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1 Inleiding 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert periodiek 

metingen uit van de strafrechtelijke recidive van ex-terbeschikkinggestelden. Zij 

hanteert daarbij de aanpak van de Recidivemonitor. De gegevens voor het onder-

zoek zijn afkomstig uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 

(OBJD), een gepseudonimiseerde versie van het wettelijk systeem voor justitiële 

documentatie (Wartna, Blom & Tollenaar, 2011). Het onderzoek betreft de terbe-

schikkingstelling (tbs) met bevel tot verpleging, de zogenaamde onvoorwaardelijke 

tbs. Andere titels voor forensische zorg voor volwassenen blijven vooralsnog buiten 

beschouwing. 

 

De Dienst Justitiële inrichtingen (DJI), meer specifiek de Directie Forensische Zorg 

(DForZo) koopt zorg in voor 22 verschillende strafrechtelijke titels.1 In samenspraak 

met de Directie Sanctie- en Preventiebeleid (DSP) van het ministerie van Veiligheid  

en Justitie (MVenJ) heeft DForZo het WODC gevraagd de Recidivemonitor uit te 

breiden naar de overige titels waarop zij forensische zorg inkoopt. Recidive wordt 

gezien als één van de sturings-indicatoren van de forensische zorg en daarom willen 

DForZo en DSP zicht krijgen op de terugvalpercentages in de diverse subgroepen 

van (ex)-patiënten. 

1.1 Inkoop, indicatiestelling en plaatsing in forensische zorg 

Tussen 2007 en 2010 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de forensische 

zorg in Nederland. In 2007 werd het budget overgeheveld naar het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. De Minister van Veiligheid en Justitie is nu verantwoordelijk 

voor alle zorg die plaatsvindt in een strafrechtelijk kader. De inkoop  

van de zorg is belegd bij DForZo, jaarlijks vindt een inkoopronde plaats. Er is een 

indicatiestelling ontwikkeld, voor zowel de ambulante zorg als de intramurale, kli-

nische zorg. Indicatiestelling is noodzakelijk om de benodigde zorg en beveiliging 

vast te stellen. Indicatiestelling en plaatsing vormen de kern van de toeleiding  

van justitiabelen naar forensische zorg. Binnen de forensische zorg zijn er grof- 

weg drie momenten waarop de zorgbehoefte van een justitiabele aan het licht kan 

komen: 1) na het plegen van een delict, in de rechtsgang die dan wordt opgestart, 

2) tijdens de detentie en 3) tijdens de periode van toezicht door de reclassering 

(MVenJ, 2012). In elke fase komt het er op aan de juiste patiënt op de juiste plaats 

te krijgen. Bijlage 3 van dit memo geeft een meer uitgebreide beschrijving van de 

organisatie van de forensische zorg in Nederland. In dezelfde bijlage worden de 22 

forensische titels kort toegelicht. 

1.2 Informatievoorziening Forensische Zorg 

Ter ondersteuning van het proces van indicatiestelling en plaatsing, is een nieuw 

informatiesysteem ontwikkeld. De ‘Informatievoorziening Forensische Zorg’ (Ifzo) 

voorziet de gehele keten, van indicatiestelling tot facturatie, van de nodige infor-

matie. Per januari 2012 maken alle zorgaanbieders en indicerende instanties ge-

bruik van dit systeem. Het is de bedoeling dat Ifzo in de toekomst ook zal worden 

                                                
1 Voor een opsomming, zie bijlage 2. 
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aangewend voor periodiek recidiveonderzoek naar alle titels voor forensische zorg 

(FZ). Bij de (door)ontwikkeling van Ifzo vervult het WODC dan ook een adviserende 

rol. Het Ifzo kan alleen uitgangspunt van het recidiveonderzoek zijn, als zij voldoen-

de volledig is gevuld en de inhoud kan worden gekoppeld aan de justitiële documen-

tatie. Over de geschiktheid van Ifzo als bron voor periodiek recidiveonderzoek wordt 

in een aparte memo verslag gedaan. Dit memo is bijgevoegd als bijlage 8. 

1.3 Haalbaarheid tussentijds recidiveonderzoek 

Vanaf 2012 geeft Ifzo integraal zicht op de instroom in de forensische zorg. Als bron 

voor gegevens over de uitstroom is het pas later geschikt. Binnen het onderzoek 

van de Recidivemonitor wordt bovendien een minimale observatietermijn van twee 

jaar aangehouden. Patiënten moeten minstens twee jaar geleden zijn uitgestroomd 

om een stabiele recidivemeting te kunnen doen. Een en ander betekent dat naar alle 

waarschijnlijkheid pas vanaf de tweede helft van 2016 op basis van de Ifzo recidive-

metingen kunnen worden uitgevoerd. DSP en DForZo willen echter al voor die tijd 

een beeld krijgen van de recidive in de sector. Vooruitlopend op de beschikbaarheid 

en bruikbaarheid van Ifzo, exploreert dit memo de mogelijkheden om onderzoek te 

doen op centraal geregistreerde gegevens die elders voorhanden zijn. De 

hoofdvraag van dit haalbaarheidsonderzoek luidt als volgt: 

In hoeverre kan door koppeling van bestaande transactiegegevens van DJI, de 

reclasseringsorganisaties en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie 

en Psychologie (NIFP), aan de justitiële documentatie uit de Onderzoek- en 

Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een betrouwbaar beeld worden 

gegeven van de strafrechtelijke recidive onder personen die in de periode voor 

2012 in het kader van een forensische titel zorg hebben ontvangen? 
 

