal gaan worden, is
nog niet duidelijk in hoeverre dit een positieve invloed heeft op de door-
stroom en uitstroom naar vervolgvoorzieningen. Wanneer het beoogde doel
in de komende jaren wordt bereikt, wordt verwacht dat de verblijfsduur ver-
kort kan worden doordat een snellere doorstroom mogelijk is.

Ad 3 en 4. Voorstel Herinvoering selectiebeleid
Eind 2006 werd voorgesteld de aselecte plaatsingssystematiek te herzien in
het kader van het nieuwe voorgestelde inkoopbeleid. In het voorstel van
Commissie-Houtman is geen ruimte voor aselecte toewijzing omdat het stel-
sel vraaggericht wordt (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 452,
nr. 36). De RSJ stelde in 2006 zich de kritische vraag of een meer sturende rol
van het ministerie van Justitie als inkoper bij fpc’s de kwaliteit van het behan-
delaanbod voldoende vergroot. Het ministerie stelde voor om het uitgangs-

166 De registratie van de DBC’s zoals dat gebeurt in de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg is echter niet zon-
der nadelen gebleken (Van den Berg, 2010). Mogelijk zullen diezelfde problemen ook gaan spelen na invoe-
ring van de DB(B)C’s in de forensische zorg.

167 De fpc’s zijn op 1 januari 2009 gestart met schaduwregistraties voor de DBBC’s. Verwacht wordt dat het sys-
teem in 2011 dienst doet.
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punt van aselecte toewijzing te nuanceren naar een individuele plaatsings-
systematiek (aanbeveling 8; Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 452
en 30 250, nr. 48). Dit hield verband met de voornemens om tbs-gestelden te
plaatsen in voorzieningen die het beste de benodigde zorg en beveiliging
kunnen bieden (‘zorg op maat’). Tevens wilde het ministerie meer differen-
tiatie en specialisatie (aanbeveling 13) voor specifieke groepen tbs-gestelden
(met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek) mogelijk maken in het kader van
zorg op maat binnen het nieuwe vraaggestuurde inkoopbeleid (DJI, 2007;
DSP, 2009b). De aselecte toewijzing was eerder in 1999 ingezet om fpc’s
onderling te kunnen vergelijken. De voorgestelde differentiatie tussen en bin-
nen de fpc’s sluit het principe van aselecte plaatsing niet per definitie geheel
uit (RSJ, 2006a).

De hiervoor beschreven vernieuwingen binnen in de forensische zorg zijn
anno 2010 reeds deels gerealiseerd. Voorgesteld is deze wijze van inkopen
ook wettelijk vast te leggen. Hiertoe worden de momenteel vigerende Wet
BOPZ en de Bvt aangepast.

Aanpassing Wet BOPZ en Bvt ter bevordering van de doorstroom
De ministeries van Justitie en VWS hebben eveneens wetsvoorstellen gedaan
om de wijzigingen in het financiële systeem in een wettelijke regeling te ver-
ankeren, met als doel de GGz en Justitie meer op elkaar aan te laten sluiten
teneinde de doorstroom naar de GGz te faciliteren (Kuyvenhoven & Herstel,
2008). Hiertoe zijn wetsvoorstellen gedaan om de huidige Bvt te vervangen
door de Wet Forensische Zorg. In november 2008 is daartoe het ‘Concept-
wetsvoorstel Forensische Zorg’ gepresenteerd. Naar verwachting zal de Wet
Forensische Zorg in werking treden in 2011. Na een derde evaluatie van de
Wet BOPZ is eveneens besloten deze wet te vervangen door de Wet Ver-
plichte geestelijke gezondheidszorg, waarvan het wetsvoorstel op 4 juni 2010
bij de Tweede Kamer werd ingediend (Tweede Kamer, vergaderjaar
2006-2007, 25 763, nr. 7). Evenals voor de invoering van het inkoopbeleid en
van de DBBC’s geldt dat pas op termijn duidelijk wordt of de laatste obstakels
in de doorstroom hiermee zijn verholpen, en of dit indirect leidt tot een snel-
lere resocialisatie en minder lang intramuraal verblijf.

