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Verantwoording 

Onderwerp 

Toepassing van de maatregel terbeschiklcingstelling (tbs) in Nederland na wettelijke 
wijziging in 1986. 

Toelichting 

Op 13 februari 1992 heeft de Staatssecretaris van Justitie de Commissie-Fokkens 
geinstalleerd om advies uit te brengen omtrent een aantal juridische problemen. 
Deze problemen zijn vermeld in de beleidsnota `TBS een bijzondere maatregel' 
(1991). Bovendien zijn naar aanleiding van de behandeling van deze nota in de 
Tweede Kamer vragen gesteld over de toepassing van gelijksoortige maatregelen 
in de ons omringende landen. Het hoofd van het onderzoeksteam Rechtstoepassing 
van het WODC heeft mij gevraagd een bibliografie samen te stellen over tbs in 
Nederland vanaf 1986. In overleg met haar is de onderstaande probleemstelling en 
afbalcening afgesproken. Deze bibliografie dient tevens als tentamenwerkstuk voor 
het vak `rechercheren' van de GO/C-opleiding te Den Haag. 

Probleemstelling en afbakening 

In de literatuur is gekeken naar de reacties op de nieuwe tbs-wet. De volgende 
vragen zijn hierbij van belang: wie zijn de tbr/tbs-gestelden; welke delicten plegen 
zij; hoe is de rechtspositie geregeld; hoe werlct het proefverlof, de verlenging en 
de beeindiging van de tbs; is de tbs effectief i.v.m. recidive; hoe werIct de jeugd-
tbs-maatregel; wat is de plaats van tbs binnen het strafrecht; hoe verhoudt zich de 
tbs-maatregel tot de andere (strat)maatregelen in het kader van de geestelijke 
gezondheidszorg. De volgende onderwerpen zijn buiten beschouwing gelaten: 
behandelingsmethoden, dwangbehandeling, tbs-inrichtingsregiem, inrichtingsper-
soneel, forensische psychiatrie, (on)toerekeningsvatbaarheid, en plaatsing in een 
psychiatrisch ziekenhuis. 

Als beginjaar is 1986 gekozen omdat in dat jaar de nieuwe tbs-wet werd aan-
genomen. Overigens zijn bij het WODC literatuurlijsten aanwezig die tot en met 
1986 lopeni . Tevens is het onderwerp geografisch en taallcundig beperIct tot • 

Literatuurlijst nr. 321 (1960-1977)en nr. 321A (1978-1986). 



Nederlandstalige literatuur over de Nederlandse situatie. Wat betreft bijzondere 
documenttypes en gegevenssoorten zijn ook statistische gegevens, lopend 
onderzoek en kamerstuldcen (wetgeving, brieven, nota's en kamervragen) 
opgenomen. Krantelcnipsels en jurisprudentie zijn buiten beschouwing gelaten. 
Gezien de hoeveelheid is de literatuur ook inhoudelijk kritisch beoordeeld op 
niveau van informatie (by. een congresverslag is niet opgenomen als de gehele 
congresbundel is opgenomen). 

Zoektermen 

Tbs, tbr, terbeschiklcingstelling, terbeschikkinggesteld, jeugd -tbs. 

Bronnen 

1. WODC, afdeling Documentatie en Publikaties 
gevestigd in: Ministerie van Justitie te Den Haag 
a. geautomatiseerd intern bestand (vanaf 1987 tot heden) 

host: WODC 
update: dagelijks 
raadpleegdatum: 27 april 1992 en 20 juli 1992 

b. kaartcatalogus (1986) 
raadpleegdatum: 18 mei 1992 
vangst: 182, relevant: 149 

2. Centrale bibliotheek van het Ministerie van Justitie 
JUST-bestand (intern) 
host: Ministerie van Justitie (ook via RCC) 
update: dagelijks 
raadpleegdatum: 19 mei 1992 
vangst: 48, relevant: 7 

3. PARAC-bestanden KPAY (kamerstuklcen) en KPAE (kamervragen) 
host: RCC te Apeldoorn 
update: dagelijks 
raadpleegdatum: 17 juli 1992 
vangst: 12, relevant: 9 

4. Data juridica-bestand op CD-ROM 
host: Kluwer Datalex 
update: t/m april 1992 
raadpleegdatum: 16 juli 1992 
vangst: 130, relevant: 7 
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Conclusie 

De meeste (grijze) literatuur is gevonden in het WODC-bestand. In de andere 
geraadpleegde literatuurbestanden is nauwelijks aanvullende literatuur gevonden. 
Ter controle heb ik d.m.v. steekproeven gekeken of in literatuurlijsten bij een 
aantal relevante publikaties ontbrekende literatuur was opgenomen. Hieruit kan ik 
met enig voorbehoud concluderen dat ik geen (belangrijke) publikaties heb gemist 
in mijn onderzoek. Het raadplegen van documentatie bij externe instellingen zoals 
het Willem Pompe instituut voor Strafrechtswetenschappen (RU Utrecht) en de 
Dr. Henri van der Hoevenkliniek (tbs-inrichting) leek mij daarom niet nodig. Het 
beoordelen en verwerken van de grote hoeveelheid literatuur nam veel tijd in 
beslag. Het is gelukt om vrijwel alle literatuur in te zien. Het raadplegen van het 
Data Juridica-bestand leverde problemen op door het ontbreken van een trefwoor-
densysteem. Het gevolg was dat het zoeken op `vrije' termen als `terbeschikking-
stelling' en `terbeschikkinggesteld' de nodige hoeveelheid ruis opleverden. 
Voor de indeling van deze bibliografie heb ik gekozen voor een chronologische 

(en daarbinnen alfabetisch op hoofdwoord) volgorde, zodat de discussie over en de 
ontwikkeling rond de tbs door de jaren heen gevolgd kan worden. De wetgeving 
en de kamervragen zijn voor de duidelijkheid na de literatuur opgenomen in chro-
nologische volgorde. De nota "TBS een bijzondere maatregel' is ook als kamerstuk 
verschenen. Gezien de beschouwende inhoud heb ik deze nota bij de literatuur op-
genomen. Dit geldt ook voor de statistische gegevens in de bijlagen van de diverse 
rijksbegrotingen van Justitie. 

Duur van het onderzoek 

Begindatum: 27 april 1992; 
afsluittlatum: 20 juli 1992; 
tijdsbesteding: ca. 55 uur. 
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Inleiding 

Na jarenlange discussie en talrijke wijzigingen werd het in 1972 ingediende wets-
wijzigingsvoorstel met betrekking tot de maatregel tbr op 18 november 1986 
aangenomen in de Eerste Kamer. De naam tbr (terbeschikkingstelling van de 
regering) werd gewijzigd in tbs (terbeschilckingstelling). Niet alleen de naam maar 
ook de inhoud van de regels werd ingrijpend gewijzigd. Het duurde nog tot 1 sep-
tember 1988 voordat de nieuwe tbs-wet van kracht werd. In de tussenliggende 
periode werden aanvullende (tijdelijke) regelingen gemaalct voor de rechtspositie 
van tbs-gestelden en de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Deze regelingen 
zijn ook op 1 september 1988 in werking getreden. De discussies over de tbs zijn 
daarna niet gestopt. Met name de regelingen rond de rechtspositie, het proefverlof, 
de recidive, de verlengings- en beeindigingsbesluitvorming keren steeds weer terug 
als onderwerp van discussie in de literatuur. Een definitieve rechtspositieregeling 
is bijvoorbeeld nog steeds niet van de grond gekomen. In 1991 verscheen de 
beleidsnota "IBS een bijzondere maatregel' van het Ministerie van Justitie waarin 
de (toekomstige) beleidsvoornemens t.a.v. de tbs-maatregel uit de doeken werden 
gedaan. Mede ter uitvoering daarvan werd op 13 februari 1992 de Commissie TBS 
en Sanctietoepassing Geestelijk Gestoorde Gedetineerden (Commissie-Fokkens) 
geinstalleerd. Deze commissie zal v66r 1 mei 1993 een eindrapport met haar 
bevindingen uitbrengen aan de Staatssecretaris van Justitie. Deze geannoteerde 
bibliografie is samengesteld ter ondersteuning van de commissieleden, beleids-
medewerkers van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, en onder-
zoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). 
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Geannoteerde bibliografie 

Literatuur 1986 

1. Bauer, S. 
TBR zonder grenzen; discussie rond de maximering van de TBR; doctoraal-
scriptie Nederlands recht / Santa Bauer 
Groningen: Criminologisch instituut, Rijksuniversiteit Groningen, 1986 

Centraal staat de vraag of de tbr-maatregel al dan niet aan een maximum moet 
worden verbonden. De argumenten vallen uiteen in juridische, beveiligings- en 
behandelingsargumenten op basis van het gevaarlijkheidsbegrip. 

2. Haffmans, C. 
Maalct de Hoge Raad een einde aan de combinatie plaatsing in een 
kranlczinnigengesticht en TBR? / C. Haffmans 
Nederlands juristenblad, vol. 61 (1986), nr. 10 (maart), pp. 313-314 

Naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad (20 dec. 1985, nr. 
6962) wordt ingegaan op de in de praktijk voorkomende combinatie van plaat-
sing in een lcrankzinnigengesticht en de maatregel tbr. 

3. Haffmans, C. 
De plaats van de TBR in het geheel van de strafrechtspleging / C. Haffmans 
In: De vrijheidsstraf; onder red. van D.H. de Jong, J.L. van der Neut en 
J.J.J. Tulkens 
Arnhem: Gouda Quint, 1986, pp. 149-162 

Historische en theoretische achtergronden van de tbr worden geschetst. De 
auteur pleit voor handhaving van de tbr naast de vrijheidsstraf. 

4. Hamers, H.J.A. 
Het kristallen paleis; de psychopatenzorg in Nederland / H.J.A. Hamers 
Lisse: Swets en Zeitlinger, 1986 
Proefschrift Universiteit van Amsterdam 

De auteur gaat na een kort historisch overzicht in op de problemen rond de 
terbeschikkingstelling. De vragen hebben betreklcing op het selectieve karalcter 
van de tbr-maatregel, de legale en illegale willekeur van deskundigen bij het 
inschatten van de toerekenbaarheid en het voorspellen van recidive, en het ont-
breken van duidelijke resultaten van dwangverpleging. 
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5. Kelk, C. en Ch. Haffmans 
De strafrechtelijke maatregelen en het tanende tweesporenstelsel / C. Kelk en 
Ch. Haffmans 
In: Gedenkboek Honderd jaar Wetboek van Strafrecht 1886-1986; onder red. 
van J.P. Balkema [et al.] 
Arnhem: Gouda Quint, 1986, pp. 333-347 

De historische en theoretische achtergrond van de strafmaatregelen in het Wet-
boek van Strafrecht (w.o. tbr) worden besproken. De auteur pleit voor een 
scheiding tussen strafmaatregelen en maatregelen. 

6. ICrul-Steketee, J. 
De strafrechtelijke plaatsing in een kranlczinnigengesticht / J. Krul-Steketee 
Nederlands juristenblad, vol. 61 (1986), nr. 33 (sept.), p. 1061 

Opmerkingen n.a.v. twee artikelen van Ch. Haffmans in NJB 1986, pp. 313- 
314. Onder andere worth ingestemd met de opvatting van Haffmans dat de 
combinatie van plaatsing in een icranlczinnigengesticht en oplegging van tbr 
onmogelijk moet worden gemaa1ct. Dit moet volgens de auteur niet gebeuren 
door afschaffing van art. 37 lid 2. 

7. Marle, H.J.C. van 
Verpleging en motivering tot behandeling in de TBR / H.J.C. van Marie 
Tijdschrift voor de psychiatrie, vol. 28 (1986), nr. 4, pp. 244-253 

De Commissie Rechtspositie Terbeschikkinggestelden heeft in haar interim-
rapport een onderscheid moeten maken tussen verpleging en behandeling in de 
tbr-inrichtingen. In dit artikel wordt getracht aan de hand van enkele basale 
principes criteria te formuleren waaraan verpleging resp. behandeling moeten 
voldoen, ten einde de toepassing van de den of de ander toetsbaar te maken 
voor eventuele beklaginstanties. 

8. Made, WIC. van 
De versterkte dialoog: de rechtspositieregeling TBR / H.J.C. van Marie 
Proces, vol. 65 (1986), nr. 4 (april), pp. 89-95 

De versterking van de rechtspositie van de tbr-gestelde kan een aanvtilling op 
de behandeling betekenen. Van grote betekenis is de mate van integratie in het 
beleid van de irtrichting. 
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9. Mols, G. 
Rechtsbijstand aan TBR-gestelden, voor en na Haars / Gerard Mols 
Rechtshulp, 1986, nr. 1 (jan.), pp. 13-18 

De auteur maakt kanttekeningen bij de interne rechtspositie van de tbr-gestel-
de. Wat zijn de taken van een rechtshulpverlener in tbr-zalcen? Brengt het 
rapport van de Commissie-Haars verbetering? Wat zijn de mogelijkheden en 
beperkingen van rechtsbijstand in het kader van verlenging van de tbr, ont-
slag, verlof en de interne rechtspositie? 