Indien zou blijken dat voor bepaalde titels recidiveonderzoek mogelijk is, eventueel 

met de nodige beperkingen, komen de volgende vragen centraal te staan: 

a welk deel van de groep komt na het zorgcontact opnieuw in aanraking met 

justitie? (prevalentie van recidive) 

b hoeveel nieuwe justitiecontacten deden zich daarbij voor (frequentie) en van 

welke aard (bijv. type delict)? 

c wat is de totale ernst van de recidive (‘omvang’, d.i. ernst x frequentie)? 

d welke achtergrond- en interventiekenmerken hangen samen met het voorkomen 

van recidive onder daders in forensische zorg? 

e hoe verhoudt de recidive zich tot die in andere groepen justitiabelen en met de 

recidive die rekeninghoudend met hun achtergronden mocht worden verwacht?2 

 

Eerst echter moet worden uitgezocht voor welke forensische titels een recidive-

meting nog vóór 2016 haalbaar is. Om daarover uitspraken te kunnen doen wordt 

een set van criteria opgesteld waarmee de inhoud en kwaliteit van de gegevens  

die de hiervoor genoemde ketenpartners beschikbaar hebben, zal worden beoor-

deeld. Per forensische titel kan zo worden nagegaan of een recidivemeting zinvol  

en mogelijk is. Voor de loop van het haalbaarheidsonderzoek werd een klankbord-

groep samengesteld met vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties die 

betrokken zijn bij (de indicatiestelling van de) forensische zorg. In bijlage 1 staan de 

namen van de leden van de klankbordgroep vermeld. 

                                                
2 Naast de recidive die optreedt na beëindiging van de zorg zal in het toekomstige onderzoek ook aandacht worden 

besteed aan de recidive die plaatsvindt tijdens de trajecten. Dit in verband met het feit dat forensische zorg vaak 

in ambulante vorm wordt verleend, bijvoorbeeld in het kader van een voorwaardelijk opgelegde vrijheidsstraf. 
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2 Methoden van onderzoek 

2.1 Informatiebronnen 

Om de haalbaarheid per forensische titel te onderzoeken, is gebruiktgemaakt van de 

volgende bronnen: 

 De databestanden van de WODC-Recidivemonitor en OM-data. Nagegaan is of en 

in hoeverre (sub)groepen van forensische patiënten vóórkomen in de gegevens-

bestanden die eerder in het kader van dit doorlopende onderzoeksproject zijn 

aangelegd. Vanaf 2005 worden er standaardmetingen verricht onder tal van 

dadergroepen, waaronder ex-gedetineerden, ex-terbeschikkinggestelden, cliënten 

van de reclasseringsinstellingen, veelplegers (onder wie personen met een ISD-

maatregel) en justitiabelen die een voorwaardelijke sanctie kregen opgelegd. Een 

deel van deze personen krijgt forensische zorg. In de haalbaarheidstudie is beke-

ken of het mogelijk is om hen te identificeren en uit de bestanden te halen. 

 Centrale registraties van de (uitvoering)instanties. Nagegaan werd welke moge-

lijkheden er zijn om de relevante gegevens voor recidiveonderzoek te destilleren 

uit de systemen van deze instanties. Geraadpleegd zijn MITS, TULP en BSF-regis-

traties van DJI, CVS van 3RO en FRIS van het NIFP.3 Daarnaast zijn meer recente 

systemen zoals RePaD en Ifzo gescreend. Deze systemen worden gebruikt voor 

het registreren van verschillende aspecten van het inkoop- en plaatsingsproces. 

 Materiedeskundigen. Er zijn gesprekken gevoerd met collega’s van het WODC die 

gespecialiseerd zijn in de uitvoering van recidivemetingen. Daarnaast is gespro-

ken met verschillende medewerkers van het ministerie en de uitvoeringsinstanties 

die betrokken zijn bij het beleid rondom de forensische zorg en/of zicht hebben 

op de inhoud van informatie die voorhanden is. Tot slot zijn collega’s die des-

kundig zijn op het gebied van data-analyse of informatiemanagement om advies 

gevraagd. Hun inbreng is als aanvullende informatie gebruikt om te bepalen of 

een recidivemeting haalbaar is. 

2.2 Clustering van titels 

De 22 titels in het kader waarvan forensische zorg plaatsvindt, zijn niet in alle op-

zichten vergelijkbaar. Er zijn grote verschillen in duur en sommige titels komen bij-

na alleen in combinatie met andere voor. Andere titels staan meer op zichzelf. Om 

een overzicht te krijgen, zijn de forensische zorgtitels ten behoeve van deze studie 

gegroepeerd in vier clusters. De eerste drie daarvan zijn voor het doel van dit memo 

het meest relevant. De clustering geeft een eerste idee hoe de titels zich tot elkaar 

verhouden. Binnen de clusters zijn de forensische titels in groepen ondergebracht. 

Box 1 geeft het geheel weer. Grofweg is er een onderscheid te maken in forensische 

zorg die plaatsvindt 1) in het kader van een strafrechtelijke maatregel, 2) tijdens 

een detentie, 3) in het kader van een voorwaardelijke sanctie en 4) overige vormen 

van zorg. De eerste drie clusters zullen in deze memo nader worden uitgewerkt. De 

titels van het vierde cluster blijven verder buiten beschouwing. De plaatsing van-

wege Pro Justitia-rapportage is geen titel waarop zorg plaatsvindt. De voorgenomen 

indicatiestelling vindt plaats tussen aanhouding en rechtszaak en wordt – indien er 

sprake is een veroordeling – gevolgd door zorg onder een andere titel. 

 

                                                
3 Voor een korte toelichting op de geraadpleegde bestanden, zie bijlage 4. 
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Voor het uitvoeren van een recidivemeting is het wenselijk dat er sprake is van een 

op zichzelf staande periode van forensische zorg, met een duidelijke begin- en eind-

datum. In de praktijk echter, blijken veel justitiabelen over de tijd een strafrechte-

lijk traject te volgen waarbij zij zorg onder meerdere titels voor forensische zorg 

aansluitend op elkaar of in combinatie met elkaar, ontvangen. Sommige titelwisse-

lingen of titelcombinaties komen vaak voor. De schorsing van de voorlopige hech-

tenis bijvoorbeeld (nummer 11 in de lijst van box 1), is een op zichzelf staande titel. 

