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Executive Summary 

Over the last decade there has been a noticeable shortage of tbs-slots1. The need for tbs-
slots was structurally higher than what was predicted by the Ministry of Justice. To deal with 
these shortcomings the ministry has decided to investigate whether a more appropriate 
modelling of the need for capacity for tbs-clinics is at all possible. In this publication we 
investigate whether it is feasible to develop an explanatory and predictive econometric 
model for the demand for tbs-slots or whether it is possible to improve substantially on the 
existing tbs-model. One requirement is that the model should allow for prediction of the 
development of the demand for tbs-slots over a period of five to six years.  

The present model, which is used within the ministry, focuses on flows within the tbs-
system. The basic structure of the existing model is adequate, but the modelling of both the 
inflow into tbs and the duration of tbs-treatment or outflow can be improved upon. This 
paper reports on a feasibility study in which we investigated whether improvement on the 
existing tbs-model is possible and if so, where the present model could be improved. The 
conclusions which we reach in this feasibility study are based on a review of the relevant 
literature, on discussions with and comments from the advisory commission which moni-
tored the progress of our research and on seven interviews with sector-specialists coming 
from different but relevant disciplines such as law and criminology, and specialists working 
in the pre-selection process, in tbs-clinics or in the ministry. On the basis of our analysis of 
the inflow into tbs and the average treatment duration we have reached the following con-
clusions.  

Inflow 

Inflow into tbs is a more important determinant of the total demand for tbs-slots than the 
treatment period. Data analysis makes clear that inflow into tbs showed more substantial 
structural growth than the average treatment period in the recent years compared to the 
eighties. Yearly variation in the inflow variable is also larger than in the treatment duration 
variable. Changes in the inflow into tbs have a larger impact on the demand for tbs than 
changes in treatment duration. These considerations suggest that modelling inflow should 
have high priority. 

                                                 
1  TBS is a Dutch acronym, which stands for ‘ter beschikking stellen van de regering’ and trans-

lates literally as ‘putting at the disposition of the government’. In practice it is a judicial meas-
ures, which imposes compulsive hospitalisation in a psychiatric clinic for the criminally insane. 
In the text we will continue to use the Dutch tbs acronym.  
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Structural inflow into tbs increased from 100-130 cases a year in the eighties to 150-200 
cases in the second half of the nineties. This development over time also makes clear that 
the year-to-year variation in inflow can be large. While constructing a prediction model for 
inflow one should concentrate on large structural changes. In this feasibility study we discuss 
the possible determinants of such changes in inflow. These are:  

1. development of the violent (sexual) crime rate;  
2. development of demographic groups which are at risk; 
3. changes in the criteria for imposition of tbs; 
4. availability of other (non-judiciary) alternatives to take care the (potentially) violent and 

insane (criminals); 
5. development of the juvenile crime rate; 
6. number of individuals with an extensive judiciary past. 

For these six determinants it is possible to identify sufficient observable variables, which can 
be used in an explanation and prediction model. We have also checked whether these vari-
ables are available2. It turns out that data are available for a long enough time period (10-12 
years) for most of these variables to provide a sufficient basis to build a statistical explana-
tion and prediction model. A period of 10-12 years in the recent past is sufficient to capture 
the historical experience of a period with ‘relative low inflow rates and relative short treat-
ment duration’ changing into a period of ‘high inflow and increasing treatment duration’. A 
longer time period would even be better, but 10-12 years will do the job. 

We conclude that enough explanatory variables are available for a sufficiently long period to 
capture the cause-result sequence necessary for explaining changes in the inflow into tbs 
over time. With the help of these data a statistical relation can be specified and estimated 
between a set of these explanatory variables and the variable to be explained, i.e. ‘number of 
judiciary tbs impositions ’ or ‘tbs-inflow’ for short. Part of the econometric procedure will 
be a test on the stability of the estimated relationship between the explanatory variables and 
the dependent variable. Stability over time is required if the estimated relationship is to be 
used for prediction purposes.  

The main objective of the prediction model is to signal structural changes in the tbs-system. 
As noted above the variations in the yearly number of new tbs-impositions is substantial and 
hence it is wise to allow for a pattern of variation while building the prediction model. Look-
ing at the changes in inflow of new tbs-cases the following pattern can be discerned: years 
with inflow higher than trend in some years and is followed in years where inflow is lower 
than trend. This type of pattern in behaviour over time indicates that an error correction 

                                                 
2  This data checklist can be found in Appendix 1. 
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technique, in which differences from trend are captured, might be an appropriate specifica-
tion of the statistical model. Building such a flexible error correction technique however 
requires extra degrees of freedom and hence there is a trade off between this technique and 
the possible number of explanatory variables if the estimation period is restricted to 10-12 
years.   

Treatment duration/Outflow 

We argue in this feasibility study that it is not advisable to build a new prediction model to 
explain average treatment duration or what amounts to the same thing average outflow 
probability. The reason for our recommendation is that the recently introduced financial 
incentive system which aims at influencing treatment duration will have far-reaching effects 
on the actual treatment duration in the time to come. Hence, it is better to wait till the dust 
settles and treatment duration stabilises after having adapted to the new financial incentive 
scheme. Apart from this general recommendation to leave the duration model as is for the 
time being, some minor improvements could still be made on the present model for treat-
ment duration in the short run. We expect that the predictive capabilities of the present 
treatment duration model can be improved if the effect of long waiting queues for tbs-
treatment on observed treatment duration is taken into account. Another possible improve-
ment is to relate tbs-treatment duration to improvements in outflow alternatives for tbs-
patient. Tbs-treatment duration could shorten if more reliable alternatives (such as super-
vised housing) come available for tbs-patients. Studying the relationship between pre-tbs-
clinic waiting queues, possible pre-clinical intervention opportunities and tbs-treatment dura-
tion and between post-tbs-clinic alternatives and tbs-treatment could also be very instructive 
when deciding on splitting available scarce financial means over pre-clinical treatment, tbs 
treatment and post-tbs alternatives. 

Conclusions 

Our conclusion is that estimating a new explanation and prediction model for treatment 
duration in the next years is not sensible. Minor adaptations geared at the relationship be-
tween tbs treatment duration, waiting queues and post tbs treatment alternatives would nev-
ertheless be sensible and could improve the formulation of tbs policies in the short run. 
Building and estimating a new explanation and prediction model for inflow into tbs is more 
urgent and promising. Modelling the inflow is of more importance than tinkering with 
treatment duration to achieve a trustworthy prediction of the demand for tbs-slot. Concen-
trating on inflow could lead to noticeable policy improvements in the short run. 
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1 Inleiding 

De laatste tien jaar is er sprake van een knellend tekort aan tbs-plaatsen in Nederland. De 
sterke capaciteitsuitbreiding van de jaren negentig kon geen tred houden met de nog sterkere 
toename van het aantal tbs-gestelden en de eveneens langer wordende behandelduur. De 
behoefte aan tbs-plaatsen en de wachttijden werden in de prognoses van het ministerie van 
Justitie onderschat3. Hierdoor ligt het ministerie van Justitie al enkele jaren onder vuur. 

Om deze redenen is er behoefte bij het ministerie om te onderzoeken of een meer bevredi-
gende modellering van de capaciteitsbehoefte van tbs-klinieken mogelijk is. Het doel van dit 
onderzoek is om te bezien of het haalbaar is een econometrisch model voor de vraag naar 
tbs te ontwikkelen dan wel het bestaand model naar behoren te verbeteren. Met het model 
moeten ramingen worden gemaakt van de vraag naar tbs op een tijdshorizon van vijf tot zes 
jaar. Dit is de tijd die nodig is om financiële middelen te reserveren uit de rijksbegroting. 