Voorstel wetswijziging tbs met voorwaarden
Een laatste voornemen van het kabinet was het aanpassen van de (wettelijke
bepalingen van de) tbs met voorwaarden. Het wetsvoorstel ‘Aanpassingen tbs
met voorwaarden’ uit 2009 was een reactie op aanbeveling 10 van de Com-
missie-Visser, waarmee beoogd werd de praktische uitvoerbaarheid van de
maatregel tbs met voorwaarden te vergroten (Tweede kamer, vergaderjaar
2008-2009, 31 823, nr. 4). De wijzigingen houden het volgende in (Von Bergh,
Siesling & Jacobs, 2008):
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– verhoging van de maximale gevangenisstraf die in combinatie met tbs
met voorwaarden kan worden opgelegd van drie naar vijf jaar (nieuw art.
38, lid 2 Sr.);

– verlenging van de maximale duur van de tbs met voorwaarden van vier
naar negen jaar (nieuw art. 38e, lid 2 Sr.);

– invoering van de mogelijkheid tot het tijdelijk onder dwang opnemen van
personen aan wie tbs met voorwaarden is opgelegd, zonder dat deze situ-
atie direct leidt tot omzetting in tbs met dwangverpleging (de zoge-
noemde tijdelijke crisisopname, nieuw art. 509jbis Sv); en

– uitbreiding van de wettelijke acceptatieplicht van forensisch psychiatri-
sche instellingen met de categorie tbs met voorwaarden (o.a. nieuw
art. 11, lid 1 Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden).

Hierdoor zal, naar verwachting, het aantal opleggingen tbs met voorwaarden
toenemen ten gunste van het aantal opleggingen tbs met dwangverpleging.
De invulling en de kwaliteit van het toezicht op de tbs-gestelde is van min-
stens evenveel belang. De reclassering en de behandelende instelling voeren
gezamenlijk het toezicht uit, het zogenoemde forensisch psychiatrisch toe-
zicht (DSP, 2007a). Het wetsvoorstel is in 2010 aan de Kamer gezonden. Op
1 september 2010 is een aantal wijzigingen in werking getreden (Staatscou-
rant, 2010). De toename in het aantal opleggingen zal naar verwachting een
invloed hebben op de capaciteitsdruk (hoewel deze rond 2009 aanzienlijk
verminderd is) en niet zozeer op de verblijfsduur.

Afschaffing Fokkensregeling
Door de aanhoudende capaciteitsproblemen vanaf de invoering van de Fok-
kensregeling in 1997 tot eind 2009 was het vaak niet mogelijk de Fokkens-
wachtenden op te nemen nadat zij eenderde van hun vrijheidsbenemende
straf hadden uitgezeten. Er bestonden lange wachtlijsten en de regeling was
geworden tot een ‘dode letter’ (Leuw & Mertens, 2001; Tweede Kamer, verga-
derjaar 2005-2006, 30 250 nr. 4-5). Eind 2009 was het aantal opleggingen dus-
danig gedaald dat de wachtlijst voor opname en het aantal Fokkens-wachten-
den en tbs-passanten sterk was afgenomen, waardoor het ook in de praktijk
mogelijk was geworden de Fokkensregeling toe te passen. De voormalige
staatssecretaris deed echter in november 2009 een voorstel om de regeling te
laten vervallen. Zij meende dat in lijn met de argumentatie van een eerder
verslag d.d. 30 oktober 1995 van de vaste kamercommissie Justitie (Tweede
Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 256, nr. 5), de Fokkensregeling niet
strookte met de doelstelling van vergelding. De rechter heeft immers een
langdurige gevangenisstraf in combinatie met een tbs-maatregel opgelegd
vanwege de geschoktheid van de samenleving over het gepleegde delict. De
uitvoering van de Fokkensregeling zou niet voldoende recht doen aan de
schade bij de nabestaanden en/of slachtoffers. In november 2009 kondigde
de staatssecretaris in de Tweede Kamer aan dat zij per direct de Fokkensrege-
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ling zou bevriezen168 (totdat de wet is aangepast; Tweede Kamer, vergader-
jaar 2009-2010, 29 452, nr. 123). Deze wetswijziging zal leiden tot een wijzi-
ging van art. 42 Penitentiaire Maatregel.