In de praktijk echter, zal de forensische zorg in het kader van de schorsing als er 

sprake is van een veroordeling vrijwel altijd worden gevolgd door zorg in het kader 

van een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke sanctie. Voor een tijdelijke plaatsing 

in een psychiatrisch ziekenhuis (art. 13 Beginselenwet verpleging ter beschikking 

gestelden – Bvt) en overplaatsingen naar een PZ (art. 14 Bvt) geldt dat ze alleen 

kunnen plaatsvinden tijdens de titel tbs met dwangverpleging. Sommige titels 

komen dus alleen voor als onderdeel van een andere. Het ligt niet voor de hand om 

in die gevallen afzonderlijk recidiveonderzoek te starten. Ook als een titel vaker wel 

dan niet een klein onderdeel vormt van een groter traject of een langlopende 

sanctie, verliest het berekenen van recidivecijfers aan betekenis. De cijfers staan 

dan immers niet model voor de kwaliteit van de bedoelde zorg. 

 

Box 1 Clustering van 22 forensische titels 

Cluster Groep Nr. Titel 

Cluster 1: 

Forensische zorg in het kader van een 

maatregel  

1 2 

3 

 

4 

 

5 

7 

Ts met dwangverpleging (art. 37a jo 37b Sr) 

Tijdelijke plaatsing naar psychiatrisch ziekenhuis  

(art. 13 Bvt) 

Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (art. 

14 Bvt) 

Tbs met proefverlof (art. 51 Bvt) 

Voorwaardelijke beëindiging tbs (art. 38g Sr) 

2 8 Tbs met voorwaarden (art. 38a Sr) 

3 1 Strafrechtelijke machtiging (art. 37 Sr) 

Cluster 2: 

Forensische zorg tijdens detentie 

1 12 

 

13 

Overbrenging Gevangeniswezen (GW) naar psychia-

trisch ziekenhuis (art 15.5 Pbw) 

Overbrenging GW naar hulpverlening (art. 43.3 Pbw) 

2 17 Plaatsing naar een penitentiair psychiatrisch centrum 

(art. 15 Pbw) 

3 18 Poliklinische zorg door GGZ in gevangeniswezen (art. 

42 Pm) 

4 16 Penitentiair programma met zorg (art. 5 Pm) 

5 15 Laatste fase maatregel tot plaatsing in een ISD (art. 

38m Sr /44 b-q Pm) 

Cluster 3: 

Forensische zorg in het kader van 

voorwaarden bij een sanctie 

1 14 Maatregel tot plaatsing in een ISD met voorwaarden 

(art. 38p Sr) 

2 9 

19 

Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) 

Voorwaardelijke vrijheidstelling (art. 15a Sr) 

3 10 

11 

Sepot met voorwaarden (art. 167/244 Sv) 

Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 

80 Sv) 

4 20 Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 

558 Sv) 

5 21 Strafbeschikking met voorwaarden (art. 257.3 Sv) 

Cluster 4: 

Overig vormen van zorg 

1 6 Plaatsing vanwege Pro-Justitia rapportage (art 196/317 

Sv) 

2 22 Voorgenomen indicatiestelling 
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Om de soms zeer complexe opvolging van FZ-titels te illustreren hebben we twee 

voorbeeldtrajecten uitgewerkt: één uit het eerste cluster en één uit het derde. 

Andere titelcombinaties zijn te vinden in bijlage 5. Figuur 1 laat zien welke combi-

naties van forensische zorg (FZ) kunnen voorkomen rond een onvoorwaardelijke 

tbs. De tbs met dwangverpleging kan op zichzelf staan, maar wordt vaak vooraf-

gegaan door een periode van detentie en soms door een tbs met voorwaarden. 

Tijdens de opeenvolgende fasen van het afgebeelde traject kunnen verschillende 

FZ-titels worden ingezet. Tijdens de fase van de vrijheidsstraf kan een op zichzelf 

staande titel als een plaatsing in een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) of 

poliklinische zorg in detentie worden toegepast. De combinaties van titels voor 

forensische zorg in dit voorbeeld zijn, indien zij voorafgaan aan een onvoorwaar-

delijk tbs, op te vatten als van varianten van het traject ‘tbs met dwang’. Hetzelfde 

geldt voor het proefverlof (PV) en de voorwaardelijke beëindiging (VB). Zij vormen 

altijd een onderdeel van het uitstroomtraject van de tbs met dwangverpleging. Het 

is om deze redenen dat deze titels in samenhang moeten worden beschouwd. 

 

Figuur 1 Varianten van FZ-trajecten rond een tbs met dwangverpleging 

Voorlopige 

hechtenis 

Vrijheidsstraf Tbs met voorwaarden (8) Tbs dwang (2) PV VB 

(11) (12)(13)(17)(18)  (3) (4) (5) (7) 

Noot: de verticale grijze lijnen geven het begin en eind van de titel weer (zwart voor de meest centraal staande titel). 

 

Figuur 2 geeft varianten van trajecten van forensische zorg wanneer er sprake is 

van een voorwaardelijke veroordeling. De voorwaardelijke vrijheidsstraf is in dit 

tweede voorbeeld dus de centrale titel. Als de vrijheidsstraf deels voorwaardelijk is, 

dan wordt de periode van forensische zorg voorafgegaan door een periode van 

detentie. Tijdens de detentie kan weer op verschillende titels forensische zorg 

plaatsvinden. Het kan ook zijn dat voorafgaande aan de opgelegde straf de voor-

lopige hechtenis is geschorst onder de voorwaarde dat de verdachte ambulante of 

klinische zorg ondergaat. Verderop in het traject zal als de voorwaarden worden 

geschonden, of als er sprake is van een nieuw delict, de voorwaardelijke veroorde-

ling worden omgezet in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf die mogelijk eindigt in 

een voorwaardelijke invrijheidstelling. Tijdens deze episodes kan er weer sprake zijn 

van andere titels. 