Om de vraag naar tbs-plaatsen te voorspellen wordt op dit moment door WODC/DJI een 
discrete microsimulatie model gebruikt. In een microsimulatie model worden schattingen 
gemaakt per persoon die in het tbs-systeem instroomt, doorstroomt en uitstroomt. Er wordt 
bijvoorbeeld gekeken of iemand een gevangenisstraf moet uitzitten alvorens in het tbs-
systeem in te gaan, hoelang deze straf is, wat de duur is van het verblijf in een tbs-instelling, 
de lengte van een proefverlof en of deze geslaagd is. De resultaten van de microsimulaties 
worden dan in de tijd bij elkaar opgeteld en zodoende kunnen conclusies getrokken worden 
over de te verwachten mensenstroom in het tbs-systeem in de volgende jaren. Dit is de vraag 
naar tbs en deze wordt vervolgens vergeleken met de beschikbare tbs-capaciteit en op basis 
daarvan kunnen eventuele tekorten en knelpunten worden voorspeld.  

Het conceptuele kader van het huidige model wordt in Figuur 1.1 samengevat. Uitgangspunt 
van het model is de actuele voorraad van tbs-gestelden en de meest recente gegevens van de 
populatie waarvan reeds bekend is dat deze in afzienbare tijd in het circuit moet worden 
opgenomen (prepassanten inclusief Fokkens wachtenden). Het model wordt verder door 
een prognose van het aantal opleggingen en de gemiddelde behandelduur gevoed. Met deze 
gegevens simuleert het model de wachttijden en de doorstroom van tbs-gestelden (per cate-
gorie) in de verschillende fases van het tbs-circuit. Op basis van de resultaten van dit model 
kan de vraag naar tbs in de volgende jaren berekend worden. De vraag naar tbs is een vraag 
naar capaciteit en dit wordt vergeleken met de beschikbare capaciteit. Beschikbare capaciteit is 
op een termijn van 5-6 jaar bekend. Immers het uitbreiden van capaciteit met een nieuwe inrichting 
neemt meer dan zes jaar in beslag. 

                                                 
3  Voor een evaluatie van de voorspelfouten van het model zie Moolenaar, Van Tulder e.a., 2002, 

Par 8.1. en Bijlage 6. 
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Figuur 1.1  Conceptueel tbs model 
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Bron: Van Gemmert en van Schijndel (2001) Vraag en aanbod in de sector Terbeschikkingstelling, p.27 

De voordelen van het huidige model zijn de volgende: 

- de systematische en dynamische opzet van het huidige model biedt structuur in het 
denken over de tbs problematiek in de loop van de tijd; 

- het karakter van het model impliceert geen rechtstreekse ramingen van de capaciteitsbe-
hoefte, maar biedt de mogelijkheid de gevolgen van bepaalde capaciteitsontwikkelingen 
in termen van onder andere wachttijden in te schatten; 

- gegeven de relatief kleine aantallen en de grote variatie in de tbs-populatie (zie Hoofd-
stuk 2) zijn de modelresultaten gevoelig voor eenmalige en toevallige omstandigheden. 
In het huidige model wordt dit gevaar vermeden door het gebruik van een robuuste si-
mulatiemethode4. 

Op de systematische en dynamische aanpak van het model en de gebruikte simulatiemetho-
den hebben wij geen kritiek. Het model verwerkt op adequate wijze de beschikbare invoer-
gegevens en geeft op gepaste wijze aan hoe de stromen lopen binnen het tbs-systeem. De 
modelresultaten zijn echter gevoelig voor de grootte van sommige invoergegevens. Het ‘aan-
tal opleggingen’ en de ‘gemiddelde behandelduur’ zijn cruciale factoren die aan het begin van 
het model worden ingevoerd en die de modeluitkomsten op belangrijke wijze beïnvloeden. 
Het bestaande model dekt deze twee belangrijke factoren niet optimaal. Hier is verbetering 
mogelijk. De grootte van deze factoren worden niet voldoende onderbouwd. Voor het 
prognosticeren van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging wordt gebruik ge-
maakt van min of meer mechanische trendextrapolatie5. De uitstroom wordt vastgesteld op 
basis van gegevens over de huidige tbs-populatie en de gegevens uit het recente verleden. De 

                                                 
4  Er wordt gebruik gemaakt van een Monte Carlo aanpak. Een Monte Carlo aanpak houdt in dat 

de genoemde microsimulatie een groot aantal keren wordt herhaald. Uit de grote aantallen resul-
taten worden gemiddelden berekend. Gemiddelde waarden zijn stabiel en minder gevoelig voor 
eenmalige en toevallige omstandigheden. Het werken met gemiddelden leidt tot meer betrouw-
bare voorspellingen. 

5  Op basis van een ‘(trimmed) mean difference’ techniek. 
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prognoses van de verwachte instroom (gemiddeld aantal opleggingen) en van de uitstroom 
(behandelduur) kunnen worden verbeterd. De huidige methode is te mechanisch. Verbete-
ring van deze prognoses is belangrijk omdat ze een cruciale rol spelen in de modeluitkom-
sten.  

De structuur van het model is dus goed, maar er zijn twee punten waar het model verbete-
ring behoeft. Voor zowel het aantal opleggingen als de gemiddelde wachttijd per categorie 
verdient het aanbeveling om een verklarings- en vervolgens een voorspelmodel te bouwen. 
Het verklaringsmodel beschrijft de determinanten van het aantal opleggingen en de gemid-
delde wachttijd. Het voorspelmodel gebruikt de verbanden die in het verklaringsmodel zijn 
gevonden voor het maken van toekomstvoorspellingen.  
 
De onderliggende notitie is een verslag van een haalbaarheidsstudie, met name óf, en zo ja, 
op welke manier zo’n verbetering mogelijk is. Wij baseren onze aanbevelingen op een litera-
tuurstudie, op groepsdiscussies met leden van de begeleidingscommissie en op een zevental 
gesprekken met ervaringsdeskundigen uit verschillende relevante disciplines zoals de rechter-
lijke macht, criminologie, deskundigen van de voorselectieprocessen en van tbs-klinieken en 
beleidsmedewerkers. 

In Hoofdstuk 2 beschrijven we eerst de historische ontwikkelingen in instroom in tbs, be-
handelduur en uitstroom. In Hoofdstuk 3 gaan we in op de achterliggende, mogelijk verkla-
rende, mogelijk voorspellende factoren van de instroom. De genoemde factoren worden 
vertaald in meetbare indicatoren en er wordt onderzocht of daarmee corresponderende ge-
gevens beschikbaar zijn. In Hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de elementen die nodig 
zijn voor het verklarings- en voorspellingsmodel van de instroom in tbs (het aantal opleggin-
gen). We werken daarmee een eerste mogelijk verbeteringspunt van het huidige model uit. 
Uitstroom komt in Hoofdstuk 4 op een vergelijkbare manier aan de orde. In dit hoofdstuk 
dragen we de elementen aan voor een tweede mogelijke verbeteringspunt van het huidige 
model: het verklaren en voorspellen van de behandelduur. We sluiten deze notitie af met 
aanbevelingen over óf, en zo ja, hoe het tbs-model verbeterd kan worden. 
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2 Terugblik op de instroom en de behan-
delduur 

De plaatsing in een tbs-kliniek is wettelijk bestemd voor personen die een ernstige misdrijf 
hebben begaan, die op grond van een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de 
geestesvermogens’ verminderd of ontoerekeningsvatbaar zijn en bij wie een groot risico van 
recidive wordt verondersteld. Heel belangrijk is de combinatie gestoord én gevaarlijk6. Cruci-
aal is namelijk de beveiliging van de samenleving. 