Kortom
In de jaren voorafgaande aan de onderzoeksperiode (vóór 1990) heeft er een
aantal veranderingen plaatsgevonden in de aard van de tbs-populatie. Ten
eerste veranderde en verergerde zowel het delictgedrag als de psychopatho-
logie van de populatie. Tbr-gestelden pleegden in toenemende mate meer
gewelddadige (index)delicten. Ook groeide de omvang van onder andere de
subgroep tbs-gestelden met een psychotische stoornis. In de periode na 1990
stabiliseerde deze groei grotendeels. Ten tweede werd de wet ten aanzien van
de tbr-maatregel veranderd. Anders dan voor 1988, kon de tbs-maatregel na
1988 alleen voor de categorie ernstige delicten worden opgelegd. Er kwam
een mogelijkheid om met een gemaximeerde tbs een limiet aan het verblijf in
de tbs op te leggen. De ‘voorwaardelijke tbr’ werd vervangen door de tbs met
aanwijzingen. Met deze verschillende mogelijkheden voor het opleggen van
een tbs-maatregel, werd tevens tegemoetgekomen aan de diversiteit (qua
delictgedrag en problematiek) van de tbs-populatie. Verder werd met de tbsa
beoogd dat het aantal opleggingen tbs met dwangverpleging zou afnemen,
waardoor de druk op de capaciteit zou afnemen. Van de gemaximeerde tbs
werd als indirecte invloed een afname van de verblijfsduur verwacht, van-
wege het feit dat deze modaliteit gelimiteerd was tot 4 jaar.

Nadat in 1990 werd vastgesteld dat de tbs-populatie zodanig veranderd was
dat een herijking van het tbs-beleid niet kon uitblijven. Naar aanleiding van
een nota van het ministerie van Justitie zijn diverse initiatieven genomen om
de uitvoering van de tbs-maatregel te verbeteren, met als doel de onderlinge
balans tussen dat de dimensies van de tbs (beveiliging, behandeling, rechts-
positie) te herstellen. De toename van ernstige delicten in de populatie na
1988 noopte tot het formuleren van een verlofbeleidskader, waarin een eerste
aanzet werd gedaan tot het structureren van de verlofprocedure. Een ander
initiatief had betrekking op het investeren in de samenwerking met actoren
die in de laatste fase van de tbs-maatregel een belangrijke rol speelden om
ervoor te zorgen dat de door- en uitstroom beter zou verlopen. Door deze
toegenomen aandacht voor circuitvorming groeide het aantal en het type
vervolgvoorzieningen (zoals fpa’s, fpk’s) gestaag. Mede naar aanleiding van
de gesignaleerde capaciteitsproblemen is de Commissie-Fokkens ingesteld
om te bezien in hoeverre er wettelijke aanpassingen nodig waren om de
instroom en de doorstroom te bevorderen. Het voorstel werd gedaan om de
rechter de mogelijkheid te bieden om de tbs (ook) voorwaardelijk te kunnen
beëindigen en om de praktische knelpunten van de tbs met aanwijzingen (de
latere tbs met voorwaarden) te verbeteren. Beide aanpassingen zijn in 1997

168 Concreet betekent dit dat er geen plaatsingsbeschikkingen voor een fpc worden verstrekt.
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gerealiseerd. In de periode 1990-1994 nam de verblijfsduur toe, mede door-
dat de uitstroom naar vervolgvoorzieningen naar verhouding niet snel en
adequaat genoeg vorm kreeg. In 1994 vond bovendien een explosieve groei in
het aantal tbs-opleggingen plaats, en ondanks uitbreidingen bleef de capaci-
teit achter bij de groei. Hierdoor verergerde de passantenproblematiek dus-
danig, dat passanten via civielrechtelijke procedures schadevergoedingen
kregen toegekend. De verdere uitbreiding van de capaciteit had in de jaren na
1994 de hoogste prioriteit.

In de periode 1995-1999 was het capaciteitstekort nog steeds een punt van
aandacht. Er werd geprobeerd dit te verminderen door extra tbs-plaatsen te
realiseren, echter dit was niet voldoende om het capaciteitsprobleem geheel
op te lossen. Na 1996 nam de passantenproblematiek enigszins af, maar bleef
urgent. Rond 1997 ontstonden er initiatieven om deze wachttijd van tbs-pas-
santen zo goed als mogelijk te benutten, bijvoorbeeld door middel van een
kleinschalige pilot met preklinische interventie.