 

Figuur 2 Varianten van FZ-trajecten rond een voorwaardelijke 

vrijheidsstraf 

Voorlopige 

hechtenis 

Vrijheidsstraf (Deels) voorw. 

vrijheidsstraf 

Onvoorwaardelijke 

vrijheidsstraf 

VI 

(11) (12)(13)(15)(16) 

(17)(18) 

(9) (12)(13)(15)(16) 

(17)(18) 

(19) 

Noot: de verticale grijze lijnen geven het begin en eind van de titel weer (zwart voor de meest centraal staande titel). 

 

Resumerend kunnen we stellen dat de 22 titels waarop forensische zorg plaatsvindt 

in tal van combinaties kunnen voorkomen. Van belang is het onderscheid tussen 

‘centrale’ titels en ‘bijkomende’ titels. Centrale titels kunnen elkaar opvolgen, maar 

staan in de praktijk vaak genoeg op zichzelf. Bijkomende titels komen praktisch 

gesproken alleen in combinatie met hoofdtitels voor of vormen slechts een (zeer) 

korte episode van een langer sanctietraject. Het onderscheid tussen centrale en 

bijkomende titels is van belang bij het beoordelen van de haalbaarheid van het 

recidiveonderzoek. 
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2.3 Criteria voor haalbaarheid 

Om per titel de haalbaarheid van recidiveonderzoek te kunnen beoordelen, hanteren 

we drie criteria, kortheidshalve ‘inhoud’, ‘omvang’ en ‘beschikbaarheid’ genoemd. In 

het resultatenhoofdstuk zal aan de hand van deze criteria per titel worden 

besproken wat de mogelijkheden zijn voor een recidivemeting. 

 

A) Inhoud. Het eerste criterium is inhoudelijk van aard. Voor het uitvoeren van een 

zo zuiver mogelijke recidivemeting is het wenselijk dat er sprake is van een op 

zichzelf staande titel voor forensische zorg, toegediend in een periode met een 

duidelijke begin- en einddatum. De einddatum (uitstroom) van de forensische zorg 

moet kunnen worden beschouwd als de begindatum van een periode waarover de 

recidive zinvol kan worden bepaald. De recidive wordt idealiter gemeten als de 

forensische zorg zowel qua duur als aard een substantieel deel uitmaakt van een 

geheel aan activiteiten dat kan worden opgevat als een interventie die het gedrag 

van de persoon na de invrijheidstelling als uiteindelijk doelwit heeft. Titels die alleen 

of vrijwel altijd in combinatie voorkomen met andere titels, slechts een klein onder-

deel vormen van een langer durend traject of zich niet richten op het toekomstige 

gedrag zijn geen ‘centrale titels’ en komen niet in aanmerking voor een afzonder-

lijke recidivemeting. Zij komen hoogstens voor als onderdeel of uitsplitsing in het 

recidiveonderzoek naar de titels van forensische zorg die wel als centrale titels 

kunnen worden aangemerkt. 
 

B) Omvang. De groep justitiabelen die na beëindiging van de FZ-titel ten behoeve 

van een recidivemeting wordt gevolgd dient van voldoende omvang te zijn. Op de 

eerste plaats betekent dit dat de groep (en de recidive in de groep) beleidsmatig 

relevant moet zijn. Als een groep een kleine en onbekende selectie vormt uit een 

grotere populatie, hebben recidivecijfers slechts geringe betekenis. Het dient dus 

duidelijk te zijn hoe de te onderzoeken groep zich verhoudt met de totale groep die 

onder dezelfde titel FZ ontvangt. Het heeft geen zin de recidive te berekenen van 

kleine groepen waarvan onbekend is in welke mate zij model staan voor de popu-

latie waarvan ze deel uitmaken. 

Maar er zijn nog meer technische eisen met betrekking tot de omvang. Voor een 

betrouwbare meting van de recidive dienen er voldoende personen te zijn die vol-

doende lang uit de forensische zorg zijn. De omvang van de groep bepaalt de sta-

biliteit van de gemeten resultaten. Hoe kleiner de groep waarvan de recidive wordt 

vastgesteld, des te minder stabiel is het recidivebeeld. Bij een meting met een 

observatieperiode van minder dan twee jaar bestaat – bij gebruik van de OBJD –  

het gevaar dat de recidive wordt onderschat. Dit in verband met administratieve 

achterstanden in de registratie van de recidivedelicten. Vuistregel binnen de WODC-

Recidivemonitor is dat er binnen elke groep minstens 100 personen moeten zijn die 

minimaal 2,5 jaar na uitstroom uit de forensische zorg ‘at risk’ waren en gevolgd 

konden worden (Wartna et al., 2011).4 Bij het bepalen van de omvang van de 

onderzoeksgroep wordt eerst gekeken naar de omvang van de jaarlijkse uitstroom 

op een bepaalde titel. Bij een geringe jaarlijkse uitstroom kunnen eventueel cohor-

ten van opeenvolgende jaren worden samengenomen, zodat er toch voldoende ob-

servaties ontstaan. Een en ander heeft tot gevolg dat het onderzoek later zal starten 

en langere tussenpozen zal kennen. 

                                                
4 In dit stadium vatten wij het einde van de laatste strafrechtelijke titel op als het beginpunt van de observatie van 

de recidive, ook in gevallen waarin de zorg wordt voortgezet onder een civielrechtelijke titel (bv een rechterlijke 

machtiging) of andere vormen van zorg of controle. Voor de Recidivemonitor in het algemeen is het streven om 

per justitiabele meer zicht te krijgen op de leefsituatie na afloop van het strafrechtelijk traject. 
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C) Beschikbaarheid. Naast inhoudelijke overwegingen en de kwestie van de omvang 

van de patiëntgroepen wordt de haalbaarheid van een recidivemeting ook bepaald 

door de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens. Van elke persoon in het onder-

zoek is het noodzakelijk dat minimaal de volgende gegevens in goede staat beschik-

baar zijn: 

 volledige voornamen en achternaam; 

 geboortedatum, -plaats en -land; 

 parketnummer van de strafzaak naar aanleiding waarvan de forensische zorg is 

opgelegd; 

 begin- en einddatum(s) van de forensische zorg; 

 persoonsnummers waarmee de justitiabele te identificeren is als individu in 

andere gegevensverzamelingen. 