10. Pos, H.J., H. Blaisse en F. Westenberg 
Recht en psychiatrische patient / Hans J. Pos, Huib Blaisse en Frank 
Westenberg 
Lelystad: Koninklijke Vermande, 1986 
Recht voor de welzijnspraktijk 

Dit boek geeft een systematisch, praktijkgericht overzicht van de positie van 
de psychiatrische patienten, intra- en extramuraal, vrijwillig en onvrijwillig 
opgenomen. Ook de positie van de tbr-gestelde en de drugverslaafde komen 
uitvoerig aan de orde. 

11. Pos, H.J. en F. Westenberg 
Gevaar: het slot en grendel criterium in het recht; juridificatie in de pralctijk 
van de oplegging en uitvoering van de TBR / H.J. Pos en F. Westenberg 
Rechtshulp, 1986, nr. 6/7 (juni/juli), pp. 5-29 

In dit artikel wordt de huidige situatie rond tbr-gestelden weergegeven. Tevens 
worden zowel de interne als de externe positie in een rechtstheoretisch kader 
geplaatst. Bovendien worden aan de hand van enkele cases, factoren weerge-
geven die juridificatie van de positie van de tbr-gestelden in de weg staan. 

12. Vegter, P.C. en J. van Zeijst 
Rechtspositie van terbeschiklcinggestelden; een goed besluit? / P.C. Vegter en 
J. van Zeijst 
Delikt en Delinkwent, vol. 16 (1986), nr. 8 (okt.), pp. 799-817 

Centraal in dit artikel staat het ontwerp-besluit Inhoudende tijdelijke regeling 
van de rechtspositie van personen die in een justitiele inrichting voor verple-
ging van terbeschikkinggestelden worden verpleegd'. De auteurs staan stil bij 
de reikwijdte van de regeling. Daarna komt de materiele rechtspositie aan de 
orde wat betreft briefwisseling, bezoek en beperking van de bewegingsvrij-
heid. De auteurs uiten hun lcritiek op het ontwerp-besluit. 
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Literatuur 1987 

13. Almelo, L. van 
Zin en onzin van TBR / Lex van Almelo 
Intermediair, vol. 23 (1987), nr. 15 (april), pp. 25, 27 en 55 

Overzicht van de meningen van een aantal deslcundigen over het nut van de 
tbr-maatregel, de rot van de psychiatrie en de positie van tbr-gestelden. 

14. Barneveld, P.D. 
Verandering in de tbr / P.D. Barneveld 
Balans, vol. 18 (1987), nr. 2 (febr.), pp. 18-21 

De veranderingen rond de nieuwe tbs-wet worden besproken. De naam veran-
dert van tbr in tbs, waarbij onderscheidt gemaakt wordt tussen tbs met en 
zonder verpleging. Tevens wordt ingegaan op de positie van tbs-inrichtingen 
in de nieuwe wet. 

15. Behandelen 
Behandelen in onvrijheid; 25 jaar Dr. S. van Mesdagkliniek; onder red. van 
H.J.C. van Marle en J.W. Reicher 
Z. pl.: z. uitg., 1987 

Bundeling van een reeks voordrachten op een speciale studiedag, d.d. 6 maart 
1987. Bevat: 1) Onvrijheid en behandeling - H.J.C. van Marle; 2) T.B.R. de 
kosten ward? - H.W. van Hifikema; 3) Psychologisch onderzoek binnen de 
dwangverpleging - G. de Jong; 4) De behandeling van agressief-sexueel ge-
stoorde delinquenten - S.U. Leeuwenstein; 5) Niemand heeft gelijk (ervarin-
gen van patienten in de Mesdagkliniek) - H.G. Noltes; 6) Het therapeutisch 
milieu op een very intensive care afdeling - C.R. Hesse; 7) Vrij vrije associa-
ties; klinische psychotherapeutische overwegingen bij de voorgaande lezingen - 
P.J. Jongerius. 

16. Beyaert, F.H.L. 
Goed geld naar kwaad geld; straf - T.B.R. en psychiatrie / F.H.L. Beya.ert 
In: Voordrachten gehouden op de half-jaarlijkse themadag voor districts-
psychiaters te 's-Gravenhage, 20 november 1987 
Z. pl.: z. uitg., 1987, pp. 23-32 

De auteur schetst het belang van de tbr-maatregel binnen de strafrechtstoepas-
sing en gut in op een aantal problemen die de nieuwe tbs-wet met zich mee 
zal brengen. 
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17. Bijlage 
Bijlage IX; cijfermatige overzichten 
In: Rijksbegroting 1988; justitie 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1987 
Tweede Kamer, 20 200 VI, nr. 3, pp. 47-57 

Bevat statistische gegevens inzalce o.a. tbr; aantal opleggingen en beeindigingen 
onvoorwaardelijk tbr, tenuitvoerleggingen voorwaardelijk tbr (1977 t/m 1986); 
aantal tbr-gestelden per 31 december (1977-1986); aantal tbr-passanten (gemid-
delden per maand) in de periode jan. 1985 - juni 1987; aantal onvoorwaardelijk 
tbr-gestelden (kwartaalgemiddelde) en lopende tbr (1984 - 2e kwartaal 1987). 

18. Derks, W. 
De tbr; een historische en psychologische vergissing / Willem Derks 
De gids, vol. 150 (1987), nr. 6/7 (juli), pp. 455-469 

De auteur pleit voor afschaffing van de tbr-maatregel. Hij geeft een tiental 
bezwaren aan waarbij naar zijn mening de middelen (materieel en psycho-
logisch) in geen verhouding staan tot het te bereiken doel. 

19. Eindrapport 
Eindrapport van de Commissie rechtspositie ter beschikking gestelden; 
C. Haars (voorz.) 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1987 

In dit rapport is het eindresultaat van de Commissie-Haars in een aantal bij-
lagen opgenomen: 1) tekst van een wetsvoorstel Rechtspositie terbeschikking-
gestelden en overige verpleegden strafrechtstoepassing; 2) Memorie van toe-
lichting; 3) standaard-huishoudelijk reglement; 4) Advies omtrent het vooront-
werp van Wet behandelingsovereenkomst. 

20. Emmerik, J.L. van 
Het kristallen paleis; de TBR gezien door een glazen bol? / J.L. 
Balans, vol. 18 (1987), nr. 2 (febr.), pp. 11-15 

Kritisch conunentaar op het proefschrift van H.J.A. Hamers, 
paleis, de psychopatenzorg in Nederland'. 

21. Esmeijer, H. 
TBR wordt TBS; `veranderingen zullen weinig uitmaken' / Hans Esmeijer 
Vrijspraak, vol. 1 (1987), nr. 5 (olct.), pp. 3-4 

Op een themabijeenkomst van reclasseringsmedewerkers op 4 september 1987 
in Den Bosch gaven drie Justitie-ambtenaren een toelichting op de nieuwe tbs-
wetgeving. 
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22. Hofstee, 
Monisme en dualisme / E.J. Hofstee 
In: Straffen in gerechtigheid; opstellen over sancties en executies uitgegeven 
ter nagedachtenis aan Prof. mr. W.H.A. Jonkers 
Arnhem: Gouda Quint, 1987, pp. 25-42 

De auteur beschrijft het strafrechtelijk tweesporenstelsel (dualistisch) in histo-
risch perspectief en gaat vervolgens in op de ontwiklcelingen rond de volwas-
senen-tbr/tbs. 

23. Hofstee, E.J. 
TBR en TBS; de TBR in rechtshistorisch perspectief / E.J. Hofstee 
Arnhem: Gouda Quint, 1987 
Proefschrift Katholiek Universiteit Nijmegen 

De auteur geeft een diepgaande beschrijving van de voorgeschiedenis en de 
geschiedenis van de tbr-maatregel. In het laatste hoofdstuk staat het in 1972 
ingediende wetsontwerp herziening tbr central. Er zijn statistische gegevens 
m.b.t. tbr opgenomen. 

24. Hooft, C. van der 
De maatregelen van jeugd-tbr en buitengewone behandeling / C. van der 
Hooft 
In: Jaarverslag 1987; psychiatrische adviseurs Ministerie van Justitie 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1987, pp. 14-27 

Na een historisch overzicht gaat de auteur in op een onderzoek naar de toe-
passing van de maatregelen jeugd-tbr en buitengewone behandeling over de 
periode 1965-1975 en de effectiviteit daarvan. 

25. Isarin, J. 
Een vrouw ter beschildcing gesteld; van de goot in de afgrond; het verhaal 
achter de prilcpil / Jet Isarin 
Nemesis, vol. 3 (1987), nr. 4 (juli/aug.), pp. 189-201 

Naar aanleiding van een tweetal rechtszaken aangespannen door een vrou-
welijke tbr-gestelde wordt de positie van de vrouwelijke tbr-gestelde in de 
praktijk geschetst. 
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26. Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 1986; Hoofdafdeling beleid T.B.R.; Directie T.B.R. en 
Reclassering 
Z. pl.: z. uitg., 1987 

Bevat o.a.: statistische gegevens over 1986; aantallen tbr-gestelden (naar ge-
slacht en verblijfplaats); capaciteit tbr-inrichtingen; en aantal en inhoud van 
uitgebrachte verlengingsadviezen. 

27. Koenraadt, F.A.M.M. 
De ongewisse duur van T.B.R. / F.A.M.M. Koenraadt 
Just, vol. 19 (1987), nr. 5, pp. 254-262 

De auteur uit lcritiek op de nieuwe tbs-maatregel. Met name de ongewisheid 
over de duur van de maatregel, de duur van de passantentijd en de verlengings-
praktijk komen aan de orde. 

28. Markenstein, L.F. 
De interne rechtspositie van terbeschikking gestelden: tussen beveiliging en 
behandeling / L.F. Markenstein 
In: Terugblik en vooruitzien; vijf jaar Valcgroep Gezondheidsrecht Rijks-
universiteit Limburg september 1982 - september 1987 
Z. pl.: z. uitg., 1987, pp. 85-101 

Besproken wordt de rol van het zelfbeschikkingsrecht en de daaruit af te lei-
den grondrechten bij de gedachtenvorming over de rechtspositieregeling voor 
tbr-gestelden. De Commissie-Haars tracht evenwicht te vinden tussen bevei-
liging, behandeling en rechtspositie. Gekeken wordt in hoeverre afgeweken 
wordt van de rechten van patienten in de wetsvoorstellen inzalce de behande-
lingsovereenkomst en de BOPZ. 

29. Marle, H.J.C. van 
Ontwikkelingen binnen de T.B.R.-verpleging: enkele feiten en consequenties / 
H.J.C. van Marie 
In: Voordrachten gehouden op de half-jaarlijkse themadag voor districts-
psychiaters te Den Haag, 20 november 1987 
Z. pl.: z. uitg., 1987, pp. 11-22 

Beschrijving van een aantal ontwikkelingen binnen het tbr-veld. Ingegaan 
wordt op: 1) de veranderingen in de patientenpopulatie en de daannee samen-
hangende wijzigingen in de behandelingsaanpak; 2) de nieuwe tbs-wet; 3) de 
veranderde eisen die aan het management van de klinieken worden gesteld. 
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30. Sdmitzler, J.G. 
Over toepassing van de artikelen 47 en 120 van de gevangenismaatregel / 
J.G. Schnitzler 
In: Straffen in gerechtigheid; opstellen over sancties en executie, uitgegeven 
ter nagedachtenis aan Prof. mr. W.H.A. Jonkers 
Arnhem: Gouda Quint, 1987, pp. 223-232 

De auteur gaat o.a. in op de problematiek van het overplaatsen van psychisch 
gestoorde gedetineerden naar een tbr-inrichting om daar te worden behandeld. 

31. Smit, N.W. de 
Oppositie H.J.A. Hamers / N.W. de Smit 
Balms, vol. 18 (1987), nr. 2 (febr.), pp. 10-11 

Kritisch commentaar op het proefschrift van H.J.A. Hamers, 'Het lcristallen 
paleis; de psychopatenzorg in Nederland' uitgesproken tijdens de promotie op 
8 juli 1986, Universiteit van Amsterdam. 

32. Van 
Van delikt tot straf; statistisch overzicht 1986 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1987, p. 29 

Op p. 29 worth een staat gegeven van het aantal tbr-gestelden per ultimo van 
het jaar (1975, 1980, 1984, 1985 en 1986) o.a. naar geslacht. 

33. VersIag 
Verslag over de jaren 1985 en 1986; Directie Kinderbescherming 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1987 

Bevat statistische gegevens over aantallen jeugd-tbr en buitengewone behande-
ling (1977 Um 1986) naar verblijfplaats - zie; pp. 74-75, 79 en 122-127. 

34. Zeijst, J. van 
Opnieuw een TBR-passantenprobleem / J. van Zeijst 
Nederlands juristenblad, vol. 62 (1987), nr. 7 (febr.), pp. 210-211 

De auteur reageert op het zgn. passantenprobleem waarbij een tbr-gestelde, in 
afwachting van plaatsing in een tbr-inrichting, in een Huis van Bewaring is 
geplaatst. Hij pleit voor een betere capaciteitsplanning om het probleem van 
(te) lange wachttijden op te lossen. 