Ongeveer 97% van alle tbs-patiënten verblijft in een tbs-kliniek op titel van de door de rech-
ter opgelegde tbs-maatregel. De resterende plekken worden door art 41 PM-ers7 (1%), door 
PIJ-ers8 en anderen bezet9. In Figuur 2.1 wordt het aantal tbs-opleggingen met bevel tot ver-
pleging weergegeven voor de jaren 90. In de figuur is te zien dat de jaren 1994 en 1996 piek-
jaren waren in de instroom in tbs en dat de instroom na 1996 op een hoog niveau bleef 
schommelen. Om de capaciteitsbehoefte aan tbs-plekken te bepalen moet de instroom met 
de uitstroom worden vergeleken. In Figuur 2.1 is ook het aantal beëindigingen weergeven. 
Het aantal beëindigingen blijft structureel onder het aantal opleggingen, wat betekent dat er 
sprake was van een netto positieve instroom in het tbs-circuit. Het jaarlijkse gemiddelde van 
de netto instroom was 82 in de periode 1990-2001. 

Figuur 2.1  Aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging en aantal beëindigingen 1990 
–2001 
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Bron:  Ministerie van Justitie, DJI, bewerking SEO 

                                                 
6  Gestoorde delinquenten die doorgaans als niet direct gevaarlijk worden aangemerkt krijgen tbs 

met voorwaarde opgelegd. 
7  Gedetineerden die hun gevangenisstraf in een tbs-inrichting uitzitten omdat ze in een gevangenis 

niet te handhaven zijn. 
8  Plaatsing in Jeugdinrichting. 
9  Ministerie van Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen (2002) Feiten in cijfers – augustus 2002, p32. 
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De vraag is in hoeverre de netto instroom opgevangen werd door capaciteitsuitbreidingen. 
Figuur 2.2 geeft een indruk van de relatie tussen netto instroom en capaciteitsuitbreidingen. 
De gemiddelde jaarlijkse netto instroom van 82 (periode 1990-2001) wordt door de gemid-
delde jaarlijkse capaciteitsuitbreiding van 74 (periode 1991-2001) niet volledig gecompen-
seerd. In een groot aantal jaren is de netto instroom hoger geweest dan de capaciteitsuitbrei-
dingen. De hausse van de capaciteitsuitbreiding in de jaren 1997 – 1999 zou kunnen gezien 
worden als een inhaalslag voor de pieken in de opleggingen in de periode 1993 –1996 (Fi-
guur 2.1). 

Figuur 2.2  Netto instroom en capaciteitsuitbreidingen 1990 –2001 
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Bron:  Ministerie van Justitie, DJI, bewerking SEO 

Hoewel de tbs-capaciteit gestaag is uitgebreid in de jaren negentig, heeft deze geen gelijke 
tred gehouden met de sterke toename van het aantal tbs-gestelden, met als gevolg een groot 
aantal wachtenden en een oplopende wachttijd. In Figuur 2.3 wordt de gemiddelde wachttijd 
voor opname in een tbs-inrichting weergegeven en in Figuur 2.4 wordt het gemiddeld aantal 
wachtenden afgebeeld. Uit de figuren valt af te lezen dat zowel de wachttijd als het aantal 
wachtenden veel hoger is in de tweede helft van de jaren negentig dan in de eerste helft. 

In Figuur 2.5 wordt de door Leuw (1998) geïnspireerde indicator ‘totale wachttijd’ weerge-
geven. In 2001 bij voorbeeld, duurde het gemiddeld 259 dagen (0.71 jaar) voor de gemiddeld 
151 wachtenden voordat zij in een tbs-kliniek opgenomen werden. Dit komt uit op een tota-
le wachttijd van 107 jaar in dat jaar. In Figuur 2.5 is te zien dat de indicator ‘wachtjaren’ in 
begin jaren negentig explosief is gestegen en haar toppunt bereikte in de jaren 1996-1997. 
Sindsdien is de indicator op een iets lager niveau gestabiliseerd, maar het is nog altijd tien 
keer zo hoog als de gemiddelde ‘wachtjaren’ in de periode 1990-1991. 
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Figuur 2.3  Gemiddelde wachttijd voor opname in tbs-inrichtingen (in dagen) 1990 –2001 
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Bron:  Ministerie van Justitie, DJI: Feiten in cijfers, augustus 2002 en Leuw, E. (1998) p. 24, bewerking SEO. 

Figuur 2.4  Gemiddeld aantal wachtenden op opname in een tbs-inrichting 1990 –2001 
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Bron:  Ministerie van Justitie, DJI: Feiten in cijfers, augustus 2002 en Leuw, E. (1998) p. 24, bewerking SEO.  

Figuur 2.5  Totale wachttijd (in jaren) 
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Bron: Ministerie van Justitie, DJI: Feiten in cijfers, augustus 2002 en Leuw, E. (1998) p. 24, bewerking SEO. 

De vraag naar tbs wordt naast de instroom, ook door de behandelduur en de uitstroom be-
paald. Het meten van de gemiddelde behandelduur is niet eenvoudig. Mensen stromen op 
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verschillende momenten in het tbs-systeem in en worden soms korter, soms langer behan-
deld. De instroom is ook niet constant. Soms zijn er capaciteitsuitbreidingen en op dat mo-
ment stromen meer mensen in. Dit betekent dat vlak na een capaciteitsuitbreiding relatief 
veel mensen met een korte behandelduur uitstromen en later relatief veel mensen met een 
lange behandelduur. De gemiddelde behandelduur kan op drie verschillende manieren bena-
derd worden: 

- meten van de gemiddelde behandelduur bij patiënten die op een bepaald moment in 
tbs-klinieken verblijven; 

- meten van de gemiddelde behandelduur van patiënten die in een bepaald jaar hun be-
handelduur hebben afgerond (uitstroomcohorten); en het 

- meten van gemiddelde behandelduur van patiënten die in een bepaald jaar aan hun be-
handeling zijn begonnen (instroomcohorten). 

Alle drie methodes hebben voor- en nadelen. Het meten van de behandelduur van patiënten 
in de kliniek is de makkelijkste methode, maar het zegt niet veel over de feitelijke behandel-
duur. Feitelijke behandelduur kan pas berekend worden aan het eind, als bekend is hoelang 
een patiënt in behandeling is geweest. Een ander probleem met deze methode is dat het niet 
duidelijk is of het een onder- of een overschatting van de feitelijke behandelduur oplevert. 
Enerzijds is meten in de kliniek een onderschatting van de feitelijke behandelduur omdat de 
gemeten tijdsduur de resterende behandeltijd niet meet. Anderzijds zijn tbs-patiënten met 
een lange behandelduur in de steekproef waarschijnlijk oververtegenwoordigd waardoor de 
gemiddelde behandelduur met deze methode overschat wordt. 