Deze set gegevens wordt de ‘matchingsvariabelen’ genoemd. Zij zijn nodig voor de 

koppeling met de justitiële documentatie uit de OBJD. Als deze gegevens niet aan-

wezig zijn, onvolledig zijn of van onvoldoende kwaliteit zijn, is het niet mogelijk  

de betreffende personen op te zoeken in de justitiële documentatie. Verder is het 

wenselijk om over ‘aanvullende informatie’ te beschikken over de respondenten en 

over het verloop en de (tussenliggende) resultaten van de forensische zorg. Hierbij 

valt te denken aan details over diagnostiek of behandelaspecten uit dossiers. Het 

kan ook gaan om gegevens over risico-inschatting zoals afkomstig uit afnames van 

de Recidive Inschatting Schalen (RISc) of uit andere risicotaxatieinstrumenten die 

binnen de sector worden gebruikt. De aanvullende gegevens maken verdiepende 

analyses mogelijk. De uitkomsten van het recidiveonderzoek kunnen worden uit-

gesplitst en verder geanalyseerd. 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen aangegeven welke titels op grond van de 

hiervoor besproken criteria onderzoekbaar zijn. Paragraaf 3.1 bevat een samen-

vatting van de resultaten. In paragraaf 3.2 worden de titels afzonderlijk besproken. 

De details die de basis vormden van de afwegingen in dit hoofdstuk zijn terug te 

vinden in de bijlagen. 

3.1 Samenvatting van de resultaten 

De aanpak in deze paragraaf is ‘cumulatief’ van aard: de criteria voor haalbaarheid 

worden stapsgewijs toegepast. In elke volgende stap beperken we ons tot de titels 

die na de vorige stap zijn overgebleven. 

 

A) Inhoud Het eerste criterium behelst het antwoord op de vraag of de forensische 

titel een centrale titel is of niet. Kan de zorg die onder de titel wordt geleverd wor-

den opgevat als een substantieel onderdeel van een interventie die (uiteindelijk) 

gericht is op de reductie van de kans dat de behandelde personen opnieuw de fout 

in gaan? Is de interventie eindig en wordt zij gevolgd door een periode van vrijheid? 

Sommige titels komen in de praktijk overwegend voorafgaand of in combinatie met 

een andere FZ-titel voor en zijn dan dus geen kandidaat voor eigenstandig recidive-

onderzoek. 

Binnen het eerste cluster zijn (1) de strafrechtelijke machtiging, (8) de tbsmet 

voorwaarden en (2) de tbsmet dwangverpleging de centrale titels; (4) overplaat-

singen uit hoofde van artikel 14 Bvt; (3) tijdelijke terugplaatsingen op grond van 

artikel 13 Bvt; (5) zorg tijdens proefverlof en (7) zorg tijdens de voorwaardelijke 

beëindiging van de tbsmaken altijd onderdeel uit van het traject tbs met dwang-

verpleging, en vallen dus af voor zelfstandig onderzoek. Zij kunnen eventueel wel 

deel uitmaken van het recidiveonderzoek naar de tbs met dwangverpleging. 

 

Voor cluster 2 ‘zorg tijdens detentie’ staat elk van de FZ-titels voor een op zichzelf 

staande korte of lange periode van zorg. De titels (12) overbrenging vanuit het 

gevangeniswezen naar een PZ, (13) overbrenging naar hulpverlening, (15) laatste 

fase ISD-maatregel en (16) penitentiaire programma’s met zorg, vinden doorgaans 

aan het einde van het verblijf in detentie plaats en zijn dus op inhoudelijke gronden 

geschikt voor recidiveonderzoek. Voor (17) PPC-plaatsingen en (18) poliklinische 

verrichtingen door de GGZ ligt dat wellicht anders. Deze laatste titels kunnen op 

verschillende momenten tijdens de tenuitvoerlegging van de detentie voorkomen, 

en kennen niet altijd een uitstroom naar vrijheid. In een onbekend aantal gevallen 

wordt deze titel nog gevolgd door een (lange) periode van detentie. Nader onder-

zoek naar het verloop en de duur van deze titels zal moeten uitwijzen of het zinvol 

is om de recidive na deze titels te berekenen. 

 

In cluster 3, de forensische zorg in het kader van (bijzondere) voorwaarden bij een 

straf of maatregel, zijn de meeste titels te beschouwen als centrale titels met een 

duidelijke uitstroom. Alleen op (11) de schorsing van de voorlopige hechtenis volgt 

er, in geval van een veroordeling, een straf of maatregel. De facto is dit dus een 

bijkomende titel die geen eigen recidiveonderzoek rechtvaardigt. 
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Samenvattend kunnen we stellen dat op grond van het eerste criterium de volgende 

titels afvallen: 

 Cluster 1: (5) tbs proefverlof, (7) voorwaardelijke beëindiging van de tbs,  

(3) artikel 13 en (4) 14 Bvt; 

 Cluster 2: mogelijk de titels (17) plaatsing in een PPC en (18) poliklinische 

verrichtingen door de GGZ; 

 Cluster 3: (11) schorsing van de voorlopige hechtenis met voorwaarden. 

Deze titels kunnen zoals aangegeven, wel deel uitmaken van ander recidiveonder-

zoek. De titels (5) en (7) zullen worden opgenomen in het reeds lopende onderzoek 

naar de uitstroomresultaten van (2) tbs met dwangverpleging. Voor titels (17) en 

(18) valt te overwegen om ze als kenmerk van de detentie mee te nemen in het 

standaardonderzoek van de Recidivemonitor onder de ex-gedetineerden. 