35. Zeijst, J. van 
De TBR in de overgang / J. van Zeijst 
In: Straffen in gerechtigheid; opstellen over sancties en executie ter 
nagedachtenis aan Prof. inr. W.H.A. Jonkers 
Arnhem: Gouda Quint, 1987, pp. 269-279 
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Bijdrage over de problemen m.b.t. overgangsregelingen en wijzigingen in het 
nieuwe wetsontwerp inzake herziening van de terbeschiklcingstelling ten op-
zichte van de oude tbr-regeling. 

36. Zeijst, J. van 
Het wetsontwerp-TBR eindelijk tot wet verheven / J. van Zeijst 
Penitentiaire informatie, 1987, nr. 1, pp. 1-3 

Commentaar op het uit 1972 stanunende wetsvoorstel tot herziening van de 
terbeschikkingstelling dat door de Eerste Kamer is aanvaard en in het Staats-
blad is gepubliceerd (Stb. 1986, 587). De wet bevat veel rechtspositionele 
verbeteringen. 

Literatuur 1988 

37. Barneveld, P.D. 
Patienten met psychotische verschijnselen in inrichtingen voor TBR-gestelden; 
resultaten van de enquete naar de zogenaamde atypische patient in het tbr-
circuit / P.D. Barneveld 
Den Haag: Ministerie van justitie, 1988 

Verslag van een in 1983 opgezette schriftelijke enquete onder directeuren van 
tbr-inrichtingen waarin werd gepoogd om (1) inhoud en betekenis van het 
begrip `atypische patient' nader te bepalen en (2) aard en omvang van deze 
groep patienten precies (empirisch) te bepalen. 

38. Berg, W. van den, en E. Hofstee 
Een nieuwe rechtspositieregeling voor TBR-gestelden; het voorstel van de 
commissie Haars / Wilma van den Berg en Ebby Hofstee 
Proces, vol. 67 (1988), nr. 5 (mei), pp. 135-141 	• 

Besproken wordt het voorstel van de Conunissie-Haars, dat heeft geleid tot de 
Wet herziening TBR. Er wordt ingegaan op de nieuwe materiele en formele 
rechtspositie van de tbr-gestelden. 

39. Bijlage 
Bijlage 8; cijfermatige overzichten 
In: Rijksbegroting 1989; justitie 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1988, pp. 40-49 

Statistische gegevens inzake o.a.: aantal opleggingen en beeindigingen onvoor-
waardelijk tbr, tenuitvoerlegging voorwaardelijk tbr (1978-1987); aantal tbr-
gestelden per 31 december (1978-1987); aantal tbr-passanten (gemiddeld per 
maand) in de periode 1985 t/m juni 1988; aantal onvoorwaardelijk tbr-gestel-
den (kwartaalgemiddelde) en lopende tbr (1984 - le kwartaal 1988). 
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40. Bosman, S.J. en A.A.M. Kuypers 
Allochtonen in Oldenkotte; een onderzoek naar de behandeling van alloch-
tonen die in de periode 1977-1987 in de forensische psychiatrische kliniek 
Oldenkotte verbleven / S.J. Bosman en A.A.M. Kuypers 
Reklcen: Forensisch psychiatrische kliniek Oldenkotte, 1988 

Doelstelling van het onderzoek was om te achterhalen (1) of er onvoldoende 
rekening wordt gehouden met het verschil in sociaal culturele achtergrond 
tussen allochtonen en autochtonen en (2) waar en hoe de gevolgen hiervan 
zich manifesteren in Oldenkotte. Hiertoe werd een literatuuronderzoek en een 
dossieronderzoek verricht. 

41. Criminaliteit 
Criminaliteit en strafrechtspleging 1986 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1988 

Op p. 81 zijn de aantallen tbr- en jeugd-tbr-opleggingen vermeld over de jaren 
1984 t/m 1986 naar hoofdgroepen van misdrijven en overtredingen. Op p. 57 
is het aantal tbr-opleggingen over de jaren 1984 t/m 1986 opgenomen. 

42. Eijnden, D. van den 
TBR en TBS stellen speciale eisen aan reclassering / Damiaan van den Eijnden 
Vrijspraak, vol. 2 (1988), nr. 5 (juli), pp. 23-24 

Bespreking van de onduidelijkheden over de rol van de reclassering m.b.t. de 
nieuwe tbs-wet. 

43. Esmekjer, H. 
Kommissie Haars presenteert eindrapport over rechtspositie; jaarlijkse evaluatie 
voor TBS-gestelde / Hans Esmeijer 
Vrijspraak, vol. 2 (1988), nr. 1 (febr.), pp. 11-12 

Reactie van de reclassering op het eindrapport van de Commissie-Haars. 

44. Esmeijer, H. 
Prof. dr. Bart de Smit en het SPW `TBS-klinieken en reclassering moeten 
meer samenwerken' / Hans Esmeijer 
Vrijspraak, vol. 2 (1988), nr. 8 (nov.), pp. 4-5 

Interview (kort) met prof. dr. Bart Smit die pleit voor een betere samenwer- 
king tussen het sociaal psychiatrisch reclasseringswerk en de tbs-klinieken. 
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45. Esmeijer, H. 
Stichting wijt plaatsgebrek aan bureaucratie `T'BR vaak onnodig gerekt' / Hans 
Esmeijer 
Vrijspraak, vol. 2 (1988), nr. 5 (juli), pp. 16-17 

Kritiek van de Stichting Belangenbehartiging (ex-)tbr-gestelden op het plaatsge-
brek in tbr-inrichtingen en de daardoor ontstane problemen met tbr-passanten. 

46. Esmeijer, H. 
TBS-chef Buiskool over capaciteitsproblemen: justitie treft geen blaam' / 
Hans Esmeijer 
Vrijspraak, vol. 2 (1988), nr. 6 (sept.), pp. 8-9 

Reactie van de chef van de Hoofdafdeling Beleid TBS van het Ministerie van 
Justitie op de capaciteitsproblemen in de tbs-klinieken en de passantenproble-
matiek. 

47. Esmeijer, H. 
Voorlopig nog geen oplossing voor plaatsgebrek gestoorde gedetineerden; 
advocaat wint drie maal kort geding / Hans Esmeijer 
Vrijspraak, vol. 2 (1988), nr. 4 (juni), pp. 3-5 

Bijdrage over de lange wachttijden voor tbs-passanten en juridische consequen-
ties daarvan. 

48. Esmeijer, H. 
Wachttijd tbs-passanten loopt tenig; Meijers-Instituut doet meer dan selecteren 
/ Hans Esmeijer 
Vrijspraak, vol. 2 (1988), nr. 8 (nov.), pp. 21-23 

Gesprek met mw. drs. A.T.M. Besamusca, geneesheer-directeur van het Dr. 
F.S. Meijers Instituut in Utrecht. Aan de orde komen de passantenproblema-
tiek en de rol van het instituut dat uitzoelct welke tbs-gestelde naar welke 
kliniek gaat. 

49. Geestelijk 
Geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging; een kwantitatief beeld; rapport 
van de Werkgroep inventarisatie geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging; 
A.C. Berghuis (voorz.) 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1988 

De problemen rond meerderjarige geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging 
worden naar aard en omvang in kaart gebracht. In het slothoofdstuk worden 
conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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50. Gevangenisstatistiek 
Gevangenisstatistiek 1986 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1988 

Op p. 13 is het aantal tbr-gestelden per 31 december over de jaren 1982 Um 
1986 vermeld. Ook het aantal proefverloven en de tbr-passanten zijn vermeld. 
Op p. 12 is het aantal vrijlatingen en overplaatsingen aangegeven. 

51. Herstel, A. 
Onvrijheid: een weg naar vrijheid / A. Herstel 
In: Tussen vrijheid en onvrijheid; op het grensvlak van strafrechtspleging en 
psychiatrie; congres Vrije Universiteit 1988 
Arnhem: Gouda Quint, 1988, pp. 53-64 

Visie van een officier van justitie op de wijze waarop het openbaar ministerie 
zich beweegt op het grensvlak van psychiatrie en recht. Hij gaat o.a. in op een 
aantal problemen rond tbs (maximering, verlengingsprocedure, en combinatie 
tbs met gevangenisstraf). 

52. Hofstee, 
De TBR onder behandeling; de Wet-herziening TBR / E.J. Hofstee 
Delikt en Delinkwent, vol. 18 (1988), nr. 8 (oh.), pp. 702-717 

De Wet-herziening TBR heeft de psychopatenwetten 1925/1928 vervangen. De 
auteur bespreekt een aantal wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van deze 
oude wetten. 

1 . 

53. Hofstee, E.J. 
Van TBR naar TBS / E.J. Hofstee 
Zwolle: Tjeenk Willink, 1988 
Studiepockets strafrecht, nr. 18 

Geschiedenis, ontwikkelingen van de wetgeving van tbr naar tbs, en rechts-
positie van de tbs-gestelde worden uitgebreid behandeld. 

54. Hubben, J.H. 
Enkele problemen uit de praktijk; over inzagerecht, verlengingsacties en de 
weigerende observandus / J.H. Hubben 
In: Tussen vrijheid en onvrijheid; op het grensvlak van strafrechtspleging en 
psychiatrie; congres Vrije Universiteit 1988 
Arnhem: Gouda Quint, 1988, pp. 53-64 

De auteur gaat in op problemen binnen de nieuwe tbs-wet zoals het inzagerecht 
van tbs-gestelden t.a.v. rapporten, adviezen en evaluaties die een rol spelen bij 
de verlengingsbeslissing. Ook het probleem van weigering van de verdachte 
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om mee te werken aan observatie en rapportage door deskundigen komt aan 
de orde. 

55. Jaaroverzicht 
Jaaroverzicht 1987; Hoofdafdeling Beleid TBR; Directie TBR en Reclassering 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1988 

Bevat o.a. statistiek over 1987; aantallen tbr-gestelden (naar geslacht en ver-
blijfplaats); capaciteit tbr-inrichtingen; aantallen en inhoud van uitgebrachte 
verlengingsadviezen. 

56. &alien, F., H. Mol en M. van der Dussen 
Interview prof. dr. F.H.L. Beyaert / F. Kallen, H. Mol en M. van der Dussen 
Just, vol. 20 (1988), nr. 4, pp. 75-82 

Prof. dr. Beyaert is geneesheer-directeur van de Psychiatrische Observatie-
kliniek Het Pieter Baan Centrum. In dit interview beschrijft hij het functio-
neren van dit Centrum. De tbr-maatregel wordt van kritische kanttekeningen 
voorzien evenals het verlenen van proefverlof. 

57. Kool, R.S.B. 
Het beslagrecht voor terbeschikkinggestelden: in wiens belang? / R.S.B. Kool 
In: Overheidsrechter gepasseerd; onder red. van H.J. Snijders 
Arnhem: Gouda Quint, 1988, pp. 343-357 

De auteur betoogt dat de gekozen invalshoek in het `Besluit tijdelijke regeling 
van de rechtspositie van terbeschildcinggestelden' een onjuiste is. Hiertoe zijn 
een aantal criteria voor een rechtspositieregeling uitgewerkt. Bekeken wordt in 
welke mate de ontworpen regeling voldoet aan deze criteria. 

58. Krul - Steketee, J. 
Enkele opmerkingen inzake de nieuwe TBS-regeling / J. Krul - Steketee 
Nederlands juristenblad, vol. 63 (1988), nr. 39 (nov.), p. 1417 

De auteur bespreekt enige misverstanden m.b.t. de interpretatie en onderlinge 
samenhang van bepalingen in de nieuwe tbs-wet en het Reglement tenuitvoer-
legging TBS. 

59. Martin, W.F. 
De jeugdstrafrechtelijke maatregelen van TBR en BB / W.F. Martin 
Balans, vol. 19 (1988), nr. 2 (febr.), pp. 16-18 

De inhoud en toepassing van beide jeugdmaatregelen worden besproken. 
Tevens worden statistische overzichten gegeven over de toepassing van deze 
maatregelen jeugd-tbr en buitengewone behandeling naar leeftijd en naar ver-
blijfplaats vanaf 1977 t/m 1986. 
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60. Registratie 
Registratie van geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging; advies van de 
Werkgroep Inventarisatie Geestelijk Gestoorden in de Strafrechtspleging 
(WIGGS); A.C. Berghuis (voorz.) 
Z. pl.: z. uitg., 1988 

Kwantitatieve gegevens over het aantal geestelijk gestoorden in de strafrechts-
pleging. 

61. Schalken, T.M. 
Net recht tussen vrijheid en onvrijheid / T.M. Schalken 
In: Tussen vrijheid en onvrijheid; op het grensvlak van strafrechtspleging en 
psychiatrie; congres Vrije Universiteit 1988 
Arnhem: Gouda Quint, 1988, pp. 37-51 

De auteur gaat o.a. in op de argumenten die in de maatschappelijke discussie 
over psychiatrische overheidsdwang naar voren zijn gebracht aan de hand van 
het rapport van de Commissie-Haars. De psychiatrie moet aan criteria voldoen 
die aangeven onder welke voorwaarden de menselijke vrijheid kan worden 
beperlct en op welke wijze zij controle door het recht dient toe te laten. 