Voor het ministerie ontstond de noodzaak de tenuitvoerlegging van de tbs-
maatregel waar nodig efficiënter en effectiever te laten zijn. Hiertoe werden
twee grootschalige interdepartementale onderzoeken uitgevoerd, IBO-I en
IBO-II. Deze werkgroepen onderzochten de mogelijkheden om de verblijfs-
duur in de tbs te verkorten naar drie of vier jaar, zonder dat de veiligheid van
de maatschappij in het gevaar zou komen. Daarnaast was een belangrijk punt
om de door- en uitstroom van tbs-gestelden in de laatste fase van de tbs te
bevorderen, om zo de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden.

De essentie van IBO-I was het bevorderen van de doelmatigheid van de tbs-
sector (verkorten behandelduur) door het introduceren van financiële prik-
kels om de doorstroom te bevorderen, en deze te koppelen aan een fase van
de behandeling. Door de werkgroep van IBO-II is besloten tot een financiële
prikkel die bestond uit het geven van een lagere vergoeding na een termijn
van zes jaar behandeling (financiële normering). Om een voor de fpc’s uni-
forme en gelijke normering van de behandelduur te realiseren, was het nood-
zakelijk dat de populaties in verschillende fpc’s zoveel mogelijk onderling
vergelijkbaar waren. De manier waarop tbs-gestelden aan een fpc werden
toegewezen werd om deze reden omgezet van een selecte plaatsing naar een
aselecte plaatsing. In de praktijk werkte een aantal factoren (zoals onderlinge
ruilingen) tegen de aselecte plaatsing in, waardoor deze niet geheel geleid
heeft tot vergelijkbare populaties in de fpc’s. In IBO-II stond het ‘rationalise-
ren van de sector en het vergroten van de efficiëntie’ centraal. De werkgroep
benadrukte het belang van standaardiseren en structureren van (behan-
del)processen om tot een kwalitatief betere tenuitvoerlegging te komen. Om
de efficiëntie te bevorderen werd geïnvesteerd in outputfinanciering en een
snelle door- en uitstroom naar vervolgvoorzieningen.
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Tot slot werd halverwege de jaren negentig (voor het eerst) gesignaleerd dat
de groep tbs-gestelden voor wie er geen behandelperspectief meer was
toenam. Het was niet wenselijk dat deze groep kostbare en schaarse behan-
delplaatsen bezet zou houden. De behoefte ontstond aan een aparte ver-
blijfsafdeling waar minder intensieve behandeling geboden werd in combi-
natie met een adequaat niveau van beveiliging.

Ook in de periode 2000-2004 bleef de capaciteitsproblematiek belangrijk. Er
werd om die reden opnieuw geïnvesteerd in het vergroten van de tbs-capaci-
teit en de niet-justitiële capaciteit. Ondanks dit bleef passantenproblematiek
aanhouden. In navolging van beide IBO’s is in 2000 een grootschalig verbe-
tertraject genaamd ‘Toekomst TBS’ gestart om te komen tot een oplossing
voor deze problemen. Dit project bestond uit een onderzoek van de Commis-
sie-Kosto en zes deelprojecten in het traject ‘TBS terecht’. Een tweede
belangrijke ontwikkeling in deze periode is dat er meer aandacht kwam voor
de waarborging van de veiligheid van de maatschappij, mede naar aanleiding
van een aantal ernstige incidenten tijdens verlof. Dit heeft ertoe geleid dat
het verlofbeleid werd aangepast, er werden meer eisen aan de verlofaanvraag
gesteld en risicotaxatie en risicomanagement werden geïntroduceerd.