Meten van de behandelduur bij de uitstroomcohorten betekent dat alleen uitbehandelde pa-
tiënten worden meegenomen in de meting. Deze methode geeft een goede indicatie van de 
ontwikkelingen in de afgelopen periode van afgeronde behandeldeuren maar het is gevoelig 
voor capaciteitsuitbreidingen, hetgeen het geval was in de jaren 90. Vlak na capaciteitsuit-
breiding komen namelijk veel patiënten met een relatief korte behandelduur vrij, waardoor in 
de eerste periode na de capaciteitsuitbreiding de behandelduur onderschat wordt. Tegen de 
tijd dat patiënten met een langere behandelduur uitstromen wordt de gemiddelde behandel-
duur gemeten naar uitstroomcohorten daarentegen overschat. Hoe groter de variatie is tus-
sen de patiënten in korte en lange behandelduur, des te groter is de initiële onder- en vervol-
gens de overschatting van de feitelijke gemiddelde behandelduur.  

Meten naar instroomcohorten is technisch gezien het meest ingewikkeld omdat de behan-
delduur voor personen die nog in behandeling zijn, moet worden bijgeschat. Deze methode 
geeft echter een goed beeld van de behandelduur van mensen die een vergelijkbare startsitu-
atie hebben. Een probleem van de toepassing van meten van behandelduur naar instroom-
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cohorten is dat de gemiddelde behandelduur van de recentelijk ingestroomde tbs-patiënten 
pas over enkele jaren bekend wordt.  

Figuur 2.6 geeft de ontwikkeling van behandelduur gemeten naar zowel instroomcohort als 
naar uitstroomcohort. Uit de figuur valt af te lezen dat de gemiddelde behandelduur in de 
jaren 80 sterk is toegenomen en in de jaren negentig op een hoog niveau stagneert.  

Figuur 2.6  Behandelduur in jaren van instromers en van uitstromers  

0
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Instroomcohort Uitstroomcohort

 
Bron:  Prismant, 2000, p.35-39 en MinJus DJI, Feiten in cijfers augustus 2002. 
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3 Verklarende factoren instroom 

Op basis van een literatuurstudie en interviews met deskundigen van verschillende discipli-
nes op het gebied van tbs, hebben we vier clusters van verklarende factoren voor de in-
stroom geïdentificeerd: 
1. ontwikkeling (seksuele) geweldscriminaliteit; 
2. demografische gevarenzone; 
3. veranderingen in de criteria voor oplegging van tbs; 
4. niet-justitiële alternatieven voor ‘gestoord en gevaarlijke’ delinquenten. 

Verder zijn nog twee factoren relevant die niet direct verklarend zijn voor instroom maar 
waarvan we verwachten dat ze als voorspeller van de toekomstige instroom gebruikt kunnen 
worden, te weten: 
5. ontwikkeling in het aantal jeugdige geweldplegers; en 
6. mensen met een uitgebreid justitiële verleden. 

Hieronder gaan wij achtereenvolgens nader in op elk van de vijf genoemde factoren. 

3.1 Geweldscriminaliteit 

Een verklaring voor de toegenomen instroom in tbs zou gezocht kunnen worden in maat-
schappelijke ontwikkelingen waardoor het aantal gestoorde en gevaarlijke plegers van ge-
weldsdelicten toeneemt. Ontwikkelingen in het aantal ‘gestoorde en gevaarlijke plegers van 
(seksuele) geweldsdelicten’ kan ontleed worden in de ontwikkeling van criminaliteit en de ont-
wikkeling van gevaarlijke gestoordheid. In deze paragraaf gaan we in op de ontwikkeling in ge-
weldscriminaliteit, de maatschappelijke achtergrond van gevaarlijke gestoordheid komt in 
Paragraaf 3.2 aan de orde. 

Over de ontwikkeling van criminaliteit zijn veel gegevens bekend bij het WODC10. Voor tbs zijn 
met name geweldsdelicten relevant. In Tabel 3.1 is te zien dat het aantal door de politie gere-
gistreerde geweldsdelicten in de jaren ‘80 en ‘90 vrij snel groeit. De stijging bedraagt tachtig 
tot negentig procent per decennium. Binnen de groep geweldsdelicten blijken de groeisnel-
heden echter sterk uiteen te lopen. De delicten die het meest bijdragen aan tbs zijn ‘ernstige 
geweldsdelicten’, de delicten tegen het leven en seksueel geweld. Deze vormen samen pak-
weg tien procent van het totaal aantal geweldsdelicten. De groeisnelheid van deze mogelijk 
‘tbs-waardige’ delicten is aanzienlijk lager dan die van de bulk van de geweldsdelicten.  

                                                 
10  Een overzicht van de bij WODC beschikbare gegevens is in Bijlage 1 te vinden. 
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Tabel 3.1 Groei gewelddelicten 1980-2000 

 1980 1990 2000  groei 80-90 groei 90-00 

Geweld totaal 26540 50318 90944  90% 80% 
       
Leven* 1686 2345 1730**  39% -26% 

Seksueel geweld*** 3972 5455 7079  37% 30% 
       Mishandeling 13684 22466 44129  64% 96% 
Bedreiging 2325 6727 18424  189% 174% 
Diefstal met geweld en afpersing 4873 13325 19582  173% 147% 

Bron:  CBS politiecijfers, bewerking WODC. 
*  Deze categorie omvat doodslag/moord en poging daartoe, plus de kleine groep lichamelijk letsel door 
 schuld. 
**  De betrouwbaarheid van dit getal staat niet vast. 
***  Verkrachting, feitelijke aanranding en overige seksuele misdrijven, maar uitgezonderd exhibitionisme. 

Uit het bovenstaande blijkt dat er geen eenvoudig aantoonbare parallel bestaat tussen al dan 
niet tbs-waardige geweldsdelicten en aantal opgelegde tbs-maatregelen. Kennelijk spelen 
andere factoren ook een rol. 

3.2 Demografische gevarenzone 

De beschikbare gegevens over geweldscriminaliteit zijn relevant maar alleen niet voldoende 
ter verklaring van de instroom in tbs. Er moet ook gekeken worden naar de andere helft van 
de definitie van het tbs-delict, met name de gevaarlijke gestoordheid. Binnen het sociologisch 
denkkader wordt gevaarlijk gestoordheid in de maatschappij met maatschappelijke verschijn-
selen zoals het wegvallen van het maatschappelijke vangnet en de versplintering van de 
maatschappij in verband gebracht. Aan gevaarlijk gestoordheid ligt vaak geïsoleerdheid en 
het niet meer participeren in gangbare sociale verbanden ten grondslag. 

Om tbs-opleggingen te voorspellen is het daarom ook zinvol om de demografische gevaren-
zone wat betreft tbs nader te onderzoeken. Geïsoleerde mensen zijn vaak langdurig zonder 
werk, hebben hun opleiding vroegtijdig afgebroken, zijn in het verleden in aanraking geweest 
met verschillende takken van hulpverlening, zoals jeugdzorg, psychiatrie of verslavingszorg 
en hebben soms tehuiservaring achter de rug. Van de samenstelling van de huidige tbs-
populatie weten we ook dat het voornamelijk om mannen in de leeftijdscategorie 20-50 gaat. 
De genoemde factoren zijn mogelijke elementen voor een te construeren indicator om de 
mate van geïsoleerdheid in de maatschappij te meten. 

In Bijlage 1 worden de cijferreeksen samengevat die de genoemde elementen bevatten. 
Werkloze mannen in de leeftijdscategorie 20 - 50 zonder middelbare school diploma is één 



Verklarende factoren instroom 13 
  

van de meest veelbelovende elementen. Het is echter aan te raden om ook andere elementen 
in de indicator mee te nemen, zoals verslavingsproblematiek en hulpverlening. De in de Ta-
bel B.1 vermelde gegevens over de demografische gevarenzone zijn afkomstig uit het op het 
internet beschikbare gegevensbestand van CBS (StatLine). Voor deze reeksen geldt dat de 
lengte beperkt is tot hooguit 10-12 jaar. Het is mogelijk om langere reeksen en eventueel 
meer combinaties te bestellen bij het CBS, maar die worden als maatwerk gezien en er wor-
den kosten in rekening gebracht. Ook geldt op dit moment bij het CBS een wachttijd van 
ongeveer vier maanden voordat een aanvraag naar gegevens in behandeling wordt genomen. 