62. TBR 
TBR; commentaar Coornhert-Liga 
Advocatenblad, vol. 68 (1988), nr. 2 (jan.), pp. 54-55 

Kritische reactie op het eindrapport van de Cornmissie-Haars inzalce de rechts-
positie van tbs-gestelden van de Coomhert-Liga en de Stichting Belangen-
behartiging (Ex-)TBR-gestelden. 

63. Toepassing 
Toepassing van de maatregel onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling van de 
regering, 1981-1986 
Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid, vol. 1 (1988), nr. 2, 
pp. 63-64 

Bevat statistische gegevens over daderkenmerken (geslacht, nationaliteit, 
recidive), ressort, wijze van toepassing, leeftijdscategorieen, en aard van het 
misdrijf. 

64. Tussen 
Tussen vrijheid en onvrijheid; op het grensvlak van strafrechtspleging en 
psychiatric; congres Vrije Universiteit 1988 
Arnhem: Gouda Quint, 1988 
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Het thema van het congres was het beschouwen van de grondslagen van het, 
in internationaal opzicht, unieke instituut van terbeschikkingstelling. Verban-
den worden gelegd met andere vormen van vrijheidsbeneming. In de bijlagen 
zijn opgenomen: 1) de tekst van de nieuwe tbs-wet; 2) de Tijdelijke regeling 
rechtspositie tbs-gestelden; 3) Voorontwerp rechtspositie tbs-gestelden; 4) 
literatuurlijst tbr/tbs. 

65. Uw 
Uw rechtspositie als verpleegde in een justitiele inrichting voor ter beschikking 
gestelden 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1988 

Bevat algemene informatie over de rechtspositie van tbs-gestelden. Zowel de 
interne als de externe rechtspositie (i.v.m. verlengingsprocedures). De tekst is 
gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling over de maatregel terbeschikking-
stelling en het Besluit tijdelijke regeling van de rechtspositie tijdens verpleging 
in de inrichting. De wet en het besluit zijn per 1-9-1988 in werking getreden. 

66. Van 
Van delikt tot straf; statistisch overzicht 1987 
Den Haag: SDU, 1988 

Op p. 29 is een staat opgenomen van het aantal tbr-gestelden per ultimo van 
het jaar (1975, 1980, 1985, 1986 en 1987) naar geslacht. 

67. Vegter, P. 
Terbeschikkingstelling, stap terug en stap vooruit / P. Vegter 
Penitentiaire informatie, 1988, nr. 2, pp. 31-33 

Redactioneel commentaar op de overgangsproblemen bij de inwerkingtreding 
van de nieuwe tbs-wet (Stb. 1986, 587) en op het eindrapport van de Com-
missie-Haars. Met name de problemen rond verlenging en beeindiging komen 
aan de orde. 

68. Vegter, P. 
Wijzigingen bij de tenuitvoerlegging van terbeschikkingstelling / P. Vegter 
Penitentiaire informatie, 1988, nr. 6, pp. 205-207 

Per 1 september 1988 zijn de nieuwe tbs-wet (Stb. 1986, 587), het Besluit 
inzake de tijdelijke regeling van de rechtspositie van tbs-gestelden (Stb. 1987, 
55) en het Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling (Sib. 1988, 282) 
in werking getreden. De definitieve rechtspositie is hiermee echter nog niet 
overzichtelijk geregeld. 
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Literatuur 1989 

69. Barneveld, P.D. 
Over seksualiteit en intimiteit in de inrichting; studiedagen Tbs '89 / 
P.D. Barneveld 
Justitiele Verkenningen, vol. 15 (1989), nr. 9 (dec.), pp. 8-19 

Informatieve inleiding over de maatregel tbs, de tenuitvoerlegging daarvan, de 
instellingen, de behandeling en de kosten. Vervolgens geeft de auteur een kort 
verslag van de studiedagen op 16 en 17 maart 1989, georganiseerd door de 
Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Justitie. 

70. Beyaert, F.H.L. 
Goed geld naar kwaad geld; straf - TBS - psychiatrie - humaniteit en 
economic 
Delikt en Delinkwent, vol. 19 (1989), nr. 3 (maart), pp. 211-218 

Door de nieuwe wetgeving wordt het mogelijk tbs op te leggen zonder verple-
ging. Wat hiervan de praktische consequentie zal zijn, anders dan de vroegere 
voorwaardelijke tbr met bijzondere voorwaarden, is onduidelijk. Ook de 
nieuwe verlengingsprocedures brengen talloze problemen met zich mee. Hoe-
wel de rechten van de tbs-gestelde straks naar ieders tevredenheid gewaar-
borgd zijn, zijn de openbare veiligheid en de financien volgens de auteur niet 
met deze wetgeving gediend. 

71. Bijlage 
Bijlage 9; cijfermatige overzichten 
Rijksbegroting 1990; justitie 
Den Haag: SDU, 1989, pp. 38-48 

Op p. 47 zijn statistische gegevens vermeld over: aantal opleggingen en beein-
digingen van tbs (1979-1988); aantal tbs-gestelden (1984-1988); aantal tbs-
passanten gemiddeld per maand (1985-1988). 

72. Capaciteit 
Capaciteit penitentiaire en TBR-inrichtingen, 1988 
Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid, vol. 2 (1989) nr. 2, p. 39 

Bevat cijfers over het gemiddeld feitelijk gebruik van capaciteit van tbr-inrich-
tingen ingedeeld naar geslacht over de jaren 1987 en 1988. 

73. Criminaliteit 
Criminaliteit en strafrechtspleging 1987 
Den Haag: SDU, 1989 

Op p. 76 zijn het aantal opgelegde volwassenen-tbr en jeugd-tbr-maatregelen 
vermeld naar hoofdgroepen van misdrijven over de jaren 1985, 1986 en 1987. 

22 



74. Dijkstra, T. 
Recht voor terbeschiklcinggestelden; een onderzoek naar de vraag inhoeverre 
de interne rechtspositieregeling zoals voorgesteld door de commissie-Haars 
een deugdelijke rechtsbescherming biedt / Trix Dijkstra 
Groningen: Onderzoekscentrum voor Criminologie, Rijksuniversiteit 
Groningen, 1989 

Aan de orde komen de materiele rechtspositie, het voorgestelde beklagrecht 
voor tbs-gestelden en de pralctijkverwachtingen daarvan. 

75. Drost, T.R. en J.P. Eggink 
Behandeling in een TBS-inrichting; een onderzoek naar de tenuitvoerlegging 
van circa 150 terbeschilckingstellingen in de Van Mesdagkliniek / T.R. Drost 
en J.Ph. Eggink 
Groningen: Criminologisch Instituut, 1989 

In dit onderzoek komen drie vragen aan de orde: 1) Hoe zag de basisstructuur 
van de behandeling er in grote lijnen uit? 2) Hoe vertaalde deze zich naar de 
diverse (lcwantificeerbare) behandelingsonderdelen? 3) Waren er wat dat be-
treft duidelijke verschillen tussen bepaalde tbs-gestelden? 

76. Drost, T.R. en J.P. Eggink 
Beveiliging, behandeling en proportionaliteit; een onderzoek naar de resultaten 
van de terbeschikkingstelling op het moment van vertrek uit de inrichting / 
T.R. Drost en J.Ph. Eggink 
Delikt en Delinkwent, vol. 19 (1989), nr. 5 (mei), pp. 391-406 

De auteurs constateren dat aan een tbs-maatregel drie belangrijke doelstel-
lingen ten grondslag liggen. Kort saMengevat: 1) beveiliging op korte termijn, 
2) beveiliging op lange termijn en 3) het voorkomen van disproportionaliteit. 
In dit artikel wordt een eerste balans opgemaakt van de resultaten die geboekt 
werden binnen een onderzoeksgroep met deze doelstellingen. Hiertoe werden 
alle tbs-stellingen bekeken die tussen 1970 en 1977 vanuit de Van Mesdag-
kliniek beeindigd werden. 

77. Emmerik, J.L. van 
Het delictgedrag van ter beschikking gestelde seksuele delinquenten; enkele 
lcwantitatieve gegevens / J.L. van Emmerik 
Justitiele Verkenningen, vol. 15 (1989), nr. 9 (dec.), pp. 20-23 

Dit artikel bevat cijfers over (recidive van) seksueel delinquente tbs-gestelden. 
Deze cijfers zijn gebaseerd op een nog lopend onderzoek en op het rapport 
`Tbs en recidive' van de auteur. 
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78. Emmerik, J.L. van 
Tbs en recidive; een vervolgstudie naar de recidive van ter beschiklcing 
gestelden van wie de maatregel is beeindigd in de periode 1979-1983 / J.L. 
van Emmerik 
Arnhem: Gouda Quint, 1989 
Onderzoek en beleid, nr. 95 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een vervolgonderzoek naar recidive 
op het in 1985 gepubliceerde onderzoeksverslag 'TER en recidive in de pen-
ode 1974 t/m 1979'. De volgende drie vragen staan bij dit onderzoek centraal: 
1) Wat is de aard en de omvang van de recidive van tbs-gestelden tijdens de 
tenuitvoerlegging van de maatregel? 2) Wat is de aard en de omvang van de 
recidive na beeindiging van de maatregel? 3) Zijn er samenhangen, en zo ja 
van welke aard, tussen recidivegegevens en kenmerken van het delictverleden 
en van de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel? 

79. Emmerik, J.L. van, en M. Brouwers 
Ter beschiklcing gestelde seksuele delinquenten; enlcele kwantitatieve gegevens 
over bun delictgedrag / J.L. van Emmerik en M. Brouwers 
Tijdschrift voor criminologie, vol. 31 (1989), nr. 3, pp. 215-228 

Naar aanleiding van twee door tbs-gestelden gepleegde dodingsdelicten waarbij 
de slachtoffers ook waren verlcracht, is door het WODC een onderzoek opge-
zet bij seksuele delinquenten van wie op dat moment de tbs-maatregel ten uit-
voer wend gelegd. Van de eerste - inmiddels afgesloten - fase wordt in dit 
artikel verslag gedaan. Gegevens zijn verzameld en geanalyseerd over het 
delictgedrag van de eind 1988 tbs-gestelde seksuele delinquenten v66r de 
oplegging van de maatregel en tijdens de tenuitvoerlegging daarvan. Verslag 
van de tweede fase is te vinden in het Tijdschrift voor Criminologie, 1990, 
nr. 3, pp. 190-211. 

80. Gevangenisstatistiek 
Gevangenisstatistiek 1987 
Den Haag: Centraal bureau voor de statistiek, 1989 

Op pp. 12 en 13 zijn de opgenomen en afgevoerde tbr-gestelden in 1987 ver-
meld naar bestemming en verblijfstitel. Op p. 13 is het aantal tbs-gestelden per 
31-12-1987 vermeld naar aard van insluiting. Op p. 21 zijn gegevens vermeld 
over tbr in 1975, 1980, 1985, 1986 en 1987 (naar verblijfplaats, proefverlof, 
passanten). 
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81. Haffmans, C. 
De berechting van de psychisch gestoorde delinquent; handleiding voor 
juristen bij vraagstukken op het raakvlalc van strafrecht en psychiatrie / 
Ch. Haffmans 
Arnhem: Gouda Quint, 1989 

In hoofdstuk IV (pp. 73-99) wordt o.a. ingegaan op de maatregelen tbs en 
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. De voorwaarden voor tbs-oplegging, 
de verlenging en de oplegging van tbs in combinatie met andere maatregelen 
of straffen wordt besproken. 

82. Hofstee, E.J. 
Van TBR naar TBS / E.J. Hofstee 
Zwolle: Tjeenk Willink, 1989 

Besproken worden de geschiedenis van tbr, de ontwikkeling van tbr naar tbs, 
en de rechtspositie van tbs-gestelden. 

83. Hubben, J.H. 
Rechtspositie en behandeling in de (ambulante) TBS / J.H. Hubben 
In: Link & leip; reclassering tussen strafrecht en geestelijke gezondheidszorg; 
inleidingen symposium 2 november 1989 
Den Bosch: Nederlandse federatie van reclasseringsinstellingen, 1989, pp. 5-9 

Deze bijdrage gaat in op de interne - en externe rechtspositieregeling, de tbs 
zonder verpleging en de mogelijke rol van de reclassering daarbij. 

84. Jaarcijfers 
Jaarcijfers TBS 1988 
Den Haag: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, Ministerie van 
Justitie, 1989 

Bevat statistische gegevens over: 1) aantallen opleggingen van de maatregel 
tbr/tbs (naar geslacht, leeftijdscategorieen en aard van de delicten); 2) aantal-
len tbs-gestelden (naar geslacht en verblijfinrichting); 3) capaciteit, bezetting 
en het patientenverloop van de afzonderlijke tbs-inrichtingen; 4) vergelijking 
van de inrichtingsadviezen met de uitkomst van de rechterlijke beslissingen 
inzake verlenging en beeindiging. 
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85. Jansen, J.M. 
De verhouding terbeschikkingstelling - gevangenisstraf bij kapitale delicten / 
J.M. Jansen 
Proces, vol. 68 (1989), nr. 4 (april), pp. 111-117 

De auteur noemt en onderbouwt vijf redenen waarom bij kapitale delicten 
langdurige gevangenisstraf naast een tbs met verpleging voor een verminderd 
toerekenbare verdachte aangewezen en verdedigbaar kan zijn. 