 

B) Omvang. Een tweede criterium voor de haalbaarheid betreft de omvang van de 

(jaarlijkse) uitstroom. Bij een te geringe omvang van de uitstroomgroep die min-

stens 2,5 jaar ‘at risk’ is, wordt op basis van de technische normen van de Recidive-

monitor een zuivere recidivemeting niet haalbaar geacht. Voor een meting die in de 

tweede helft van eind 2013 plaats zou vinden, houdt dit in dat de uitstroom tot en 

met het jaar 2010 groot genoeg dient te zijn. Voor een meting die in de tweede 

helft van 2014 plaats vindt, moet de uitstroom tot en met 2011 voldoende zijn, et 

cetera. Tabel 1 bevat de titels die na het toepassen van het eerste selectiecriterium 

overblijven, plus de twee titels waarvan dat nog niet duidelijk is (nrs. 17 en 18). 

Rechts in de tabel staat of de uitstroom van de betreffende titels in principe van 

voldoende omvang is voor recidiveonderzoek maken en vanaf wanneer dat onder-

zoek gelet op de aantallen dan zou kunnen worden uitgevoerd. De jaarlijkse uit-

stroomaantallen waarop het oordeel in de cellen van tabel 1 gebaseerd is, zijn te 

vinden in bijlage 6. Van sommige titels is het niet gelukt de uitstroomcijfers in beeld 

te krijgen. Voor deze titels baseren wij het oordeel in tabel 1 waar mogelijk op de 

cijfers uit Ifzo uit het jaar 2012 (zie Tabel A in bijlage 3). Deze cijfers geven echter 

slechts een globale en voorlopige indruk van de omvang van de groepen patiënten. 

 

Tabel 1 Haalbaarheid recidivemeting op basis van omvang uitstroom 

Cluster Nr. Centrale titels  Voldoende omvang? 

 

Vanaf wanneer is een 

recidivemeting 

denkbaar? 

1 2 Tbs dwangverpleging  Ja Eind 2013 

8 Tbs met voorwaarden Ja Eind 2013 

1 Strafrechtelijke machtiging Nog onbekend, maar wrs. wel Eind 2014 

2 12 Overbrenging GW naar PZ Jaarcohorten samennemen Eind 2014 of 2015  

13 Overbrenging GW naar hulpverlening Jaarcohorten samennemen Eind 2014 of 2015  

17 Plaatsing in een PPC Onbekend  Nader te bepalen 

18 Poliklinische verrichtingen door GGZ Onbekend  Nader te bepalen 

16 Penitentiair programma met zorg Onbekend, maar wrs. niet Nader te bepalen 

15 Laatste fase ISD-maatregel Ja Eind 2014  

3 14 ISD met voorwaarden Ja Eind 2014  

9 Voorwaardelijke veroordeling Onbekend*, maar wrs. wel Nader te bepalen 

19 Voorwaardelijke invrijheidstelling Onbekend*, maar wrs wel Nader te bepalen 

10 Sepot met voorwaarden Onbekend* , maar wrs wel Nader te bepalen 

20 Voorwaardelijke gratieverlening Onbekend*, maar wrs. niet  - 

21 Strafbeschikking met aanwijzing Onbekend*, maar wrs. niet - 

Zwartgedrukt = centrale titel; grijsgedrukt = concrete vorm nader te bepalen 

* Nader onderzoek op CVS-bestanden is noodzakelijk  . 
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Uit de tabel is op te maken dat in dit haalbaarheidsonderzoek van vier centraal te 

noemen titels, te weten (2) tbs met dwangverpleging, (8) tbs met voorwaarden, 

(15) de laatste fase van de ISD-maatregel en (14) ISD met voorwaarden, is komen 

vast te staan dat er tot het peiljaar 2011 voldoende justitiabelen zijn die minimaal 

2,5 jaar geleden zijn uitgestroomd, zodat recidiveonderzoek in het najaar van 2013 

of 2014 denkbaar is. Gezien de beperkte jaarlijkse uitstroom moeten daarvoor wel 

meerdere jaren bij elkaar worden genomen. Voor twee titels uit cluster 2, (12) 

overbrenging naar PZ en (13) overbrenging naar hulpverlening, is gebleken dat de 

uitstroomgroepen tot en met 2010 nog te klein zijn. Men zal minstens een jaar moe-

ten wachten voordat deze titels in principe geschikt zijn om met recidiveonderzoek 

te volgen. 

 

Voor (1) de strafrechtelijke machtiging, (16) zorg tijdens penitentiaire programma’s 

en de meeste titels uit cluster 3 is de omvang van de patiëntengroepen op dit 

moment nog onbekend. Wij zijn er niet in geslaagd de uitstroomcijfers voor deze 

titels boven water te krijgen. DJI heeft alleen instroomcijfers over 2012. Voor uit-

stroomcijfers over de periode tot en met 2011 moet voor de titels uit cluster 3 het 

CVS (Cliënt Volg Systeem) van de reclasseringsinstellingen worden geraadpleegd. 

Dit registratiesysteem is op dit moment echter minder toegankelijk, omdat het in 

verband met de komst van IRIS (Integraal Reclassering Informatie Systeem) is 

‘bevroren’. Informatieaanvragen uit CVS kunnen op dit moment lastig worden 

gehonoreerd. Van (9) de voorwaardelijke veroordeling mag men aannemen dat de 

aantallen van de groep die zorg ontvangt voldoende zijn, van (19) de voorwaarde-

lijke invrijheidstelling en (10) het voorwaardelijke sepot is dat waarschijnlijk ook het 

geval. Maar vast staat dit niet. Van (20) de voorwaardelijke gratieverlening staat op 

basis van laterale informatie wel min of meer vast dat zorg in dit kader te weinig 

voorkomt voor zelfstandig, kwantitatief onderzoek op de wijze van de Recidive-

monitor. De titel (21) strafbeschikking met aanwijzingen gericht op zorg lijkt sinds 

de introductie in 2008 niet vaak te zijn voorgekomen. 