Er zijn nog andere indicatoren te bedenken die hierboven niet genoemd zijn. Zo is bij voor-
beeld het aantal fase 4 cliënten van het arbeidsbureau een potentiële proxy voor het ver-
schijnsel dat we willen beschrijven. Fase 4 cliënten zijn werklozen die niet bemiddelbaar zijn 
tot de arbeidsmarkt (ook niet met inzet van bemiddelingsinstrumenten zoals scholing en 
ervaringsplaatsen) wegens sociale en psychische problemen. Gegevens over deze groep be-
staan echter nog niet zo lang en er zijn dan ook geen cijfers beschikbaar voor een voldoende 
lange tijdsperiode. In de toekomst is deze indicator echter wel een mogelijkheid. 

Mensen met problematische schulden geregistreerd door het Bureau Krediet Registratie 
(BKR) is een andere kandidaat voor een geïsoleerdheidsindicator. Het BKR geeft echter haar 
gegevens niet vrij. 

Een bedenking bij de genoemde benadering is dat het op voorhand niet duidelijk is hoe sterk 
de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen en indicatoren gecorreleerd zijn met tbs-
opleggingen. Het is weliswaar zo, dat tbs-patiënten aan een aantal specifieke kenmerken vol-
doen, maar de vraag is of die relatie voldoende sterk is om ze als oorzaak-gevolg of als sta-
biele correlatie in het model op te nemen. Het zou kunnen dat geïsoleerdheid een belangrijke 
voorspeller is voor delictgedrag, maar tegelijk het essentiële ‘gestoord’ karakter van tbs-
waardige delicten mist. 

3.3 Veranderingen in de criteria voor oplegging van 
tbs  

Achterliggende factoren ter verklaring van de instroom in tbs kunnen ook gezocht worden 
in veranderingen in de criteria voor oplegging van de tbs-maatregel. Dit zou zowel selectiecrite-
ria als selectieprocessen kunnen betreffen. 

Bij selectiecriteria kunnen enerzijds formele criteria en anderzijds opvattingen over tbs een 
rol spelen. Formele criteria zijn de regels en de manier waarop deze regels worden toegepast 
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(rechtspraak), bijvoorbeeld het in concreto beantwoorden van de vraag of een geestelijke 
stoornis aanwezig is. In het model zijn met name veranderingen van die criteria relevant. 
Veranderingen in regelgeving beïnvloeden het niveau aan opleggingen. Structurele verande-
ringen in de rechtspraak eveneens. Het gebruik van dummy’s voor de momenten waarop 
significante veranderingen in regelgeving optreden, ligt voor de hand. 

Opvattingen over tbs zouden idealiter geen rol moeten spelen: tbs is bestemd voor mensen 
die niet- of verminderd toerekeningsvatbaar zijn (ten tijde van het delict), een ernstig delict 
hebben gepleegd en bij wie er kans op herhaling is waardoor er een gevaar bestaat voor de 
samenleving. Strikt genomen zouden behandelbaarheid of capaciteitsproblemen geen rol 
moeten spelen. Toch zijn opvattingen belangrijk. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat rech-
ters minder geneigd zijn om tbs op te leggen als de delinquent behandeling weigert. Ook 
verkiezen rechters lange gevangenisstraffen boven tbs als zij geloven dat de wachttijd te lang 
is. In twijfelgevallen zouden rechters ook eerder voor voorwaardelijke opleggingen kunnen 
kiezen omdat zij de beperkte capaciteit toch ergens in het achterhoofd houden. 

Een mogelijke benadering voor het meten van ‘opvattingen over tbs’ is bij voorbeeld het 
aantal door rechters of officiers van justitie opgevraagde advisering (psychologische en/of 
psychiatrische rapporten). Vaker aangevraagde advisering duidt op meer interesse en ver-
trouwen in de tbs maatregel. Dergelijke gegevens zijn de FRIS bestanden te vinden. Hier 
wordt diagnostiek en zelfs tbs-advies bijgehouden. Dit bestand is echter nog niet zo lang: 
deze gegevens worden sinds 1996 verzameld. 

‘Opvattingen’ moeten met enige voorzichtigheid gehanteerd worden omdat ze vrij snel ver-
anderen. De wisseling van wie een bepaalde belangrijke functie bekleedt in de tbs-keten kan 
een belangrijke invloed hebben. Bovendien gaat het niet alleen om opvattingen, maar soms 
ook om de (persoonlijke) relatie tussen rechterlijke macht en psychiaters, zoals uit anekdo-
tisch bewijs blijkt. Tot slot, is er een zekere wisselwerking tussen opvattingen en formele 
criteria: opvattingen worden vertaald in jurisprudentie en in formele regels. In die zin geven 
veranderende formele regels (en jurisprudentie)na verloop van tijd waarschijnlijk een goede 
benadering van de zich wijzigende opvattingen. 

Naast selectiecriteria zijn selectieprocessen van belang. Bij selectieprocessen is voornamelijk de 
vraag of de selectiecapaciteit in de voorfasen van de tbs-oplegging toereikend is.  

Bij tbs gaat het vrijwel altijd om vrij extreme en opvallende delicten en delinquenten. Aange-
nomen wordt dat dergelijke gevallen ook zonder een uitgebreid en gevoelig registratiesys-
teem voor psychische gestoorden niet onopgemerkt blijven11. In die zin, lijkt het erop dat er 

                                                 
11  Leuw (1998) p.4. 
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geen kwantitatieve beperkingen bestaan in de voorfasen van tbs-oplegging en dus selectieca-
paciteit niet echt belangrijk is voor het model. 

Hiertegen kan ingebracht worden dat er misschien een kwalitatieve beperkingen optreden. 
Er zijn namelijk grote verschillen in ambulante rapportages. In sommige ambulante rappor-
tages worden bepaalde juridische begrippen verkeerd geïnterpreteerd waarbij het doel van 
tbs uit het oog wordt verloren. 

Het is opvallend dat er regionale verschillen bestaan in tbs-oplegging. In sommige arrondis-
sementen wordt veel advisering opgevraagd12. Het zou ook interessant zijn om te kijken of in 
arrondissementen waar veel advisering wordt opgevraagd ook meer tbs wordt opgelegd. 
Momenteel zijn er inspanningen gaande waarbij selectieprocessen landelijk op één lijn wor-
den gebracht. Bij meer standaardisering is het mogelijk om daar rekening mee te houden in 
een voorspelmodel. Te denken valt aan de link ‘aantal opgevraagde advisering’ en ‘ percenta-
ge van gevallen waarin een tbs-advies wordt gegeven’ en ‘het percentage waarin het advies 
door de rechter wordt opgevolgd’. In het Pieter Baan Centrum worden bij voorbeeld jaarlijks 
220 cases behandeld, waarvan in 50% van de gevallen tbs wordt geadviseerd en dit advies 
wordt in meer dan 90% van de gevallen door de rechter opgevolgd13. Met meer standaardise-
ring van het selectieproces worden dergelijke relaties ook voor ambulante rapportages over-
zichtelijker en het meenemen van selectieprocessen kan dan overwogen worden voor toe-
komstige voorspelmodellen.  

