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  Samenvatting 

  Inleiding 

In de periode 2000 - 2006 doet zich een aantal onttrekkingen van tbs-
gestelden voor met ernstige afloop. In reactie op de daaropvolgende maat-
schappelijke onrust en de wensen van de Tweede Kamer zegt de minister 
van Justitie toe de begeleiding bij verlof te verbeteren. Als belangrijkste 
maatregel draagt hij de forensische psychiatrische centra (fpc’s) op per 1 juli 
2007 de eerste fase van het begeleid verlof, die genoten wordt in het kader 
van een resocialisatieprogramma, te laten beveiligen door speciaal daarvoor 
getrainde medewerkers. Hij laat hen daarbij de keuze de beveiliging zelf uit 
te voeren of kosteloos gebruik te maken van de beveiligingsdiensten van de 
Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) van de Dienst Vervoer en 
Ondersteuning (DV&O). Met uitzondering van FPC Dr. S. van Mesdag en 
Van der Hoeven Kliniek maken alle fpc’s gebruik van dat aanbod 
 
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecen-
trum (WODC) heeft het Amsterdamse onderzoeks- en adviesbureau DSP-
groep de evaluatie van de beveiligde fase van het begeleid verlof uitge-
voerd. Primair doel van de evaluatie was vast te stellen hoe de maatregel in 
de praktijk invulling krijgt, welke ervaringen de betrokken actoren hebben 
opgedaan met de maatregel en welke bedoelde en onbedoelde effecten van 
de maatregel verwacht kunnen worden. Secundair had het onderzoek tot 
doel meer inzicht te krijgen in het gebruik van pepperspray tijdens het bevei-
ligde verlof, vast te stellen of één beveiliger voldoende is en inzicht te krij-
gen in de samenwerking tussen beveiliger en begeleider.1 De doelstellingen 
van het onderzoek zijn vertaald in de volgende meervoudige probleemstel-
ling: 
 
1 Wat wordt beoogd met de beveiligde fase tijdens begeleid verlof? 
2 Welke effecten en neveneffecten van deze maatregel zijn te verwachten? 
3 Hoe worden de beveiligde fase tijdens begeleid verlof en de aangepaste 

Geweldsinstructies (wat betreft de beveiligde fase) uitgevoerd en erva-
ren? 

 
 
Methode van onderzoek 
 
De probleemstelling is beantwoord met behulp van verschillende onder-
zoeksmethoden. In de eerste plaats werden de volgende zes fpc’s geselec-
teerd voor het houden van interviews: FPC Dr. S van Mesdag, FPK Drenthe, 
FPC de Kijvelanden, Pompestichting, AMC de Meren en FPC Oostvaarders.  

 
 Noot 1 Deze secundaire doelstelling vloeit voort uit de toezegging van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI) aan de Groepsondernemingsraad DJI (GOR DJI) ten tijde van de invoering van de maat-
regel een evaluatie te laten verrichten naar het aantal benodigde beveiligers, het gebruik van 
pepperspray en de samenwerking tussen beveiligers en begeleiders tijdens de beveiligde fase 
van het begeleid verlof. Op 15 december 2008 is een rapport uitgebracht aan de GOR DJI 
waarin een voorlopige antwoord is gegeven op deze vragen. In de rapportage waar deze sa-
menvatting betrekking op heeft is de inhoud van het rapport van 15 december 2008 verwerkt. 
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Binnen deze fpc’s werden de volgende betrokkenen geïnterviewd: tien tbs-
gestelden, twee medewerkers die waren belast met de beveiliging, 11 socio-
therapeuten (begeleiders), zeven behandelcoördinatoren en zes vertegen-
woordigers van de directies.  
 
Bij DV&O werden interviews gehouden met vijf leden van de LBB, drie lei-
dinggevenden en één medewerker van de afdeling planning. Daarnaast 
werd met twee leden van de ondernemingsraad (OR) DV&O gesproken. 
Voorts werden een coördinator van de verlofunit en de secretaris van het 
Adviescollege Verloftoetsing TBS (Avt) geïnterviewd en twee leden van de 
GOR DJI.  
 