 

C) Beschikbaarheid gegevens. Het laatste criterium voor het bepalen van de haal-

baarheid heeft betrekking op de beschikbaarheid van benodigde gegevens. Tabel 2 

geeft voor de centrale titels waarvan is komen vast te staan dat zij van voldoende 

omvang zijn (zwart) of waarvan dat wordt vermoed (grijs), aan over welke jaren er 

op centraal niveau uitstroomgegevens beschikbaar zijn. Om de maximaal haalbare 

‘selectieperiode’ te kunnen bepalen, zijn we niet verder teruggegaan dan het jaar 

2000. Het laatste jaar is 2011. Van personen die in 2011 zijn uitgestroomd zou 

eventueel eind 2014 de recidivecijfers kunnen worden berekend. Daarom is dat hier 

het laatste jaar waarnaar is gekeken. Tabel 2 geeft ook het oordeel over de volledig-

heid van de set van matchingsvariabelen.5 In de rechterkolom wordt aangegeven 

welke centrale databases eventueel beschikbaar zijn voor aanvullende gegevens ten 

behoeve van verdiepende analyses. 

 
  

                                                
5 De details op dit punt zijn te vinden in bijlage 7. 
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Tabel 2 Beschikbaarheid gegevens voor recidiveonderzoek per FZ-titel 

Cluster Nr. Titel Mogelijke 

selectie- 

periode 

Kwaliteit centraal 

beschikbare matchings-

variabelen  

Suggesties voor ge-

bruik van aanvullende 

gegevens uit centrale 

bestanden 

1 2 Tbs met dwangverpleging 2000-2010 Volledig  LDR-Tbs(vanaf 2005) 

Avt-data (vanaf 2008) 

8 Tbs met voorwaarden 2007-2011 Volledig  CVS/RISc (vanaf 2005) 

1 Strafrechtelijke machtiging 2000-2011 Nog onbekend Informatie 

zorgaanbieders? 

2 12 Overbrenging GW naar PZ 2009-2011 Nog onbekend TULP 

13 Overbrenging GW naar 

hulpverlening 

2009-2011 Nog onbekend CVS 

TULP 

17 Plaatsing in een PPC 2009-2011 Volledig  TULP  

18 Poliklinische verrichtingen 

door GGZ 

2012 Vanaf 2012 volledig  Onbekend 

15 FZ laatste fase ISD-

maatregel 

2009-2011 Volledig, na raadplegen 

Monitor Veelplegers  

TULP 

Monitor Veelplegers 

3 14 ISD met voorwaarden  2004-2011 Volledig, na raadplegen 

OM-data en CVS 

CVS/RISc (vanaf 2005) 

9 Voorwaardelijke veroordeling 2002-2009 Parketnummer ontbreekt CVS/RISc (vanaf 2005) 

19 Voorwaardelijke 

invrijheidstelling 

2008-2011 Parketnummer ontbreekt CVS/RISc (vanaf 2005) 

CJIB (Robein, vanaf 

2009) 

10 Sepot met voorwaarden 2002-2009 Parketnummer ontbreekt CVS/RISc (vanaf 2005) 

Zwartgedrukt = onderzoeksaantallen voldoende; grijsgedrukt = onderzoeksaantallen waarschijnlijk voldoende 

 

Tabel 2 laat zien dat voor alle zes eigenstandige titels die voldoende vaak worden 

toegepast op centraal niveau uitstroomgegevens beschikbaar zijn, in elk geval tot 

en met 2011.6 Voor twee titels, (2) tbs met dwang en (8) tbs met voorwaarden zijn 

de personalia (namen, geboortegegevens en persoonsnummers, waaronder het 

parketnummer) in voldoende mate aanwezig om matching met de justitiële docu-

mentatie uit de OBJD mogelijk te maken. Voor tbs met dwangverpleging was dit al 

bekend omdat deze groep bij het WODC in onderzoek is. Bij twee andere titels, (14) 

ISD met voorwaarden en (15) laatste fase ISD, is een extra slag nodig om de mat-

chingsgegevens te verkrijgen. Maar dat is goed te doen. De ISD’ers kunnen worden 

opgespoord in de Monitor Veelplegers die bij het WODC loopt en de ISD’ers met 

voorwaarden moeten te vinden zijn in OM-data. Voor (12) overbrenging naar PZ en 

(13) overbrenging naar hulpverlening, omvatten de geraadpleegde registraties niet 

alle matchingsvariabelen. Nagegaan moet worden of deze op een andere manier te 

verkrijgen zijn. 

Dan zijn er nog zes titels waarvan de jaarlijkse uitstroomaantallen (nog) niet bekend 

zijn maar die vermoedelijk wel groot genoeg zijn voor recidiveonderzoek. Dit zijn de 

titels in grijs. Alleen voor (17) de plaatsing in PPC is komen vast te staan dat er vol-

ledige matchingsgegevens beschikbaar zijn. Zij zijn afkomstig uit TULP en op het 

WODC aanwezig. Van de personen op titel (18) poliklinische verrichtingen door 

GGZ, zijn pas vanaf 2012 volledige gegevens bekend. Voor (1) de strafrechtelijke 

machtiging valt te overwegen om de benodigde personalia bij een klein aantal grote 

zorgaanbieders op te vragen. Dat vergt echter wel een extra inspanning. Voor de 

groep die FZ krijgt tijdens een (9) voorwaardelijke vrijheidsstraf moet nader onder-

                                                
6 Voor de tbs met dwangverpleging wordt 2011 dit voorjaar nog aan de bestanden van het WODC toegevoegd. 
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zoek worden gedaan en dat geldt ook voor (19) zorg tijdens voorwaardelijke invrij-

heidstelling en (10) zorg in het kader van een beleidssepot. Bij de reclasserings-

instellingen zal eerst moeten worden nagegaan of alle personen die op deze titels  

FZ krijgen, kunnen worden geïdentificeerd in het CVS. Bijkomende complicatie is  

dat aan de thans op het WODC beschikbare CVS-data het parketnummer van de 

strafzaak in veel gevallen ontbreekt. Dit nummer is nodig om in de OBJD de uit-

gangszaak te bepalen, de zaak waarna de eventuele recidive plaatsvindt. Zonder 

parketnummer is het niet mogelijk nauwkeurige recidivemetingen te doen. Zij zullen 

– via een informatieverzoek aan 3RO – alsnog boven water moeten komen. 