3.4 Niet-justitiële alternatieven 

Tbs-gestelden hebben vaak een psychiatrische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis of een 
overlap van deze twee stoornissen. Ze zitten over het algemeen verstandelijk onder het ge-
middelde. Dit beeld wordt dikwijls nog gecompliceerd door verslavingsproblematiek. In de 
reguliere zorg is er sprake van aparte circuits van psychiatrische zorg, verslavingszorg en 
zorg voor gehandicapten. Personen met een gecombineerde problematiek vallen daardoor 
tussen wal en schip. Als deze personen dan ernstige geweldsdelicten begaan, komen ze in de 
tbs terecht. 

Het is de vraag in hoeverre de reguliere GGZ een opvang-, preventieve- en curatieve rol 
vervult bij mensen met het geschetste ziektebeeld. In eerste instantie is het zinvol om naar 
BOPZ plaatsen te kijken en in tweede instantie naar plaatsen voor langdurige opnames in 
                                                 
12  Van Kordelaar, 2002. 
13  In gevallen waar het advies niet wordt opgevolgd worden doorgaans hele lange gevangenisstraf-

fen opgelegd. 
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psychiatrische ziekenhuizen. Bij deze cijfers gaat het om de capaciteit en bezettingsgraad en 
niet om de opnames. Het is ook van belang om eventuele wachtlijsten voor deze inrichtin-
gen in ogenschouw te nemen. 

Capciteits- en bezettingsgegevens voor psychiatrische ziekenhuizen zijn voor de periode 
1985 - 1999 beschikbaar via de eerder genoemde internetsite van CBS (Statline). Voor ambu-
lante zorg zijn alleen werkgelegenheidscijfers aanwezig. Deze werkgelegenheidscijfers zou-
den eventueel als een benadering voor de capaciteit kunnen dienen. 

3.5 Jeugdige geweldplegers 

Uit recidive studies blijkt dat jeugdige geweldpleging een goede voorspeller is voor geweld 
op latere leeftijd. In die zin zijn deze cijfers goed te gebruiken als een voorspeller.  

Voor het voorspelmodel zijn PIJ-cijfers interessant. Omdat de PIJ-maatregel nog niet zo 
lang bestaat, moeten deze gegevens voorlopig aangevuld worden met cijfers over jeugd tbs, 
tbr en bb. Een andere mogelijkheid is om naar CBS gegevens te kijken over jeugdige ge-
weldplegers.  

De cijfers over jeugdige geweldpleging moeten in het model met vertraging opgenomen 
worden. De vertraging heeft betrekking op het verschil tussen de gemiddelde leeftijd van 
tbs-oplegging en de gemiddelde leeftijd bij jeugdige geweldpleging, grofweg 13 jaar. De cij-
fers over jeugdige geweldpleging gaan tot 1964 terug en dit betekent dat deze vrij lange ver-
traging meegenomen kan worden in de bouw van het model. 

3.6 Uitgebreid justitiële verleden 

De justitiële voorgeschiedenis van tbs-gestelden lijkt behoorlijk stabiel te zijn in de tijd14. 
Ongeveer 30% van tbs-gestelden heeft nog geen veroordeling gehad voorafgaand aan de 
tbs-oplegging, 16% één veroordeling, 31% twee tot vijf veroordelingen en 23% heeft meer 
dan vijf veroordelingen tot (voorwaardelijke) vrijheidsbeneming gehad.  

Het is zinvol om te kijken hoe het aantal opleggingen ontwikkelt voor mensen die al een 
justitiële voorgeschiedenis hebben en dan met name de ontwikkeling van tweede, derde en 

                                                 
14  Emmerik (2001) p.56 en mondelinge informatie. 
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meer veroordelingen voor geweldsdelicten. Zo’n indicator zou wellicht als een goede voor-
speller kunnen functioneren voor meer dan de helft van de tbs-populatie.  

Een probleem is echter dat recidiveonderzoeken nog in de kinderschoenen staan. Pas vanaf 
1997 zijn de gegevens beschikbaar en deze zijn ook niet volledig. Na verloop van tijd is het 
wel aan te raden om de bruikbaarheid van deze gegevens te toetsen. 
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4 Verklarende factoren behandelduur 

Op basis van literatuurstudie en interviews zijn wij tot de conclusie gekomen dat de relevan-
te verklarende factoren voor de lengte van behandeling in een tbs-kliniek langs vijf grote 
lijnen te zoeken zijn: 

1. regelgeving; 
2. samenstelling tbs populatie; 
3. behandelingsfilosofie; 
4. wachttijd; 
5. geschikte. opvang uitstroom. 

Zoals bij instroom, bespreken wij hieronder achtereenvolgens de genoemde factoren. 

4.1 Regelgeving 

Een belangrijke factor die van invloed is op behandelduur is regelgeving en met name de 
financiële normering van de behandelduur. Deze regulering is per 1 januari 2000 ingevoerd. Hierbij 
wordt de financiering van de behandeling tot zes jaar beperkt. Daarna ligt de nadruk op ver-
blijf en financiering wordt verstrekt voor verpleging. De gemiddelde verblijfsduur in een tbs-
inrichting is aanzienlijk langer15. De norm van zes jaar was bedoeld als een financiële prikkel 
om doelmatig handelen te bevorderen en de behandelduur te verkorten. 

De recente invoering van twee tarieven binnen de tbs lijkt heel ingrijpend te zijn. Wellicht 
leidt deze wijziging op den duur tot een standaardisering van de behandelduur. De norme-
ring was mede bedoeld om de totale behandelduur te verkorten. Maar averechtse effecten 
zijn mogelijk. De kliniek kan er een financieel belang bij hebben de behandeling van een 
patiënt tot zes jaar voort te zetten, terwijl deze misschien eerder zou kunnen worden beëin-
digd.  

Het is dus mogelijk dat de financiële normering van de behandelduur de duur verlengt in 
plaats van verkort. Deze onduidelijkheid zal waarschijnlijk nog jaren voortduren voor hij 
helemaal is uitgekristalliseerd omdat de tbs-populatie maar geleidelijk verandert. Uitgaande 
van de gemiddelde behandelduur van negen jaar, zal het nog jaren duren voordat het meet-
baar is wat de uiteindelijke gevolgen zijn van deze verandering. De financiële normering van 

                                                 
15  Boven de negen jaar gemeten naar instroom, zie Prismant p.39. 



20 Hoofdstuk 4 
  

de behandelduur wordt gemonitord en gebenchmarkt en zo nodig bijgesteld, maar op korte 
termijn is er geen duidelijkheid te verwachten. 

De huidige situatie is dus geen goed uitgangspunt voor de bouw van een nieuw voorspelmo-
del voor de gemiddelde behandelduur. Immers daarvoor is een stabiele basis nodig waarin de 
veranderingen zijn uitgewerkt. Het is ook belangrijk dat verdere aanpassingen in de regelge-
ving niet te verwachten zijn. 

Een kanttekening hierbij is dat met de invoering van de financiële normering, ook een einde 
gemaakt wordt aan de gespecialiseerde klinieken. Tbs-klinieken moeten nu een vergelijkbaar 
cliëntenbestand opbouwen en ze worden op hun prestaties afgerekend. In zo’n fase is de 
prikkel wel erg groot voor een tbs-kliniek die de relatief minder zware gevallen behandelt om 
patiënten ‘vast te houden’ en de zes jaar normbehandeling af te maken. 