Na IBO-I, IBO-II en het verbetertraject zijn er maatregelen specifiek ingezet
met als doel de (toenemende) verblijfsduur te verkorten, te weten de finan-
ciële normering, pki en pkb en de kwaliteitsverbetering van de behandeling
(empirisch onderzoek, standaardiseren risico-inschatting, monitoren behan-
deltrajecten). Daarnaast zijn er maatregelen ingezet die een mogelijke
invloed hebben op het verkorten van de verblijfsduur, hoewel deze hier niet
specifiek voor werden ingezet, te weten het verbeteren van instroom in de tbs
en de aselecte toewijzing aan fpc’s. Zo diende de toegang tot de tbs
(instroom) verbeterd te worden door de groep vreemdelingen, die geen uit-
zicht had op resocialisatie, te weren zodat zij niet langer dure tbs-plaatsen
bezet hielden. Tot slot werd in deze periode wederom ingezet op het bevor-
deren van de aansluiting tussen de reguliere GGz en de tbs-sector (onder
andere door stimuleren circuitvorming), om daarmee de capaciteitsproble-
men terug te dringen.

Ook in deze laatste periode van vijf jaar (2005-2009) was de problematiek
rondom de wachtlijsten in detentie voor een opname in een fpc nog steeds
aanwezig, hoewel zich in het aantal (nieuwe) opleggingen vanaf 2005 een
dalende trend voordeed. Justitie voelde zich, ingegeven door een uitspraak
van het Europese Hof, genoodzaakt om hiervoor een snelle oplossing te vin-
den. Uiteindelijk is onder meer besloten tijdelijk tbs-plaatsen in het gevange-
niswezen te creëren. Een ander belangrijk punt in deze periode is de herzie-
ning van de criteria voor plaatsing op een longstay-afdeling. Zo is van het tot
2005 geldende ‘zesjaars’criterium afgestapt. Niet alleen is in de jaren
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2005-2009 de omvang van dergelijke plaatsen aanzienlijk toegenomen, ook
blijkt de populatie longstay tbs-gestelden in de afgelopen jaren gemiddeld
een steeds langere verblijfsduur te hebben gekregen. De longstay-populatie
verblijft, zoals te verwachten, langer in de tbs dan de gemiddelde tbs-
gestelde. Het is van belang de verblijfsduur van de longstay-populatie apart
te beschouwen om een zuiver beeld van de gemiddelde verblijfsduur van de
totale tbs-populatie te krijgen. Een volgend belangrijk punt is dat als gevolg
van wetenschappelijke inzichten niet alleen is besloten het longstay-beleids-
kader te herzien, maar ook om het verlofbeleid wederom aan te passen. Hier-
bij speelden incidenten ook een belangrijke rol. Na de eerste aanpassing naar
aanleiding van incidenten in 2005, wordt het beleid in 2007 en nogmaals in
2009 aangescherpt.

In de periode 2005-2009 is, mede naar aanleiding van het parlementaire
onderzoek naar het functioneren van het tbs-stelsel, tevens een aantal maat-
regelen genomen ter verbetering van de door- en uitstroom en het bevorde-
ren van de veiligheid. Zo zijn er voorstellen gedaan om het forensisch psychi-
atrische toezicht nader vorm te geven en landelijk uit te zetten. Ook de moge-
lijkheden tot voorwaardelijke beëindiging van de tbs werden uitgebreid. Als
sluitstuk van de maatregelen zijn grote aanpassingen gaande in de wijze van
financieren van forensische zorg in brede zin. Door het budget bij Justitie te
leggen, wordt het mogelijk om de inkoop van forensische zorg centraal aan te
sturen. Er wordt gestreefd naar een soepele overgang tussen het strafrecht en
de zorgsector, mede door de invoering van de DBBC (een wijze van registra-
tie die aansluit bij de GGz) om tot een vergelijkbare en gemeenschappelijke
taal te komen over wat de geboden zorg inhoudt. De nieuwe financierings-
wijze wordt vastgelegd in de voorgestelde Wet Forensische zorg. Ook de Wet
BOPZ wordt aangepast met als doel om beter aan te sluiten bij de tbs-sector,
waardoor de onderlinge samenwerking nog beter verwezenlijkt kan worden.