In aanvulling op de interviews werden de volgende informatiebronnen benut 
voor het onderzoek: 
 
• Steekproef van verlof-evaluatieformulieren die na afloop van ieder verlof 

worden ingevuld door de begeleider en beveiliger van het verlof. In het 
formulier worden onder meer het doel, de duur en eventuele bijzonder-
heden van het verlof vermeld evenals de meegedragen geweldsmidde-
len. Van de ruim 900 verlofbewegingen in 2008 werd een steekproef van 
153 verlof-evaluatie-formulieren geanalyseerd. Deze waren afkomstig 
van de inrichtingen: FPC de Rooyse Wissel, FPC Dr. S. van Mesdag (ei-
gen beveiliging), FPC Oldenkotte, FPC Oostvaarders, FPC Veldzicht, 
GGz Eindhoven, Hoeve Boschoord en Pompestichting. 

• Dienstinstructies van alle fpc’s. 
• Patiëntendossiers bewaard door Directie Forensische Zorg (DForZo) van 

tbs-gestelden die in de jaren 2004, 2005, 2006 en 2008 zich tijdens be-
geleid verlof onttrokken. Op basis van de patiëntendossiers, aangevuld 
met consultatie van het fpc waar de patiënt tijdens de onttrekking ver-
bleef, kon worden vastgesteld of de onttrekking zich voordeed in de eer-
ste of latere fase van het begeleid verlof en of tijdens de onttrekking 
sprake was van recidive. In totaal handelde het om 47 dossiers. 

• Alle schriftelijke aanvragen voor de periode april 2008 tot en met oktober 
2008 voor inzet LBB, waarbij DV&O oordeelde dat de invulling van het 
verlof een ander type beveiliging behoefde dan het aanvragend fpc ver-
zocht. In totaal ging het om zes aanvragen. 

• Ongeschoond registratiebestand van de verlofunit waarin alle 151 afge-
geven verlofmachtigingen voor de periode 1 januari – 10 oktober 2008 
waren opgenomen. Op grond daarvan kon worden vastgesteld in hoever-
re bij de verlofaanvragen gemotiveerd werd afgezien van de beveiligde 
fase en in welke mate in de verlofmachtigingen rekening werd gehouden 
met deze voorkeur van het fpc.  

• Overzicht van het Avt met motivering van contraire adviezen aan het 
Hoofd van de verlofunit. 

 
 
Algemene bevindingen 
 
In 2008 werden ruim 900 beveiligde verloven uitgevoerd. Ongeveer 80% 
daarvan werd door medewerkers van de LBB beveiligd; het resterende deel 
kwam voor rekening van de medewerkers van de twee fpc’s met eigen be-
veiliging. Fpc’s mogen in hun aanvraag voor een machtiging begeleid verlof 
gemotiveerd afzien van een beveiligde fase. Van deze mogelijkheid wordt in 
de praktijk weinig gebruik gemaakt waardoor na invoering van de maatregel 
de meeste begeleide verloven startten met een begeleide fase. 
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Uit de evaluatie blijkt dat tijdens de beveiligde fase van het begeleid verlof 
zich geen onttrekking heeft voorgedaan en dat ook voor het overige geen 
noemenswaardige incidenten zijn gemeld. Uit deze evaluatie blijkt echter 
ook dat de incidentie van onttrekkingen in de drie jaar voor invoering van de 
maatregel (2004 – 2006) zeer beperkt is. Alleen in 2006 deden zich twee 
onttrekkingen (zonder recidive) voor die plaatsvonden in de fase van het 
verlof die thans beveiligd wordt.  
 
 
Voorbereiding beveiligers op beveiligde fase 
 
DV&O heeft tot op heden 24 LBB-ers opgeleid tot beveiligers van de eerste 
fase van het begeleid tbs-verlof. Één van hen is niet langer beschikbaar 
voor de beveiliging van het begeleid tbs-verlof. De opleiding, die gegeven 
werd door Expertisecentrum Pompeii, duurde een week en bestond uit vier 
dagen theorie, aangevuld met praktijkoefeningen op basis van rollenspellen 
en één dag stage op een fpc. De opleiding beoogde de aspirant beveiligers 
voldoende kennis van de forensische psychiatrie, het fpc en het verlofbeleid 
voor patiënten bij te brengen. Bovendien werd met de training beoogd de 
LBB-er goed voor te bereiden op de samenwerking met de verlofbegeleider 
van het fpc en hem handvatten te bieden in crisissituaties.  
 