86. Kelk, C. 
Heil en onheil van de dwangmaatregelen in het perspectief van de tijd / 
C. Kelk 
Rechtshulp, 1989, nr. 8/9, pp. 12-19 

Na een overzicht van de geschiedenis van het strafrecht t.a.v. psychisch 
gestoorden pleit de auteur voor behandelgevangenissen naast tbs-inrichtingen 
om overplaatsings- en plaatsingsproblemen te voorkomen. 

87. ICrul-Steketee, J. 
Art. 47 Gevangenismaatregel in het licht van nieuwe wetgeving / J. 1Crul-
Steketee 
Proces, vol. 68 (1989), nr. 7/8 (juli/aug.), pp. 197-202 

De auteur bespreekt de gewijzigde regeling m.b.t. plaatsing in tbs-inrichtingen 
en de toepassing van art. 47 Gevangenismaatregel. 

88. Marle, H.J.C. van 
Afzondering binnen TBS-inrichtingen / H.J.C. van Marie 
Proces, vol. 68 (1989), nr. 7/8 (juli/aug.), pp. 185-196 

Het gebruik van de maatregel van afzondering komt weer meer in de belang-
stelling als alternatief om (recidiverende) gevaarvolle situaties te beeindigen of 
te voorkomen. De auteur Yacht een referentiekader te bieden bij het gebruik 
van dew maatregel. 

89. Marie, H.J.C. van 
De forensisch psychiatrische behandeling van psychotische reactievormen / 
H.J.C. van Marie 
Tijdschrift voor psychiatric, vol. 31 (1989), nr. 10, pp. 635-650 

Beschrijving (met statistische gegevens) van een groep psychotische (atypische) 
patienten in de Van Mesdagkliniek. Juridische - (delicten) en psychiatrische 
kenmerken worden beschreven. Tenslone worden cijfers gepresenteerd over 1) 
het aantal en de vormen van calamiteiten binnen de inrichting, 2) het aantal en 
de duur van plaatsing in isoleercellen en 3) het aantal begeleide en onbegeleide 
verloven en ontvluchtingen. 
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90. Negentig 
Negentig jaren statistiek in tijdreeksen; 1899-1989 
Den Haag: SDU, 1989, P.  219 

Op p. 219 is de totale bevolking van tbr-inrichtingen op 31 december vermeld 
vanaf 1980 t/m 1987. 

91. Pool, W.J. 
TBS, kostbare en dure tijd / W.J. Pool 
Rechtshulp, 1989, nr. 8/9, pp. 7-11 

Bijdrage op het congres Twangverpleging - TBS als dilemma' op 21 april 
1989 in Utrecht. De auteur gaat in op het kostbare tijdsaspect van de tbs. 
Ingegaan wordt op de passantentijd, de wachttijd voor opname, en de onge-
motiveerdheid van tbs-gestelden. 

92. Rombouts, P. 
Verslag van de fonimdiscussie / Petra Rombouts 
Rechtshulp, 1989, nr. 8/9, pp. 24-32 

Verslag van een forumdiscussie over de nieuwe tbs-wetgeving en de verschil-
lende congresbijdragen op het Congres Towangverpleging - TBS als dilemma' 
op 21 april 1989 te Utrecht. 

93. Smit, N.W. de 
Psychose en gevangenis / N.W. de Smit 
Justitiele Verkenningen, vol. 15 (1989), nr. 2 (maart), pp. 62-76 

De auteur behandelt de problematiek van de opvang van psychisch gestoorde 
gedetineerden. Hij onderscheidt de problematiek van de `normale' psychische 
crises binnen de gevangenismuren van de problematiek van de te verwachten 
stijging van de behoefte aan tbs-capaciteit voor deze categorie gedetineerden. 

94. TBS 
TBS en rechtsbescherming; naar een rechtspositieregeling voor terbeschiklcing- 
gestelden; commentaar en alternatieven bij de voorstellen van de commissie 
Haars; onder red. van T.R. Brandsma, T.R. Drost en M.J. Winkels 
Zwolle: Werkgroep TBS, Coornhert-Liga, 1989 

Ingegaan wordt op de materiele rechten van de tbs-gestelde en de inbreuken 
die de Commissie-Haars daarop wil toestaan, de voorgestelde periodieke eva-
luatie van verpleging en behandeling, de disciplinaire maatregelen, de formele 
rechtspositie, en de Verpleegraad. 
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95. Terbeschikkingstelling 
Terbeschiklcingstelling (TBS) en verpleging van overheidswege; algemene 
informatie 
Den Haag: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, Ministerie van 
Justitie, 1989 

Brochure met beknopte informatie over de nieuwe tbs-wet, verpleging en 
behandeling, bewegingsvrijheid buiten de inrichting, rechtspositie, tbs-inrich-
tingen, statistische informatie over aantallen tbs-opleggingen 1982-1987. 

96. Uitgaven 
Uitgaven en inkomsten van het Ministerie van Justitie, 1984-1988 
Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid, vol. 2 (1989), nr. 3, pp. 8-9 

Overzicht van uitgaven en inlcomsten van het Ministerie van Justitie ten be-
hoeve van o.a. tbr en reclassering in de jaren 1984 t/m 1988. 

97. Uitgaven 
Uitgaven en inkomsten van Kinderbescherming en Delinkwentenzorg, 
1985-1987 
Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid, vol. 2 (1989), nr. 1, 
pp. 8-11 

Statistische gegevens over o.a. de inkomsten en uitgaven van het Ministerie 
van Justitie op het gebied van tbr in de jaren 1985, 1986 en 1987 onderver-
deeld in: 1) Directie TBR en Reclassering; 2) districtspsychiaters; 3) particu-
Here en rijksinrichtingen voor tbr. 

to 

98. Verhaegh, P.H.F.G. 
Opeenvolging van gevangenisstraf en tbs / P.H.F.G. Verhaegh 
Nederlands juristenblad, vol. 64 (1989), nr. 38 (nov.), p. 1378 

In het geval van een rechterlijke uitspraak, waarbij zowel gevangenisstraf als 
tbs wordt opgelegd, moet de tenuitvoerlegging van beide samenvallen. In het 
onwaarschijnlijke geval dat de tbs eerder afgelopen is dan de gevangenisstraf, 
zal overplaatsing volgens de auteur naar een gevangenis moeten plaatsvinden. 

99. Vliet, J.A. van 
Onbegonnen werk? / J.A. van Vliet 
In: Link & leip; reclassering tussen strafrecht en geestelijke gezondheidszorg; 
inleidingen symposium 2 november 1989 
Den Bosch: Nederlandse federatie van reclasseringsinstellingen, 1989, pp. 
15-22 
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De auteur gaat in op het sociaal psychiatrisch werk van de reclassering ten 
behoeve van o.a. tbs-gestelden met proefverlof en tbs-gestelden zonder ver-
pleg ing. 

100. Vliet, J.A. van 
TBS, proefverlof en recidive; een reclasseringsvisie / J.A. van Vliet 
Proces, vol. 68 (1989), nr. 11 (nov.), pp. 304-308 

Opmerkingen vanuit het standpunt van de reclassering over het proefverlof 
van tbs-gestelden en het sociaal psychiatrisch begeleidingswerk daarbij van de 
reclassering. 

101. Vrijheidsstraf 
Een vrijheidsstraf voor jeugdigen 
Nederlands juristenblad, vol. 64 (1989), nr. 35 (okt.), pp. 1291-1292 

Korte beschrijving van het 21-9-89 ingediende wetsvoorstel tot herziening 
van het jeugdstrafrecht. In dit wetsvoorstel wordt o.a. voorgesteld de maat-
regelen jeugd-tbs en buitengewone behandeling te vervangen door Un maat-
regel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. 

102. Vrouwen 
Vrouwen in de terbeschikkingstelling 
Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Kliniek, 1989 

In dit themabulletin (Informatiebulletin, nr. 9, dec. 1989) wordt aandacht 
besteed aan vrouwelijke tbs-gestelden en aan vrouwelijk inrichtingspersoneel 
in de Dr. Henri van der Hoevenkliniek. Op pp. 6-12 doen W.M. van den 
Bergh en J.R. Niemantsverdriet verslag van een inventariserend dossier-
onderzoek naar de vrouwelijke tbr-gestelden (80 vrouwen) in de periode 1955 
t/m 1982. 

103. Zweden, A. van 
'Het is jouw handwerk wat daar ter discussie staat'; psychiaters vinden 
nieuwe tbs-wet een verslechtering / Arne van Zweden 
Vrijspraak, vol. 3 (1989), nr. 3 (april), pp. 3-4 

Commentaar van diverse psychiaters op de nieuwe tbs-wet en de gewijzigde 
rechtspositie van tbs-gestelden. 
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Literatuur 1990 

104. Besamusca-Ekelschot, A.T.M. 
Het doelstellingsconcept in de TBS; polarisatie birmen tenuitvoerlegging van 
de TBS met verpleging geeft teveel risico's / A.T.M. Besamusca-Ekelschot 
In: Harmonie en tegenspraak; gedragslcundige en rechtsgeleerde opstellen 
over psychiatrie en strafrechtstoepassing aangeboden aan F.H.L. Beyaert; 
onder red. van C. Kelk, F. Koenraadt en A.W.M. Mooij 
Anthem: Gouda Quint, 1990, pp. 285-295 

De auteur gaat nader in op de vraag, welk doelstellingsconcept ten grondslag 
ligt aan de verschillende beslissingen die tenuitvoerlegging van een tbs bepa-
len. Hoe hanteren gedragslcundige rapporteur, rechtbank, behandelaar, minis-
terie van justitie en betrokkene zelf het doelstellingsconcept. Onduidelijkheid 
hierover kan verregaande consequenties hebben. 

105. Bijlage 
Bijlage 10; cijfermatige overzichten 
In: Rijksbegroting 1990; justitie 
Den Haag: SDU, 1990, pp. 53-66 

Bevat statistische gegevens over: aantal voorwaardelijk tbr/tbs met bevel tot 
verpleging: opleggingen en beeindigingen (1980-1989); aantal tbs-gestelden 
(1984-1989); aantal tbs-passanten gemiddeld per maand (1986-1989). 

106. Boer, A.P. 
Partnerdoding; een empirisch forensisch-psychiatrisch onderzoek / A.P. Boer 
Arnhem: Gouda Quint, 1990 
Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen 

Dit proefschrift heeft betreklcing op 124 partnerdoders uit de periode 1950- 
1980, die op verzoek van de rechter in het Pieter Baan Centrum een psychia-
trisch onderzoek hebben ondergaan. Drie thema's aan de orde: 1) de psychia-
trische problematiek bij gewelddelicten, in het bijzonder de partnerdoding; 
2) de invloed van psychiatrische rapportage bij de berechting; 3) het recidive-
voorkomende effect van de tbs-sanctie. De auteur maalct vergelijkingen met 
de methodiek en resultaten van de WODC-onderzoeken naar effecten van tbr 
op recidive (Van Emmerik, 1985 en 1989). 

107. Borssum Waalkes, J.B. van, en J. Krul-Steketee 
Grensverkeer tussen justitie en volksgezondheid / J.B. van Borssum Waalkes 
en J. ICrul-Steketee 
In: Harmonie en tegenspraak; gedragskundige en rechtsgeleerde opstellen 
over psychiatrie en strafrechtstoepassing aangeboden aan F.H.L. Beyaert 
Arnhem: Gouda Quint, 1990, pp. 55-77 
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In deze bijdrage wordt ingegaan op de problematiek m.b.t. het grensverkeer 
tussen Justitie en Volksgezondheid inzake volwassen geestelijk gestoorde 
delinquenten. Hierbij komt o.a. de opneming van tbs-gestelden in GGZ-
voorzieningen ter sprake. Dee! I beschrijft de juridische overschrijdings-
mogelijkheden van de grens tussen het strafrechtelijk circuit en dat van de 
geestelijke volksgezondheid. In deel II wordt beschreven waarom in de prak-
tijk nauwelijks van deze mogelijkheden gebruilct wordt gemaalct en wat daar-
aan gedaan kan worden. 

108. Criminaliteit 
Criminaliteit en strafrechtspleging 1988 
Den Haag: SDU, 1990 

Op p. 76 zijn het aantal opgelegde volwassenen-tbr en jeugd-tbr-maatregelen 
vermeld naar hoofdgroepen van misdrijven over de jaren 1986, 1987 en 1988. 

109. Dhondt, J. 
TBS: geen aparte kliniek voor psychotici / Jan Dhondt 
Sancties, 1990, nr. 3, pp. 127-131 

Bijdrage n.a.v. de installatie op 10 april 1990 van een commissie die een 
beleidsnota aan de Tweede Kamer moet voorbereiden over de tbs-maatregel. 
De auteur wijst op de te verwachten toename van het aantal psychotici in de 
justitiele tbs-inrichtingen. 