Het lijkt er dus op dat het moment niet geschikt is om een nieuw verklaringsmodel te bou-
wen voor de behandelduur. Toch zullen wij de overige achterliggende factoren van behan-
delduur hieronder beknopt behandelen. 

4.2 Samenstelling tbs populatie 

De samenstelling van tbs-populatie is sinds de wetgeving in 1988 zwaarder geworden zowel 
wat betreft aard van delict als psychopathologie. Deze ontwikkeling heeft zich met name 
voorgedaan eind jaren 80 en begin jaren 90. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat deze 
trend zich voortzet. Toch is het zeer relevant voor de behandelduur en daarom is het be-
langrijk om het in een verklaringsmodel mee te nemen. In het algemeen zijn deze cijfers bij 
de klinieken beschikbaar16. 

4.3 Behandelingsfilosofie 

Wetenschappelijke ontwikkeling wordt in behandelingsfilosofie en behandelingsaanpak ver-
taald. Als gevolg hiervan wordt de kwaliteit van de behandeling beter. Betere kwaliteit zou 
wellicht eerder in dalende recidive en een stijgende kans op geslaagd proefverlof kunnen 
duiden. Het is echter niet duidelijk of betere kwaliteit van behandeling invloed heeft op de 
behandelduur. Behandelingsfilosofie is moeilijk te meten en ook als dat wel mogelijk was, 
zou de indicator niet betrouwbaar zijn omdat gedragsdeskundigen wel eens in de praktijk 

                                                 
16  Cijfers uit de publicatie De Terbeschikkingstelling in Maat en Getal januari 2000.  
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van de heersende behandelingsfilosofie afwijken. IBO-2 heeft vastgesteld dat de behandeling 
in tbs-klinieken zich steeds meer richt op ‘control’ dan op ‘cure’. Het is echter niet duidelijk 
wat voor invloed dit heeft op de lengte van de behandelduur. Alles in ogenschouw nemend 
is deze factor niet aan te raden bij een voorspelmodel. 

4.4 Wachttijd 

Het zou kunnen dat een langdurige wachttijd een negatieve invloed heeft op de behande-
lingsmogelijkheden. Het is statistisch nog niet getoetst maar het is zeker interessant. Als er 
een relatie bestaat tussen wachttijd en behandelduur, moet dit zeker meegenomen worden in 
het model. 

Recentelijk worden er experimenten gedaan met preklinische interventie. Preklinische be-
handeling heeft als doel behandelduur in tbs te verkorten. Het experiment wordt op termijn 
geëvalueerd. De evaluatie wordt echter moeilijk omdat er geen nulmeting is geweest en ook 
omdat er grote verschillen bestaan in de manier waarop preklinische interventie werd aange-
pakt.  

De bovengenoemde toetsing van de relatie tussen wachttijd en behandelduur is anders dan 
de evaluatie van de ervaringen met preklinisch behandeling. Wij denken dat een statistische 
toets naar een eventueel verband tussen wachttijd en behandelduur zeer nuttig zou zijn. Als 
zo’n verband niet bestaat is preklinisch behandeling ook zinloos. Als het wel het geval is, dan 
kan men de effectiviteit van de experimentele maatregelen onderzoeken. 

4.5 Geschikte opvang uitstroom 

De beperkte geschiktheid van de GGZ om voor lastige, bedreigende en niet-coöperatieve 
patiënten preventieve en curatieve functies te vervullen speelt niet alleen aan de instroom-
kant, maar ook aan de uitstroomkant. Bij de uitstroom is hiernaast ook belangrijk of er re-
classering en andere opvangmogelijkheden (zoals begeleid wonen en ambulante toezicht) 
beschikbaar zijn. De hypothese is namelijk dat als er voldoende toereikende opvangmoge-
lijkheden bestaan, tbs-patiënten eerder uit de tbs-circuit kunnen worden ontslagen. Capaci-
teits- en bezettingsvariabelen voor de verschillende opvangmogelijkheden zijn belangrijke 
factoren bij een eventuele verklarings- en voorspelmodel voor behandelduur en uitstroom. 
Ook als er besloten wordt om geen voorspelmodel te bouwen voor de behandelduur kan 
een eenvoudige toets van deze relatie beleidsondersteuning bieden. 
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5 Aanbevelingen 

De laatste tien jaar is er sprake van een knellend tekort aan tbs-plaatsen. De behoefte aan 
tbs-plaatsen was structureel hoger dan de prognoses van het ministerie van Justitie. Om deze 
redenen besloot het ministerie om te onderzoeken of een meer bevredigende modellering 
van de capaciteitsbehoefte van tbs-klinieken mogelijk is. Het doel van dit onderzoek was om 
te bezien of het haalbaar is om een econometrisch verklarings- en voorspelmodel voor de 
vraag naar tbs te ontwikkelen dan wel het bestaand model naar behoren te verbeteren. Met 
het model moeten ramingen worden gemaakt van de vraag naar tbs op een tijdshorizon van 
vijf tot zes jaar. 

Het bestaande model van het ministerie is gericht op stromen binnen het tbs-systeem. Het 
model is goed qua structuur, maar de modellering van de instroom- en de behandel-
duur/uitstroom kan verbeterd worden. De onderliggende notitie is een verslag van een haal-
baarheidsstudie, met name óf en zo ja, op welk manier zo’n verbetering mogelijk is. Wij ba-
seren onze uitspraken op een literatuurstudie, op groepsdiscussies met leden van de begelei-
dingscommissie en een zevental gesprekken met ervaringsdeskundigen uit verschillende rele-
vante disciplines, zoals rechten, criminologie, deskundigen van de voorselectieprocessen en 
van tbs-klinieken en beleidsmedewerkers. Op basis van onze analyses over de instroom en 
de behandelduur komen we tot de volgende aanbevelingen. 

Instroom 

Voor het voorspellen van de totale vraag naar tbs is instroom meer van invloed dan behan-
delduur. Instroom heeft een grotere structurele groei meegemaakt ten opzichte van de jaren 
80 dan behandelduur en de jaarlijkse variatie is ook groter. Deze ontwikkeling en variatie 
heeft een sterke invloed op de vraag naar tbs. Het heeft ook een veel groter impact op de 
vraag naar tbs dan de stijging van de gemiddelde behandelduur. Deze overweging geeft aan 
het modelleren van de instroom een grote prioriteit. 

Instroom heeft een trendmatige, structurele groei meegemaakt: van 100-130 opleggingen per 
jaar in de jaren tachtig naar 150-200 in de tweede helft van de jaren negentig. Uit deze cijfers 
blijkt ook dat de jaarlijkse variatie vrij groot is. Een voorspelmodel moet zich voornamelijk 
op de structurele grote verschuivingen concentreren. In Hoofdstuk 3 zijn de onderliggende 
factoren van deze veranderingen besproken. Deze zijn: 

1. ontwikkeling (seksuele) geweldscriminaliteit; 
2. demografische gevarenzone; 
3. veranderingen in de criteria voor oplegging van tbs; 
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4. niet-justitiële alternatieven voor ‘gestoord en gevaarlijke’ delinquenten; 
5. ontwikkeling in het aantal jeugdige geweldplegers; en 
6. mensen met een uitgebreid justitiële verleden. 