In het FPC Dr. S. van Mesdag dat met vijf eigen beveiligers werkt, is een 
dergelijke training niet gegeven. In plaats daarvan is volstaan met een in-
formatiebijeenkomst en een training voor het gebruik van pepperspray. Re-
den voor deze meer beperkte voorbereiding is gelegen in het feit dat het 
FPC Dr. S. van Mesdag werkt met eigen beveiligingspersoneel dat dankzij 
haar ervaring in de inrichting al redelijk bekend is met de tbs-gestelde en 
diens ziektebeeld. 
 
 
Vorm en inhoud van de beveiligde fase van het begeleid verlof 
 
De invulling van de beveiligde fase van het begeleid verlof vertoont tussen 
fpc’s sterke overeenkomsten. De meest voorkomende bestemming is de 
directe omgeving van de inrichting en de nabijgelegen winkelcentra. Ook de 
duur van de verlofbewegingen loopt niet sterk uiteen en blijft doorgaans 
beperkt tot één, maximaal twee uur.  
De manier van beveiligen verschilt wel aanzienlijk, in de zin dat bij de ene 
verlofbeweging de wapenstok wordt meegnomen terwijl bij de andere verlof-
beweging slechts handboeien of niets wordt meegedragen.  
Peperspray was toegestaan tussen 1 augustus 2007 en 1 augustus 2008, in 
het kader van een landelijk door de minister goedgekeurd experiment. Hoe-
wel negen fpc’s krachtens hun dienstinstructie formeel konden deelnemen 
aan het experiment participeerden uiteindelijk vier van de 12 inrichtingen. In 
de praktijk bleek bovendien dat met uitzondering van het FPC Dr. S. van 
Mesdag pepperspray niet standaard werd meegedragen en dat het middel 
naar het eind van de experimentperiode toe steeds minder vaak onderdeel 
vormde van de meegevoerde geweldsmiddelen.  
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Verloop beveiligd verlof 
 
De ervaringen met de beveiligde fase van het begeleid verlof zijn overwe-
gend positief. Tot op heden hebben zich geen incidenten of pogingen tot 
onttrekkingen voorgedaan en begeleiders geven aan dat de samenwerking 
met beveiligers goed verloopt. Beveiligers op hun beurt beschouwen de 
extra taakstelling als een plezierige aanvulling op hun reguliere werkzaam-
heden.  
 
Tbs-gestelden oordelen wisselend. Een deel van de patiënten ervaart het 
contact met de haar onbekende, over het algemeen mannelijke beveiligers, 
als een plezierig intermezzo. Een ander deel van de tbs-gestelde is minder 
enthousiast. Zij voelen zich bekeken of zelfs gecriminaliseerd en hebben 
bovendien de indruk dat zij tijdens het verlof door buitenstaanders eerder 
herkend worden als tbs-gestelde vanwege de vaak opvallend grote fysieke 
gestalte van de beveiliger.  
 
 
Bedoelde en onbedoelde effecten van de maatregel 
 
De maatregel is ingevoerd met het oogmerk het risico op onttrekkingen met 
ernstige afloop tijdens tbs-verloven te beperken. In de eerste 1,5 jaar na 
invoering van de maatregel in 2007 hebben zich tijdens de beveiligde fase 
geen onttrekkingen voorgedaan. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat in 
de drie jaar vóór invoering van de maatregel zich slechts twee onttrekkingen 
(zonder recidive) voordeden tijdens de fase van het begeleid verlof die thans 
beveiligd wordt. Deze bevinding impliceert dat slechts een minimaal effect 
van de maatregel verwacht kan worden op het incidentieniveau van onttrek-
kingen. 
 
Uit de evaluatie blijkt dat de fpc’s niet verwachten dat de maatregel van in-
vloed is op de veiligheidssituatie. Daarentegen constateren zij wel op orga-
nisatieniveau een lichte administratieve verzwaring die met name veroor-
zaakt wordt door het (extern) aanvragen van de inzet van beveiliging, het 
opstellen van verlofplannen en het invullen van verlof-evaluatieformulieren.  
 
De beveiligde fase lijkt weinig invloed te hebben op het behandelverloop. De 
duur van de behandeling zal naar verwachting niet of nauwelijks beïnvloed 
worden en evenmin zal naar verwachting eerder of later in het behandelpro-
ces het begeleid verlof worden aangevraagd. Wel is tijdens het onderzoek 
door een enkeling naar voren gebracht dat tijdens de beveiligde fase meer 
dan in het verleden met vrijheden geëxperimenteerd kan worden omdat de 
veiligheid vanwege de externe beveiliging beter dan in het verleden gewaar-
borgd is.  
 