110. Drost, T.R. 
De rechter weet het beter: over feiten, meningen en misvattingen inzake 
TBS-beeindigingen die niet overeenstemmen met het inrichtingsadvies / 
T.R. Drost 
Sancties, 1990, nr. 3, pp. 142-153 

Steeds vaker legt de rechter het verlengingsadvies van de behandelende in-
stantie naast zich neer. Voor het departement is dit een reden tot zorg. Acties 
worden voorbereid om deze tegendraadse beeindigingen terug te dringen. De 
auteur meent echter dat er geen reden is tot zorg. Ze gaat in haar betoog in 
op de recidivecriteria in de onderzoeken van Van Emmerik uit 1985 en 1989. 

111. Emmerik, J.L. van 
De rechter weet het beter; een flirt met de rechter? / J.L. van Emmerik 
Sancties, 1990, nr. 5, pp. 268-276 

Kritisch reactie op het artikel van T.R. Drost in Sancties, nr. 3, 1990, pp. 
142-153 over de toename van het aantal contraire beslissingen tot niet-ver-
lenging van de tbs-maatregel. T.R. Drost geeft vervolgens antwoord op pp. 
277-281. 
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112. Emmerik, J.L. van, en M. Brouwers 
Ter beschiklcing gestelde seksuele delinquenten 	delictgevaarlijkheid, 
diagnostische kenmerken, behandelingsvooruitzichten en recidive tijdens 
de tenuitvoerlegging / J.L. van Emmerik en M. Brouwers 
Tijdschrift voor criminologie, vol. 32 (1990), nr. 3, pp. 190-211 

Verslag van de tweede fase van een onderzoek naar de recidive van seksuele 
delinquenten die tbs-gesteld zijn. Hierin wordt de analyse van de beoordeling 
van hun delictgevaarlijkheid, diagnose en behandelingsvooruitzichten bespro-
ken. Ook de samenhang tussen de oordelen en hun delictgedrag tijdens de 
tenuitvoerlegging wordt daarin aangegeven. Van de eerste fase is verslag 
gedaan in het Tijdschrift voor criminologie, 1989, nr. 3, pp. 215-228. 

113. Emmerik, J.L. van 
Verlenging van de maatregel van terbeschiklcingstelling; hoe groot is het 
aantal contraire beslissingen tot niet verlenging van de maatregel TBS / 
J.L. van Emmerik 
Trema, vol. 13 (1990), nr. 7 (sept.), pp. 291-295 

Het bekend worden van de cijfers bij de publikatie van het WODC-rapport 
`Tbs en recidive' heeft bij de rechterlijke macht tot verbaasde reacties geleid. 
Deze cijfers worden door de betreffende onderzoeker nader toegelicht. 

114. Hoelcstra, D.F.J. 
Net gat van forensisch-psychiatrisch Nederland / D.F.J. Hoekstra 
Nederlands juristenblad, vol. 65 (1990), nr. 30 (sept.), pp. 1206-1208 

De tenuitvoerlegging van een tbs met bevel tot verpleging is een vorm van 
intensieve klinisch-psychiatrische behandeling. de spelregels voor dew behan-
deling zijn van strafrechtelijke aard. Oplegging en beeindiging van een tbs 
worden bepaald door toetsing aan gevaarscriteria. De tekst van de wet biedt 
volgens de auteur geen ruimte om andere zaken mee te wegen. Hierdoor 
wordt een gat getrokken tussen de forensische en de algemene psychiatrie. 

115. Hoekstra, 
Problemen rond het begrip `geweldsmisdrijf in de TBS / D.F.J. Hoekstra 
Nederlands juristenblad, vol. 65 (1990) nr. 1 (jan.) pp. 27-29 

De auteur gaat in op de verlengingscriteria wanneer tbs is opgelegd voor een 
geweldsmisdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaalct voor ten of meer 
personen. Materieelrechtelijke en procedurele aspecten komen aan de orde. 

32 



116. Jaarcijfers 
Jaarcijfers TBS 1989 
Den Haag: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, Ministerie van 
Justitie, 1990 

Bevat statistische gegevens over: 1) aantal opleggingen van de maatregel 
tbr/tbs (naar geslacht, leeftijdscategorieen en aard van de delicten); 2) aantal-
len tbs-gestelden (naar geslacht en verblijfinrichting); 3) capaciteit, bezetting 
en het patientenverloop van de afzonderlijke tbs-inrichtingen; 4) vergelijking 
van de inrichtingsadviezen met de uitkomst van de rechterlijke beslissingen 
inzalce verlenging en beeindiging. 

117. Kamp, M. van de, en P.C. Vegter 
Klachtrecht in inrichtingen voor terbeschikkinggestelden / M. van de Kamp 
en P.C. Vegter 
Sancties, 1990, nr. 5, pp. 254-267 

In 1987 lcwam de Tijdelijke regeling van de rechtspositie van terbeschikking-
gestelden tot stand. In 1992 zal deze regeling waarschijnlijk door een defini-
tieve regeling worden vervangen. De auteurs geven een overzicht van de 
ontwiklcelingen in het beklagrecht tot medio 1990. 

118. Krul-Steketee, J. 
Rapportage in strafzaken en TBS; verslag van de vergadering van het 
Psychiatrisch Juridisch Gezelschap op 28 olct. 1989 / J. Knil-Steketee 
Nederlands juristenblad, vol. 65 (1990), nr. 2 (jan.), p. 66 

De Amsterdamse advocaat I. de Vos hield een voordracht met als titel 'Rap-
portage in strafzalcen en TBS-verlengingen; Voor wie? Waartoe?' De auteur 
geeft een kort verslag van de inhoud. 

119. Leijten, J.C.M. 
Van de hond en de kat gebeten; vrijheidsontneming als straf en als maatregel 
/ J.C.M. Leijten 
In: Toerekeningsvatbaarheid; onder red. van A.W.M. Mooij en F. Koenraadt 
Anthem: Gouda Quint, 1990, pp. 53-59 

De auteur pleit ervoor dat tbs altijd meteen ten uitvoer moet worden gelegd. 
Zij geldt dan tevens voor het geheel als (gedeeltelijke) delging van de opge-
legde vrijheidsstraf. Het ten uitvoer leggen van gevangenisstraf gevolgd door 
tbs wijst hij sterk af. 
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120. Linckens, P4. 
Jaarcijfers justitiele jeugdinrichtingen 1989 / P.J. Linckens 
Den Haag: Afdeling Beleidsinformatie D&J, Directie Delinquentenzorg en 
Jeugdinrichtingen, 1990 

Voortzetting van het cijfermateriaal zoal voorheen gepresenteerd in de jar-
verslagen van de inmiddels opgeheven Directie Kinderbescherming. Cijfer-
materiaal wordt gepresenteerd inzake capaciteit, de maatregelen (jeugd-tbs, 
buitengewone behandeling, ondertoezichtstelling en voogdij), de leeftijd, het 
aantal pupillen, het aantal allochtone pupillen en de bezettingsgraad binnen de 
opvang- en behandelinrichtingen. 

121. Niemantsverdriet, J.R. en H.L. Wiertsema 
Forensische psychiatrie en de vernieuwde terbeschiklcingstelling / 
J.R. Niemantsverdriet en H.L. Wiertsema 
In: Antidorum; liber amicorum mr. F.B. Keulen 
Zwolle: Tjeenk Willink, 1990, pp. 113-122 

Ingegaan wordt op de consequenties van de gewijzigde wetgeving inzake tbs, 
de oplegging, selectieve maximering, verlenging, proefverlof en de rechts-
positie van tbs-gestelden. 

• 122. Sexuele 
Sexuele delinquenten in de TBS 
Den Haag: Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing, 1990 

Advisering over een nota van de psychiatrisch adviseur over de problematiek 
van seksuele delinquenten in de tbs. 

123. To!metier, M. en J. Smilde 
Langer clan zes jaar ter beschilcking gesteld / M. Tolmeijer en J. Smilde 
Proces, vol. 69 (1990), nr. 2 (febr.), pp. 40-42 

De auteurs bespreken de gevolgen van de vemieuwde verlengingsprocedure 
voor een groep langdurig tbs-gestelden. 

124. Veen, T.W. van 
Een jar Arnhem / Th. W. van Veen 
Sancties, 1990, nr. 3, pp. 132-138 

Vanaf 1 september 1988 kan een bevolen tbs van een dader, bij wie tijdens 
het begaan van het felt gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de 
geestvermogens bestond, uitsluitend worden verlengd door de rechtbank door 
welke de dader in eerste aanleg is berecht. De auteur omschrijft de huidige 
gang van zaken rondom de rechtbankbeslissing en hoger beroep in Arnhem. 
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125. Welie, J. 
Het inzagerecht van de terbeschildcinggestelde in medische dossiers / J. Welie 
Ars aequi, vol. 39 (1990), nr. 11 (nov.), pp. 807-811 

In tegenstelling tot de verdachte en de vrijwillig verpleegde patient kan het 
inzagerecht van de tbs-gestelde om therapeutische redenen worden beperkt. 
In dit artikel wordt betoogd dat deze beperking van de rechtspositie achter-
haald en inconsequent is. 

Literatuur 1991 

126. Aalberts, M.M.J. en M. Brouwers 
De rechtspositie van ter beschikking gestelden / M.M.J. Aalberts en 
M. Brouwers 
Justitiele Verkenningen, vol. 17 (1991), nr. 2 (maart), pp. 31-61 

In dit artikel zijn de klachten en grieven en hun athandeling geinventariseerd 
die de commissies van toezicht sinds .september 1988 bereilcten. Tevens wor-
den de meningen en ervaringen gepeild van tbs-gestelden, directeuren van 
tbs-inrichtingen en leden van de commissies van toezicht over de huidige 
rechtspositieregeling van tbs-gestelden. 

127. Advies 
Advies forensische psychiatrie en haar raakvlaldcen 
Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1991 

De opbouw van dit advies is als volgt: In deel I worden de gesignaleerde 
knelpunten geanalyseerd en wordt een perspectief geformuleerd voor de ver-
betering van de zorg aan forensisch-psychiatrische patienten (w.o. tbs-gestel-
den). In deel II wordt feitelijke informatie verstrekt over doelgroep, maat-
regelen, voorzieningen en in de pralctijk gesignaleerde knelpunten. 

128. Bakker, C., C.F. Rater en S.A.M. Stolwijk 
Beklag en beroep; analyse van 150 uitspralcen in de tbs-inrichtingen / 
C. Bakker, C.F. Rater en S.A.M. Stolwijk 
Justitiele Verkermingen, vol. 17 (1991), nr. 2 (maart), pp. 62-89 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats is nagegaan 
of de beklagregeling uit de `Tijdelijke regeling' procedurele of inhoudelijke 
onvolkomenheden vertoonde. In de tweede plaats is beoogd bij te dragen aan 
een antwoord op de vraag, in hoeverre de bestaande klachtprocedure een 
adequaat instrument is. 
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129. Barneveld, P.D. 
TOR of TES - enlcele ontwiklcelingen na 1945 / P.D. Barneveld 
In: Ziek of schuldig?; onder red. van F. Koenraadt 
Arnhem: Gouda Quint, 1991, pp. 229-243 

In deze bijdrage worden enkele cijfermatige trends in de terbeschikking-
stelling na 1945 aan de orde gesteld. Ofwel, trends in de zogenaamde tbs, 
die voor de wetswijziging tbr werd genoemd. Na deze cijfers en tegen hun 
kwantitatieve achtergrond, worden enkele meer kwalitatieve ontwikIcelingen 
aangestipt, by. het veranderde karakter van de behandeling in de tbs-inrich-
tingen. Ook de opinies van de rechterlijke macht lcrijgen ruime aandacht. 

130. Bennink, T. en W. Baardemans 
Ten blind paard maakt geen schade'; bewoners TBS-klinieken ernstiger 
gestoord / Ton Bennink en Walter Baardemans 
Vrijspraak, vol. 5 (1991), nr. 1 (febr.), pp. 14-16 

Artikel over de voorgenomen bouw van ruim honderd cellen voor tbs-gestel-
den. Het tekort is nijpend. Daarnaast stelt een steeds ernstiger gestoorde tbs-
populatie nieuwe eisen aan beveiliging van bestaande inrichtingen. 

131. Bijlage 
Bijlage 9; cijfermatige overzichten 
In: Rijksbegroting 1992; justitie 
Den Haag: SDU, 1991, pp. 57-70 

In deze bijlage zijn statistische gegevens opgenomen inzake o.a. aantal on-
voorwaardelijk tbr/tbs-gestelden met bevel tot verpleging: opleggingen en 
beeindigingen (1980-1990); aantal tbs-gestelden (1984-1990); aantal tbs-pas-
santen gemiddeld per maand (1986-1990). 

132. Criminaliteit 
Criminaliteit en strafrechtspleging 1989 
Den Haag: SDU, 1991 

Op p. 76 zijn het aantal opgelegde volwassenen-tbr en jeugd-tbr-maatregelen 
vermeld naar hoofdgroepen van misdrijven over de jaren 1987, 1988 en 1989. 