In tabel 1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de meest relevante
beleidsmaatregelen, wetgeving en lagere (ministeriële) regelingen in de
periode 1990-2009. Waar mogelijk is aangegeven of deze zijn ingezet met het
oog op de verkorting van de verblijfsduur, of wat anderszins de beoogde
effecten waren.
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Bijlage 9 Organisaties betrokken bij de
door- en uitstroom van tbs-
gestelden

Forensische psychiatrische centrum (fpc)
Een forensisch psychiatrisch centrum is een uitvoeringsorganisatie voor de
tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Hierin worden tbs-gestelden behan-
deld die tbs met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen. De therapeuti-
sche behandeling van deze tbs-gestelden is erop gericht om de kans op
nieuw delictgedrag te verminderen en zodoende de samenleving tegen deze
groep delinquenten te beschermen. Hiertoe wordt een individueel behandel-
plan opgesteld en wordt een tbs-gestelde indien nodig op medicatie inge-
steld. Aanvullend worden in het fpc ondersteunende therapieën en dagbeste-
ding aangeboden.

Forensische psychiatrische kliniek (fpk)
Een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) is een (van oorsprong klinische)
gespecialiseerde voorziening voor geestelijke gezondheidszorg voor indivi-
duen met een indicatie voor psychiatrische behandeling in combinatie met
een justitiële maatregel.169 Fpk’s bieden een breed scala aan specialistische
psychiatrische en gedragsdeskundige behandelingen en expertise op het snij-
vlak van Volksgezondheid en Justitie. Een opnameplaats in een fpk is bedoeld
voor individuen waarvoor intensieve psychiatrische behandeling of begelei-
ding nodig is, er sprake is van een strafrechtelijke opnametitel170 en een indi-
vidu hiernaast dusdanig grensoverschrijdend gedrag laat zien dat klinische
beveiliging in de vorm van personele formatie, expertise en beveiligde gebou-
wen noodzakelijk is. Het doel van de behandeling is het bereiken van een
evenwicht bij zowel de behandelde persoon als de omgeving waarin deze na
behandeling terechtkomt. Dit zal in veel gevallen een traject richting regu-
liere GGz zijn.

Forensisch psychiatrische polikliniek (fpp)
Forensisch psychiatrische poliklinieken zijn ontwikkeld vanuit de klinische
forensische psychiatrische voorzieningen. Een fpp biedt poliklinische behan-
deling aan volwassenen bij wie sprake is van een psychiatrische aandoening
of persoonlijkheidsproblematiek en die in samenhang met hun problematiek
een delict hebben gepleegd of (weer) in aanraking met justitie dreigen te
komen. Plegers van huiselijk geweld vormen een belangrijke doelgroep. Het
delictgevaar van tbs-gestelden mag echter niet dusdanig van aard zijn dat
ambulante behandeling onverantwoord is vanwege dreigend delictgevaar.
Door forensische psychiatrische poliklinieken wordt nauw samengewerkt

169 Het kan hier om een verscheidenheid aan juridische titels gaan, ook andere dan aan tbs gerelateerde titels.
170 Een uitzondering op deze regel is wanneer de art. 37-maatregel verloopt, de tbs-gestelde nog gevaarlijk is,

maar deze niet in een geschikte vervolgvoorziening kan worden geplaatst, dat als noodoplossing een civiel-
rechtelijke machtiging wordt aangevraagd om de tbs-gestelde gedwongen opgenomen te kunnen houden.



met ketenpartners zoals de reclassering of het gemeentelijk veiligheidshuis.
Dit laatste is een samenwerkingsverband tussen Openbaar Ministerie, politie
en gemeente.

Forensisch psychiatrische afdeling (fpa)
Een forensisch psychiatrische afdeling (fpa) is een klinische afdeling binnen
een reguliere GGz-instelling, die voorziet in een brugfunctie tussen de foren-
sische zorg en de reguliere GGz. Een opnameplaats in een fpa is bedoeld voor
individuen met een psychiatrische stoornis (As I, al dan niet in combinatie
met As II stoornis), een strafrechtelijke titel, maar met een acceptabel en han-
teerbaar delictrisico. Verder wordt enige mate van behandelwens en/of
-motivatie van de tbs-gestelde verwacht (GGz Nederland, 2006). In het geval
van de opname van tbs-gestelden heeft de fpa als doel het bieden van zorgin-
tensieve behandeling, het zorgen voor destigmatisatie en (verdere) integratie
van de tbs-gestelde in de algemene GGz. Hiernaast dient zij te voorkomen
dat een tbs-gestelde recidiveert en verzorgt zij het geven van voorlichting en
consultatie (GGz Nederland, 2006).171

Regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW)
Een RIBW biedt vormen van begeleiding en beschermd wonen aan cliënten
die vanwege psychiatrische problematiek problemen ondervinden met zelf-
standig wonen of leven. Meestal zijn RIBW’s onderdeel van GGz-instellingen.
Hiernaast bestaat er een groep van zelfstandige RIBW’s. De begeleiding in de
RIBW’s is gericht op het brede gebied van de levensterreinen wonen, werken,
dagbesteding en sociale relaties, waarbij voornamelijk wordt uitgegaan van
de mogelijkheden van een cliënt. Het is een organisatie die opereert op het
snijvlak van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en wel-
zijn.

Reclassering
De reclassering bestaat feitelijk uit drie verschillende organisaties namelijk
Reclassering Leger des Heils, Stichting verslavingsreclassering GGz Neder-
land en Reclassering Nederland. Tezamen worden deze organisaties ook wel
3RO genoemd. Deze instellingen hebben ieder hun eigen achtergrond, doel-
groep(en) en specialismen. Het Leger des Heils is vooral gericht op dak- en
thuislozen, de Stichting Verslavingsreclassering GGz Nederland is vooral
gericht op verslaafden en de Reclassering Nederland dient de algemene doel-
groep. In opdracht van verschillende justitiële organisaties (rechterlijke
macht en penitentiaire inrichtingen) begeleiden en controleren de reclasse-
ringsorganisaties de reclasseringscliënten in een gedwongen kader. Bij de
door- en uitstroom van tbs-gestelden in het forensisch circuit naar de maat-
schappij of vervolgvoorziening speelt de reclassering een belangrijke rol in de

171 Daarnaast kan men vrijwillig of in het kader van een civielrechtelijke maatregel in een fpa worden opgeno-
men.
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controle en toezicht. Het doel van het toezicht is dat de cliënt zich aan de
opgelegde bijzondere voorwaarden houdt, dat recidive tijdens en na het toe-
zicht wordt voorkomen en dat de cliënt wordt geholpen met resocialiseren.
Dit toezicht wordt veelal concreet vormgegeven door op frequente basis
gesprekken te voeren en te kijken of de cliënt zijn of haar afspraken nakomt,
onder andere via controles op het gebruik van middelen. De reclassering
begeleidt en motiveert cliënten, vervult een schakelfunctie naar behandel-
instellingen en andere voorzieningen, houdt toezicht en controleert en rap-
porteert aan de rechterlijke macht. Wanneer een cliënt dreigt te vervallen in
delictgerelateerd gedrag kan (al dan niet preventief) worden ingegrepen via
het Openbaar Ministerie.
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Bijlage 10 Twee initiatieven toezicht en
nazorg

Deze bijlage beschrijft twee initiatieven die veelbelovend lijken om de toe-
zicht- en nazorgmogelijkheden van tbs-gestelden te verbeteren en daarmee
de intramurale verblijfsduur te verkorten.

1 Forensic Assertive Community Treatment (FACT)

Forensic Assertive Community Treatment (FACT) is de forensische versie van
Assertive Community Treatment (ACT), een toezichtprogramma dat al sinds
de jaren zeventig in de Verenigde Staten van Amerika bestaat. FACT is recen-
telijk ontwikkeld (zie bijvoorbeeld Oliver et al., 2005; Martin, Costello, Leese,
Bouras, Higgins, Holt et al., 2005) en ook in Nederland zijn er enkele stappen
richting het gebruik ervan gezet (zie bijvoorbeeld Veldhuizen, Berkhout &
Horsman, 2006). De doelstelling van het programma is het voorkomen dat
mensen met een psychiatrische stoornis na intramuraal verblijf dakloos
raken of opnieuw in een instelling opgenomen moeten worden. Het toezicht-
programma is ontwikkeld voor psychisch gestoorde mensen die een grote
kans hebben opnieuw opgenomen te worden in een (forensisch) psychi-
atrisch ziekenhuis en hiernaast een crimineel verleden hebben. Binnen FACT
worden patiënten op alle mogelijke vlakken geholpen bij het re-integreren in
de samenleving. De patiënten worden bijgestaan door een multidisciplinair
team waarvan de leden elkaar ontmoeten en een gedeelde verantwoordelijk-
heid voor patiënten dragen aangaande zaken als medicatiemanagement,
oplossen van dagelijkse problemen en het signaleren van (en handelen naar)
noodsituaties. De teamleden gaan naar de patiënt toe hetgeen meedoen aan
het programma voor de patiënt laagdrempelig maakt. Het multidisciplinair
team van de FACT zorgt voor diversiteit in expertise en zorgt voor de moge-
lijkheid tot het delen van informatie uit verschillende bronnen en het ade-
quaat reageren hierop.