De genoemde factoren zijn vertaald in mogelijke variabelen ten behoeve van het voorspel-
model. Voor deze variabelen is ook onderzocht of er gegevens beschikbaar zijn. Het over-
zicht van de inventarisatie van beschikbare data is in Bijlage 1 te vinden. Voor de belangrijk-
ste variabelen (tbs-instroom, geweldscriminaliteit variabelen en bouwstenen van de demogra-
fische gevarenzone) blijkt dat er voldoende cijfermateriaal bestaat om een verklaringsmodel 
te bouwen op basis van minstens 20 jaar. Deze periode omvat de overgang van de periode 
met ‘relatief lage instroom – relatief korte behandelduur’ naar de tijdsperk van ‘hoge in-
stroom en langer wordende behandelduur’ en in die zin hebben we voldoende materiaal om 
een verklaringsmodel op te bouwen. Een langere basis zou de verklarende kracht van het 
model echter naar alle waarschijnlijkheid vergroten. 

Uit bovenstaande blijkt dat er voldoende variabelen te identificeren zijn die een oorzaak-
gevolg verband hebben met instroom in tbs. De volgende stap is om de relatie tussen de 
genoemde verklarende variabelen en het ‘aantal opleggingen’ als te verklaren variabele te 
specificeren en vervolgens statistisch te toetsen of het hier gaat om een relatie die stabiel is in 
de tijd en die dus kan worden gebruikt voor het maken van voorspellingen. 

Het voornaamste doel van een voorspelmodel is om structurele veranderingen te signaleren. 
Bij het aantal opleggingen, zien wij overigens dat de jaarlijkse variatie vrij groot is en het is 
daarom verstandig om deze in het te bouwen voorspelmodel mee te nemen. Tabel 2.1 weer 
in ogenschouw nemend valt op dat de schommelingen enige regelmaat vertonen. In het ene 
jaar is het aantal iets hoger dan de trend en het jaar daarna iets lager. Zo’n variatie is mogelijk 
op te vangen in het voorspelmodel met behulp van een statistische techniek die als error cor-
rection bekend staat en waarmee de afwijkingen van de trend worden opgevangen. Er is ech-
ter een zekere afruil tussen error correction en aantal verklarende variabelen. 

Behandelduur/uitstroom 
Voor wat betreft het onderdeel behandelduur/uitstroom hebben we hierboven in Hoofd-
stuk 4 beredeneerd dat het moment niet geschikt lijkt om nu al een nieuw voorspelmodel te 
bouwen. Dit komt voornamelijk door de recente invoering van de financiële normering van 
de behandelduur die wellicht ingrijpende gevolgen zal hebben op de behandelduur. Een actie 
die op korte termijn mogelijk vruchtbaar kan zijn, is een verbetering in het voorspellen van 
de behandelduur door het meenemen van de invloed van lange wachttijden op de behandel-
duur. Studies naar de relatie behandelduur en tbs-populatie en de relatie behandelduur en 
geschikte opvang na uitstroom horen ook tot verbetermogelijkheden op de korte termijn. 
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Deze studies zijn voornamelijk aan te raden om een beter inzicht te krijgen in de onderlig-
gende factoren van de behandelduur. De resultaten van deze studies zijn ook direct bruik-
baar bij de formulering van beleid, bij voorbeeld bij de vraag omtrent preklinisch behande-
ling of investeren in opvangplaatsen na uitstroom. 

Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen dat het schatten van een verklarings- en voorspelmodel 
voor behandelduur de komende jaren nog niet verstandig is. Beperkte aanpassingen toege-
spitst op de relatie behandelduur en wachttijd, behandelduur en tbs-populatie en ten slotte 
behandelduur en opvang behoren wel tot mogelijke verbeterpunten op de korte termijn. 
Deze relaties vergroten eveneens het inzicht in de onderliggende factoren van behandelduur 
en zijn bruikbaar voor beleid. Een verklarings- en voorspelmodel voor de instroom is meer 
urgent en veelbelovend. De instroom is meer dan de behandelduur van belang voor het 
voorspellen van de uiteindelijke vraag naar tbs en in die zin zou het concentreren van de 
onderzoeksinspanningen op deze materie nu al kunnen leiden tot aanmerkelijke verbetering 
van het huidige model. 
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Bijlage 1 

Tabel B.1 Beschikbare data ten behoeve van instroom model 

Betreft Bron Periode Opmerking 

Plegers van (seksuele) geweldsdelicten 
 

   

Politiegegevens CBS 1952 – heden  

Politiegegevens HKS  Landelijk niet dekkend, toe-
stemming nodig 

Eerste aanleg CBS data 1982 – 1990  
Eerste aanleg COMPAS (OM data) 1994 – heden  

Onherroepelijke af-
doening 

CBS cijfers 1982 – 1990  

Onherroepelijke af-
doening 

OBDJ 1997 - heden  

Demografische gevarenzone    

Werkloze mannen per 
leeftijdscategorie (en 
opleiding) 
 

Statline 1990 – 2000  

Aantal langdurige 
werklozen 
 

Statline 1988 – 2001 
 

 

Aantal alleenstaanden 
naar leeftijdscategorie 

Statline 1995 –2001  

Cliënten van consulta-
tiebureaus voor alco-
hol en drugs naar 
verslavingsvorm 

Statline en Stichting 
Informatie Voorziening 
Verslavingszorg 

1990 – 2000 Kosten verbonden aan data 
(€25 inclusief verzendkosten en 
6% btw) 

Personen in psychiatri-
sche inrichting naar 
leeftijdscategorie 

Statline 1995 - 2001  

Tehuiservaring 
 

  Wellicht data bij het Trimbosin-
situut (info@trimbos.nl) of 
prismant@prismant.nl 
 

Veranderingen in selectiecriteria    
Wijziging formele 
regels 

Een jurist vragen om 
een lijst te maken 

  

Het aantal aanvragen 
voor tbs-advies 

FRIS 1996 – heden Diagnostiek en tbs-advies 
wordt ook bijgehouden.  
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Wordt door externen tot nu toe 
niet gebruikt, toestemming 
vragen bij directeur FPD. 

Niet justitiële alternatieven     
Capaciteit en bezetting 
psychiatrische zieken-
huizen 

Statline 1985 - 1999  

Ambulante geestelijke 
gezondheidszorg, 
aantal mensen op 
loonlijst 

Statline 1985 – 1999 Capaciteit en bezettingscijfers 
niet gevonden 

Jeugdige geweldplegers    
Jeugdcriminaliteit PIJ/bb/jeugd tbr cijfers 

WODC 
1964 - heden  

Justitiële verleden    
Recidive CBS 1982 -1990 Recente gegevens moeilijk 

toegankelijk vanwege datapro-
blemen en privacy regeling 

 

Veel van de in Tabel B.1 vermelde gegevens zijn afkomstig uit StatLine. Voor deze reeksen 
geldt dat de lengte beperkt is voor 10-12 jaar. Het is mogelijk om langere reeksen en/of 
meer combinaties te bestellen bij het CBS maar die worden als maatwerk gezien en er wor-
den kosten in rekening gebracht. Voor maatwerk wordt door het CBS € 51 per uur in reke-
ning gebracht. Voor gegevens betreffende de bevolking, dat hier van toepassing is, geldt een 
drempelbedrag van € 232 voor het eerste jaar en voor elk volgend jaar dat er gegevens ge-
vraagd worden nog eens € 116. Een aanvraag moet het volledig adres en telefoonnummer 
van de opdrachtgever bevatten en een verklaring dat er geen bezwaar wordt gemaakt tegen 
gemaakte kosten. De opdrachtgever krijgt bericht van het CBS als de aanvraag in behande-
ling genomen wordt met een raming van de kosten en de tijdsduur, waar men weer akkoord 
mee dient te gaan. Er is een wachtlijst van ongeveer vier maanden voordat een vraag in be-
handeling genomen wordt. 