133. Daniels, D. en J.A. van Vliet 
Met een open deur; advisering en tenuitvoerlegging van de terbeschikking-
stelling met aanwijzingen / D. Daniels en J.A. van Vliet 
Sancties, 1991, nr. 3, pp. 154-165 

De maatregel tbs met aanwijzingen (tbs zonder verpleging) brengt problemen 
met zich mee voor de reclassering. De auteurs kijken naar de ontwikkeling 
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daarvan in het arrondissement Arnhem en veronderstellen dat de problemen 
te wijten zijn aan operationele tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregel. 

134. Drost, T.R. 
Wiklcen en wegen; een onderzoek naar de beslissing tot het wel of niet 
verlengen van een terbeschiklcingstelling / T.R. Drost 
Groningen: Wolters Noordhoff, 1991 

In dit onderzoek is gekeken hoe de beslissing over het wel of niet verlengen 
van een tbs tot stand komt. De opeenvolgende schakels tussen voorspelling 
en eindbeslissing worden gedetailleerd geanalyseerd en bekeken op hun onder-
linge samenhang. De gegevens zijn gebaseerd op een steekproef van 75 ver-
lengingszaken in de jaren 1985-1986. 

135. Gevangenisstatistiek 
Gevangenisstatistiek 1988-1989 
Den Haag: SDU, 1991, P.  26 

Op p. 26 is het aantal tbs-gestelden met bevel tot verpleging vermeld (t/m 
1987 per 31 december en vanaf 1988 per 30 september) over de jaren 1985- 
1989. Tevens zijn gegevens over doorstroming, passanten en proefverlof 
opgenomen. 

136. Hofstee, E. 
Enige jurisprudentie inzalce de TBS / Ebby. Hofstee 
Delilct en Delinlcwent, vol. 21 (1991), nr. 4 (april), pp. 363-386 

De externe rechtspositie van de tbs-gestelde wordt belicht. Het accent wordt 
gelegd op enige belangwekkende jurisprudentie die inmiddels over de externe 
rechtspositie is verschenen. Aan de orde komen: vormen en termijnen van 
tbs, voorwaarden voor oplegging van tbs, omzetting tbs zonder dwangverple-
ging in tbs met dwangverpleging, en tbs-verlenging. 

137. Hubben, J.H. 
Tbs en rechtsbescherming: doel en eigen aard van een maatregel / 
J.H. Hubben 
In: Sanctietoepassing: een nieuwe ordening; opstellen aangeboden aan 
Dr. G.H. Veringa; onder red. van Th.W. van Veen en G. van Essen 
Arnhem: Gouda Quint, 1991, pp. 71-79 

Ingegaan wordt op de veranderingen die de interne en externe rechtspositie 
van de tbs-gestelde heeft ondergaan en welke gevolgen die wijzigingen heb-
ben voor het karalcter van de maatregel tbs en de verlengingsprocedure. 
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138. Jaarckjfers 
Jaarcijfers TBS 1990 
Den Haag: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, Ministerie van 
Justitie, 1991 

De publikatie bevat gegevens over: 1) de aantallen opleggingen van de maat-
regel tbs door de rechter; 2) de personen die ter beschilcking zijn gesteld; 
3) de capaciteit, bezetting en het verloop van de tbs-inrichtingen; 4) de ver-
gelijking van de inrichtingsadviezen met de rechterlijke beslissing inzalce 
verlengingen. 

139. Krul-Steketee, J. 
Nieuwe wetgeving en psychisch gestoorden; signalering van een aantal 
problemen / J. Krul-Steketee 
In: Psychisch gestoorde gedetineerden; opneming, behandeling en rapportage 
Arnhem: Gouda Quint, 1991, pp. 11-26 
Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, nr. 5 

In deze bijdrage van 18 olctober 1988 wordt aandacht besteed aan: 1) de 
nieuwe tbs-regeling; 2) het voorontwerp van wet op de geneeslcundige behan-
delingsovereenkomst; 3) het voorontwerp van wet op het mentorschap; 4) de 
BOPZ-novelle; 5) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

140. Linc.kens, P.J. 
Jaarcijfers justitiele jeugdinrichtingen 1990 / P.J. Linckens 
Den Haag: Afdeling Beleidsinformatie D&J, Directie Delinquentenzorg en 
Jeugdinrichtingen, 1991 

Cijfermateriaal wordt gepresenteerd inzalce capaciteit, de maatregelen (jeugd-
tbs, buitengewone behandeling, ondertoezichtstelling en voogdij), de leeftijd, 
het aantal pupillen, het aantal allochtone pupillen en de bezettingsgraad bin-
nen de opvang- en behandelinrichtingen. 

141. Marie, H.J.C. van 
De gemaximeerde tbs voor het voetlicht / H.J.C. van Marie 
Delikt en DelinIcwent, vol. 21 (1991), nr. 8 (oh.), pp. 859-862 

De auteur bespreekt (de mogelijke oorzaken van) het beperlcte gebruik van de 
gemaximeerde tbs (art. 38e WvSr.). Hij stelt voor deze mogelijkheid te ge-
bruiken voor rondzwervende chronisch psychisch gestoorde delinquenten en 
drugverslaafde delinquenten. 

142. Marie, H.J.C. van 
Kwaliteitszorg in de TBS, maar hoe? / H.J.C. van Marie 
Trema, vol. 14 (1991), nr. 9/10 (nov./dec.), pp. 335-342 

38 



De auteur bespreekt de beleidsnota `TBS een bijzonder maatregel' aan de 
hand van een drietal beleidsdoelen. Dit zijn integratie, recidive-preventie en 
procesbewalcing. 

143. Nota 
Nota TBS 
Den Haag: Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, 1991 

Advies van de Centrale Raad over het concept-beleidsnota inzake tenuitvoer-
legging van de maatregel tbs. 

144. Rapport 
Rapport klachtenregeling TBS 
Amsterdam: Seminarium voor Strafrecht en Strafrechtspleging 'Van Hamel', 
Universiteit van Amsterdam, 1991 

Verslag van een onderzoek naar de inhoud en streklcing van uitspraken die in 
1988 t/m 1990 zijn gewezen door de beklagcommissies uit de Conunissies 
van Toezicht bij justitiele jeugdinrichtingen. De doelstelling van dit onder-
zoek is tweeledig. In de eerste plaats is nagegaan of de beklagregeling pro-
cedurele of inhoudelijke onvolkomenheden vertoonde. In de tweede plaats is 
beoogd een antwoord te geven op de vraag, in hoeverre de bestaande klach-
tenprocedure een adequaat instrument is om klachten van tbs-gestelden tot 
hun recht te laten komen. 

145. Slagter, S. 
De TBS-nota van de staatssecretaris van justitie / S. Slagter 
Trema, vol. 14 (1991), nr. 9/10 (nov./dec.), pp. 343-347 

De auteur becommentarieerd de nota TBS. Hij gaat met name in op de lange 
wachttijd voor plaatsing in een tbs-inrichting. 

146. Smit, J. 
Reclassering en de t.b.s. zonder verpleging / Jonna Smit 
Proces, vol. 70 (1991), nr. 10 (okt.), pp. 284-295 

Verslag van een enquete onder de 19 reclasseringsstichtingen. De ervaringen 
met de tbs zonder verpleging wijzen uit, dat indien de reclassering in het 
proces betrokken is zij vooral een rol heeft in de voorbereiding naar het OM 
en de rechtbank en tevens in de organisatie van de behandeling en de opvang. 
Tijdens het verloop van de tbs heeft de reclassering een toezichthoudende 
functie. De praktijk van een jaar wijst uit dat de uitvoering teveel problemen 
oplevert om een participatie van de reclassering te realiseren. 
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147. TBS 
TBS een bijzondere maatregel; de concurrentie tussen beveiliging, 
behandeling en bescherming van de rechtspositie 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1991 

In deze beleidsnota wordt ingegaan op de vormgeving, tenuitvoerlegging, 
beleidsvoornemens en de financiele aspecten m.b.t. tbs. Bij de nota is een 
zgn. referentienota gevoegd over de tenuitvoerlegging van de maatregel tbs. 

148. Tenuitvoerlegging 
De tenuitvoerlegging van de maatregel van TBS; een analyse van 
ontwiklcelingen en knelpunten 
In: TBS een bijzondere maatregel; de concurrentie tussen beveiliging, 
behandeling en bescherming van de rechtspositie 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1991, pp. 44-176 

Deze referentienota gaat naast de hoofdlijnen van de tbs in op drie dimensies: 
beveiliging, behandeling en bescherming van de rechtspositie i.v.m. de ver-
antwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Er wordt een beschrijving 
gegeven van de groep tbs-gestelden. Aan de orde komen: terugkeer van de 
tbs-gestelde in de samenleving, informatievoorziening in en over de tbs, ten-
uitvoerlegging, beleidsvoornemens en financiele consequenties. In bijlage 3 
zijn financiele en capaciteitscijfers vermeld van tbs-inrichtingen (1985-1995) 
en de verwachte capaciteitsontwikkeling. 

149. Terbeschikkingstelling 
Terbeschildcingstelling en slachtofferzorg; rapport opvang slachtoffers van 
TBS-gestelden tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel TBS; 
Werkgroep opvang slachtoffers van TBS-gestelden; Rook, A. (voorz.) 
Den Haag: Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, Ministerie van 
Justitie, 1991 

Nagegaan is welke ervaringen men in de tbs-klinieken heeft opgedaan met 
delicten gepleegd door tbs-gestelden en met de hulpverlening aan slachtoffers. 
vastgesteld wordt dat de klinieken reeds het nodige doen op het terrein van 
slachtofferzorg. Het rapport is onderbouwd met cijfermatige gegevens. 

150. Tot 
Tot beter begrip; voordrachten bij gelegenheid van een voorlichtings- 
bijeenkomst op 26 november 1990 over ervaringen met de herziene TBS-
wetgeving voor rechters, leden van het openbaar ministerie en functionarissen 
van TBS-inrichtingen 
Den Haag: Ministerie van Justitie, 1991 
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Bevat de volgende bijdragen: 1) De beoordeling van delictgevaarlijkheid - 
M. Zomer; 2) Dilemma's van de getuigen-deslcundige - A. Haverkamp; 
3) De verlenging van de tbs: casdistiek van verlengingsappellen - Y.A.J.M. 
Kuijck; 4) De pralctijk van de nieuwe tbs-wetgeving - L.C. van der Plas. 

151. Van 
Van delikt tot straf; statistisch overzicht 1990 
Den Haag: SDU, 1991 

Op p. 27 is het aantal tbs-opleggingen vermeld over de jaren 1980, 1985, 
1987, 1988 en 1989. 

152. Veen, T.W. van 
Is voor de behandeling nog terbeschikkingstelling noodzakelijk? / 
Th.W. van Veen 
Sancties, 1991, nr. 3, pp. 146-153 

De auteur bepleit afschaffing van de maatregel tbs met dwangverpleging. Hij 
ziet meer in een lange vrijheidsstraf met een regime gericht op verpleging en 
behandeling . 

153. Wiertsema, H.L. 
Hoe kijkt een econoom naar de totale behandelduur van de 
Terbeschiklcingstelling / H. L. Wiertsema 
In: Psychisch gestoorde gedetineerden; opneming, behandeling en rapportage 
Arnhem: Gouda Quint, 1991, pp. 83-87 
Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, nr. 5 

Bijdrage van 25 november 1989 over het gestegen aantal gevallen waarin de 
tbs tegen het advies van de behandelende instantie niet werd verlengd (con-
traire beeindiging). 

154. Winkels, M. 
De binnenkooi; een onderzoek naar de toepassing en toetsing van 
dwangmaatregelen binnen de terbeschikkingstelling / M. Winkels 
Groningen: Wolters Noordhoff, 1991 

De auteur richt haar onderzoek op de toepassing en toetsing van dwangmaat-
regelen binnen de tbs-kliniek. In de Van Mesdagkliniek te Groningen is 
anderhalf jaar lang de toepassing van isolatie, dwangmedicatie en plaatsing 
op de zeer-beveiligde afdeling op de voet gevolgd. Centraal staat de rechts-
positie van de tbs-gestelden. Voorgesteld wordt een vertrouwenspersoon aan 
te stellen in elke tbs-inrichting. 
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155. Wurzer-Leenbouts, S.M. 
De nieuwe wet terbeschiklcingstelling: een betere rechtspositie voor de ter 
beschiklcing gestelden; maar komt deze wet ook de behandeling ten goede? / 
S.M. Wurzer-Leenbouts 
Sancties, 1991, nr. 3, pp. 173-178 

De titelvraag was het thema van de najaarsvergadering van de Vereniging 
voor Penitentiair Recht en Penologie die op 23 november 1990 werd gehou-
den. De auteur geeft een verslag van de verschillende inleidingen. Met name 
komen de problemen aan de orde m.b.t. de verlengingsbeslissingen van de 
zittende magistratuur waarbij de adviezen van de inrichtingen niet worden 
gevolgd. 

Literatuur 1992 

156. Balkema, J.P. 
De verlenging van de terbeschikkingstelling / J.P. Balkema 
Themis, 1992, nr. 6 (juni), pp. 251-261 

De auteur maalct n.a.v. de nota 'TBS een bijzondere maatregel' enige kant-
tekeningen over het karakter van de tbs-maatregel, de invloed van de rechter 
op de tenuitvoerlegging en over de bij de verlenging na te leven procedure-
voorschriften, in het bijzonder waar het de terrnijn betreft waarbinnen op de 
verlengingsvordering moet worden beslist. 