Wetenschappelijk onderzoek naar dit programma ontbreekt nog grotendeels,
maar er is een aantal studies naar de effectiviteit van het programma bij alge-
meen psychiatrische patiënten (ACT genaamd). Over het algemeen zijn deze
bevindingen positief: deelnemers worden minder vaak in een psychiatrisch
ziekenhuis opgenomen, brachten daar minder tijd door en hebben een sta-
bielere woonsituatie (Marshall & Lockwood, 1998).

In Nederland is in enkele regio’s een vorm van Assertive Community Treat-
ment in het forensisch veld beschikbaar (uitspraak in interview rapport Com-
missie-Visser). Verder is in 2009 in de Kijvelanden de For ACT (Forensic
Assertive Community Treatment) ingezet om patiënten en netwerkleden in
hun sociale omgeving te bereiken en zowel risico- als beschermende factoren
te detecteren en tevens ondersteuning te bieden waar nodig.



2 Circles Of Support and Accountability (COSA)

In 1994 werd op initiatief van een dominee in Ontario, Canada de eerste Cir-
cle of Support and Accountability begonnen. Sindsdien zijn er in alle Cana-
dese provincies en in een aantal andere landen vergelijkbare initiatieven
gestart (Wilson, Picheca & Prinzo, 2005; Wilson, McWhinnie, Picheca, Prinzo
& Cortoni, 2007). COSA heeft als doel om plegers van een ernstig gewelds- of
zedendelict die uit de gevangenis worden vrijgelaten succesvol in de samen-
leving te laten terugkeren. Binnen de COSA wordt er rond een delinquent een
kring van vrijwilligers gevormd die hem ondersteunen bij zijn terugkeer in de
samenleving. Er is tevens een kring van professionals om de delinquent te
ondersteunen bij zijn terugkeer. Eén professional, de cirkelcoördinator, zorgt
voor het contact tussen de vrijwiligerscirkel enerzijds en de cirkel van profes-
sionals anderzijds. Door ondersteuning van een sociaal netwerk zal betrok-
kene mogelijk gemakkelijke integreren in de samenleving wat de kans op
recidive verkleint. Doordat de delinquent open dient te zijn over zijn doen en
laten kan deze worden gemonitord en kan worden voorkomen dat hij afglijdt.
Canadees onderzoek rapporteert als effect van de COSA een afname van de
kans op minder ernstige recidive van 70% (Wilson, Pincheca & Prinzo, 2007a)
en een toename van een subjectief gevoel van veiligheid (Wilson, Pincheca, &
Prinzo, 2007b). Bij onderzoek van Bates, Saunders en Wilson (2007) in Enge-
land, gehouden onder een kleine populatie zedendelinquenten (16 deelne-
mers), werden binnen een periode van vier jaar na detentie binnen het toe-
zichtsprogramma geen nieuwe seksuele delicten geregistreerd. Als belang-
rijke reden hiervoor werd aangegeven dat delictgerelateerd gedrag binnen
COSA tijdig werd gesignaleerd.

In Nederland is de reclassering in 2009 begonnen met een proef in de regio
Den Bosch, waarin zedendelinquenten middels het principe van het toe-
zichtprogramma Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreek-
baarheid (vertaling van Circles Of Support and Accountability) worden opge-
vangen in de samenleving na detentie. De eerste resultaten zijn veelbelovend
en de proef is recentelijk uitgebreid naar de regio’s Rotterdam en Breda.
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