157. Droesen, 
Storen en gestoord zijn vanuit de optiek van een officier van justitie / 
H.W.J. Droesen 
Proces, vol. 71 (1992), nr. 4 (april), pp. 93-98 

De auteur pleit voor een betere afstemming tussen justitie en de ggz inzake 
het straffen, behandelen en onderbrengen van psychisch gestoorden en 
psychisch gestoorde delinquenten. 

158. Drost, T.R. 
Nieuwe horizonnen voor terbeschiklcingstelling; over de nota TBS en de 
eenzijdigheid van een aantal analyses / T.R. Drost 
Sancties, 1992, nr. 3, pp. 162-175 

Kritisch commentaar op de tbs-nota van het Ministerie van Justitie. 

159. Gevangenisstatistiek 
Gevangenisstatistiek 1990 
Den Haag: SDU, 1992, p. 25 
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Op p. 25 is het aantal tbs met bevel tot verpleging vermeld (t/m 1987 per 31 
december en met ingang van 1988 per 30 september) over de jaren 1985- 
1990. Ook zijn statistische gegevens vermeld over doorstroming, passanten 
en proefverlof. 

160. Groot, M.F.M. de 
Een rechtspositieregeling tussen anderen; beschrijving van de rechtspositie-
regeling in een niet-justitiele TBS-inrichting / M.F.M. de Groot 
Sancties, 1992, nr. 3, pp. 176-182 

Op 19 februari 1992 is het Besluit in werking getreden houdende de tijdelijke 
regeling van de rechtspositie van tbs-gestelden in niet-justitiele inrichtingen 
(Stb. 1992, 68). De inhoud van deze regeling en de positie ten opzichte van 
andere tbs rechtspositieregelingen wordt beschreven. 

161. Junger-Tas, J., M. ICruissink en P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiele kinderbescherming / 
J. -Junger-Tas, M. Kruissink en P.H. van der Laan 
Arnhem: Gouda Quint, 1992 
Onderzoek en beleid, nr. 119 

In deel III van dit onderzoeksrapport wordt een overzicht gegeven van de 
ontwikkelingen in de justitiele jeugdbescherming in de periode 1980-1990. 
Aan de orde komen ook de strafrechtelijke jeugdmaatregelen Buitengewone 
Behandeling en jeugd-tbs. Het deel bevat statistische gegevens, evenals de 
bijbehorende bijlage 3. 

162. Kuijck, Y.A.J.M. 
Rechterlijke beslissingen tot het wel of niet verlengen van een 
terbeschikkingstelling nader onderzocht / Y.A.J.M, Kuijck 
Trema, vol. 15 (1992), nr. 5 (mei), pp. 194-197 

Kritisch commentaar op het proefschrift van Thea Drost Wikken en wegen' 
over de tbs-verlengingsprocedure en de factoren die de uitkomst daarvan 
bepalen. 

163. Linckens, P.J. 
Jaarcijfers justitiele jeugdinrichtingen 1991 / P.J. Linckens 
Den Haag: Afdeling Beleidsinformatie D&J, Directie Delinquentenzorg en 
Jeugdinrichtingen, 1992 

Er wordt cijfermateriaal gepresenteerd inzalce capaciteit, de maatregelen 
(Buitengewone Behandeling, jeugd-tbs, ondertoezichtstelling en voogdij), de 
leeftijd, het aantal pupillen, het aantal allochtone pupillen en de bezettings-
graad binnen de opvang- en behandelinrichtingen. 

43 



164. Rapport 
Rapport Heroverwegingswerkgroep subsidies D&J; M.A.G. Rutten (voorz.) 
Z. pl.: z. uitg., ca. 1992 

De taakopdracht van de werkgroep luidde: `Onderzoek naar doelmatigheid en 
effectiviteit van de subsidies aan particuliere inrichtingen voor tbs-gestelden 
en particuliere justitiEle jeugdinrichtingen. Het onderzoek moet zich in het 
bijzonder richten op de effectiviteit en doelmatigheid van deze inrichtingen 
versus die van (extramurale) alternatieve vormen van strafexecutie'. 

165. Veen, T.W. van 
De TBS onder het vergrootglas / Th.W. van Veen 
Delilct en Delinlcwent, vol. 22 (1992), nr. 6 (juni), pp. 547-562 

Kritisch commentaar op de tbs-nota van het Ministerie van Justitie. 

Lopend onderzoek 

166. Drost, T.R. en J.P. Eggink 
Terbeschildcingstelling en recidive op lange termijn / T.R. Drost en 
J.Ph. Eggink 
Groningen: Onderzoekscentrum voor Criminologie en Jeugdcriminologie, 
Rijksuniversiteit Groningen, (1992) 

Analyse van recidive van ca. 150 ex-tbs-gestelden over een periode van ca. 
10 jaar. Gekeken wordt naar eerdere behandelingsgegevens, vrijlatingsom-
standigheden en de ernst van het gepleegde delict. Het rapport wordt in 1992 
afgerond. 

167. Eindrapport 
Eindrapport van de Commissie TBS en Sanctietoepassing Geestelijk 
Gestoorde Delinquenten; C.W. Foklcens (voorz.) 
Den Haag: Ministerie van Justitie, (1993) 

De commissie doet onderzoek naar: 1) de combinatie van de maatregel tbs 
met een lange gevangenisstraf; 2) de mogelijke bevoegdheid van de rechter 
tot voorwaardelijke beeindiging van de tbs en/of beeindiging op termijn; 3) 
de tbs zonder verpleging; 4) de combinatie van tbs met plaatsing in een 
psychiatrisch ziekenhuis. VOOr 1 mei 1993 zal het eindrapport verschijnen. 

168. Leuw, E. en M. Brouwers 
Seksuele geweldsdelinquenten en tbs / Ed. Leuw en M. Brouwers 
Den Haag: WODC, (1993) 
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Onderzoek naar de kenmerken van seksuele geweldsdelinquenten die tbs-
gesteld zijn en naar de aard en doelstellingen van de voor hen bedoelde 
behandeling. In de tweede fase zal onderzoek gedaan worden naar de 
recidive. De eerste fase zal in 1993 worden afgerond. 

Wetgeving 

169. Rijksbegroting 
Rijksbegroting 1986; justitie 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1986 
Tweede Kamer, 19 200 VI 

nr. 37 - Brief van de staatssecretaris van justitie, d.d. 3 juni 1986 inzalce de 
problemen rond de overschrijding van termijnen dat TBR-passanten in Huizen 
van Bewaring mogen verblijven tot zij geplaatst kunnen worden in een TBR-
inrichting. 

170. Herziening 
Herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek 
van Strafvordering, de Beginselenwet Gevangeniswezen en enkele andere 
wetten omtrent de maatregel terbeschikkingstelling en enige andere onder-
werpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delinquenten 
samenhangen 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1972-1986 
Tweede Kamer, 11 932 

Het wetsvoorstel is d.d. 19 augustus 1972 ingediend en is d.d. 18 november 
1986 aangenomen in de Eerste Kamer. De wet is op 19 november 1986 in 
het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 1986, 587). Op 1 september 1988 is de wet 
in werking getreden na een wijziging bij Besluit van 6 juni 1988 (Stb. 1988, 
282). Op 24 april 1989 is dit Besluit opnieuw gewijzigd bij Besluit (Stb. 
1989, 134). Dit Besluit is op 17 mei 1989 in werking getreden. 

171. Besluit 
Besluit tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschilcking gestelden 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1986-1987 
Tweede Kamer, 19 330 

Dit Besluit is gepubliceerd d.d. 29 november 1987 (Stb. 1987, 55) en d.d. 
1 september 1988 in werking getreden. Bij Besluit van 17 oktober 1991 
(Stb. 1991, 519) is de vervaldatum van deze Tijdelijk regeling verlengd tot 
1 januari 1995. Dit Besluit is op 14 december 1991 (Stb. 1991, 531) in 
werking getreden. 
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172. Wijziging 
Wijziging van de Wet van 19 november 1986 tot herziening van de 
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, 
de Beginselenwet gevangeniswezen en enige andere onderwerpen die met de 
berechting van geestelijk gestoorde delinquenten samenhangen 
Den Haag: SDU, 1987-1989 
Tweede Kamer, 20 372 

Deze wijziging betreft het Reglement tenuitvoerlegging TBS en is d.d. 6 juni 
1988 gepubliceerd (Stb. 1988, 282) en d.d. 1 september 1988 in werking 
getreden. Op 24 april 1989 is dit Reglement gewijzigd (Stb. 1989, 134) en 
op 17 mei 1989 in werking getreden. 

173. Psychiatriebeleid 
Het psychiatriebeleid 
Den Haag: SDU, 1987-1988 
Tweede Kamer, 17 394 

Nr. 26 - Brief van de staatssecretaris van het ministerie van WVC, 
d.d. 29 juni 1987 
Nr. 27 - Brief van de staatssecretaris van het ministerie van WVC, 
d.d. 2 februari 1988 
Nr. 28 - Brief van de staatssecretaris van het ministerie van justitie, 
d.d. 1 februari 1988 (aartbieding rapport van de Werkgroep inventarisatie 
geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging) 
Nr. 29 - Brief van de staatssecretaris van justitie, d.d. 10 november 1988 
(incl. het advies van de Centrale raad van advies voor het gevangeniswezen) 
Nr. 30 - Verslag van een mondeling overleg, d.d. 27 april 1988 

Kamerstulcken m.b.t. de problemen rond plaatsing en behandeling van psy-
chisch gestoorde gedetineerden. Ingegaan wordt op de mogelijkheden van 
plaatsing van deze categorie in een tbr/tbs-inrichting ingevolge de artikelen 
47 en 120 Gevangenismaatregel. 

174. Notitie 
Notitie van 16 juni 1989, Stcrt. 115 van de Procureur-Generaal bij de 
gerechtshoven inzake de herziene regeling Terbeschikkingstelling 
In: Wetboek van Strafrecht; bewerlct door L.A.J.M. de Wit 
Zwolle: Tjeenk Willink, 24e druk, 1989, pp. 506-516 

De meest relevante punten van de nieuwe tbs-wet komen aan de orde. 

175. Tenuitvoerlegging 
De tenuitvoerlegging van de maatregel van terbeschilckingstelling 
Den Haag: SDU, 1991- 
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Tweede Kamer, 22 329 

Nr. 1 - Brief van de staatssecretaris van justitie, d.d. 30 september 1991 
(aanbiedingsbrief Nota TBS) 
Nr. 2 - Nota TBS (zie bij literatuur: TBS, 1991) 
Nr. 3 - Lijst van vragen en antwoorden, vastgesteld d.d. 25 februari 1992 
Nr. 4 - Verslag van een mondeling overleg, vastgesteld d.d. 27 mei 1992 

Kamervragen 

176. Es, A.C. van 
De toepassing van art. 37, lid 2 van het Wetboek van Strafrecht / 
A.C. van Es 
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1986 
Vraagdatum: 4-3-1986 
Antwoorddatum: 17-4-1986 
Vraagnummer: Tweede Kamer 1985-1986, nr. 631 

In dit wetsartikel wordt de combinatie plaatsing in een psychiatrisch zieken-
huis en oplegging van een tbr-maatregel beschreven. 

177. Es, A.C. van 
Het belang van slachtoffers van nabestaanden van (sexuele) gewelds-
delinquenten tijdens het proefverlof gepleegd / A.C. van Es 
Den Haag: SDU, 1990 
Vraagdatum: 15-6-1990 
Antwoorddatum: 14-8-1990 en 18-6-1991 
Vraagnurruner: . Tweede Kamer 1989-1990, nr. 851 en 1990-1991, nr. 660 

Vraag over het instellen van een commissie inzalce de opvang van slachtoffers 
en nabestaanden van (seksuele) gewelddelicten gepleegd door tbs-gestelden 
met proefverlof. 

178. Dijkstal, H.F. 
Gesloten inrichtingen / H.F. Dijkstal 
Den Haag: SDU, 1990 
Vraagdatum: 6-12-1990 
Antwoorddatum: 14-1-1991 
Vraagnummer: Tweede Kamer 1990-1991, nr. 296 

Vraag over o.a. de beschikbare capaciteit voor gesloten behandeling in jeugd-
inrichtingen en het aantal jeugdigen op wachtlijsten en de wachttijd voor 
gesloten behandeling. 
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179. Karlsbeek-Jasperse, N.A., M. Zijlstra en D.J. Beijlen-Geerts 
Verstreldcing van uitkeringen nn TBS-gestelden / N.A. Karlsbeek-Jasperse, 
M. Zijlstra en D.J. Beijlen-Geerts 
Vraagdatum: 21-5-1992 
Antwoorddatum: 19-6-1992 
Vraagnummer: Tweede Kamer 1991-1992, nr. 657 

Welke sociale uitkeringen kunnen tbs-gestelden ontvangen? Hoeveel tbs-
gestelden komen daarvoor in aanmerking? 
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