3.2 Bevindingen per titel 

In deze paragraaf zetten we per titel en iets uitvoeriger dan hiervoor, uiteen of tus-

sentijdse recidivemetingen haalbaar zijn. Daar waar (nog) geen onderzoek mogelijk 

is, wordt beschreven wat de knelpunten zijn en welke opties er zijn om een meting 

mogelijk te maken. 

 

Cluster 1: Forensische zorg in het kader van een maatregel 

Een aantal titels binnen dit cluster is te beschouwen als onderdeel van de maatregel 

tbs met dwangverpleging; zij kunnen alleen plaatsvinden tijdens de tenuitvoerleg-

ging van deze maatregel tot het moment dat deze onvoorwaardelijk beëindigd 

wordt. 

 

(2) Tbs met dwangverpleging 

Deze titel is één van de centrale titels van dit cluster. Er wordt reeds periodiek een 

recidivemeting gedaan bij de groep tbs-gestelden van wie de maatregel onvoor-

waardelijk beëindigd is (bijv. Bregman & Wartna, 2011). Gezien de relatief lage 

aantallen tbs-gestelden die per jaar uitstromen zijn meerdere uitstroomjaren als 

cohort bij elkaar genomen. Dit betekent dat een vervolgmeting meestal een aantal 

jaar op zich laat wachten. De registraties in de bestaande databestanden volstaan 

om een koppeling te maken met de OBJD. Het is naar verwachting mogelijk om in 

de toekomst voor de tbs-gestelden meer aanvullende (dossier)informatie over 

bijvoorbeeld behandeling, risicotaxaties, verlofbewegingen en informatie over 

detentie voorafgaand aan de tbs toe te voegen om verdieping aan de analyses te 

geven. 

 

(3) en (4) Tijdelijke terugplaatsingen naar PZ en overplaatsingen naar PZ 

Terugplaatsingen en overplaatsingen vinden plaats tijdens de lopende tbs-maat-

regel. Slechts voor een kleine groep tbs-gestelden geldt dat ze terug- of overge-

plaatst worden. Veelal is de duur van deze titels kort, maximaal een aantal weken. 

Registraties van deze titels zijn aanwezig bij DJI, maar ze zijn vóór 2011 niet struc-

tureel beschikbaar. Een afzonderlijke recidivemeting is gezien het karakter van deze 

titels niet wenselijk. Wel is het – op termijn – eventueel mogelijk om deze titels in 

onderzoek mee te nemen als kenmerk van een variant van een justitieel- en zorg-

traject van tbs-gestelden van wie de maatregel onvoorwaardelijk is beëindigd. Er 

wordt om die reden voorgesteld om deze informatie mee te nemen in de reguliere 

tbs-meting. 

 

(5) en (7) Tbs proefverlof en voorwaardelijke beëindiging tbs 

Het proefverlof en de voorwaardelijke beëindiging zijn eveneens onderdeel van een 

tbs-traject. Zij maken een gefaseerde uitstroom uit de tbs mogelijk. Tbs-gestelden 

zullen vaak via één van deze twee titels of een combinatie van beiden in de ‘vrije 
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maatschappij’ komen. Van de tbs-gestelden die tussen 2004 en 2008 uitstroomden 

bleek bijna de helft ten minste proefverlof te hebben gehad (Bregman & Wartna, 

2011). Voor de voorwaardelijke beëindiging is nog niet bekend wat de omvang van 

de uitstroom is. Informatie over deze titels is voorhanden in het MITS-databestand 

van DJI. Voorgesteld wordt deze informatie toe te voegen aan de reguliere tbs-

meting. Personen onder deze titels staan onder toezicht van de reclassering. Even-

tueel (persoons)gegevens, diagnostische informatie en risico-inschatting op basis 

van de RISc zou via deze organisaties verkregen kunnen worden. 

 

(8) Tbs met voorwaarden 

De tbs met voorwaarden is de tweede centrale titel in dit cluster. Bij 5% wordt de 

tbs met voorwaarden door een (ernstige) overtreding van gestelde voorwaarden 

omgezet in een tbs-maatregel (DJI, 2012a). Jaarlijks is de uitstroom tussen de 

veertig à vijftigpersonen. Voor recidivemetingen vanaf de tweede helft van 2013 is 

het vanwege deze aantallen nodig om meerdere uitstroomjaren samen te nemen. 

Registraties van personalia zijn in voldoende mate voorhanden bij DJI, om een 

koppeling te kunnen maken met de OBJD. Er is informatie beschikbaar over com-

binatievonnissen en via koppeling van databestanden uit het gevangeniswezen is 

het mogelijk informatie over het verloop van de detentie in beeld te brengen. In de 

toekomst zou het ook mogelijk kunnen zijn om informatie toe te voegen over het 

verloop van het reclasseringstoezicht en de risicotaxaties die tijdens het traject zijn 

afgenomen. 

 

(1) Strafrechtelijke machtiging 

Voor de centrale titel ‘strafrechtelijke machtiging’ is de omvang van de uitstroom  

op centraal niveau niet bekend. Het NIFP heeft alleen zicht op de omvang van de 

instroom. Mogelijk biedt een koppeling tussen RePad en FCS nog een uitweg (zie 

bijlage 4). Maar de meest directe weg loopt vermoedelijk via de afzonderlijke zorg-

aanbieders. Uit de OBJD blijkt dat de instroom ruim honderd gevallen per jaar is. 

Omdat de titel doorgaans niet langer dan een jaar duurt, zal de uitstroom ongeveer 

even groot zijn. Indien men deze FZ-titel in het tussentijds recidiveonderzoek wil 

betrekken, dan stellen wij voor om drie grote zorgaanbieders, Inforsa, De Woensel-

se Poort en FPK Assen, te benaderen om hen om uitlevering van personalia, patiënt-

kenmerken en executiegegevens te vragen. 

 

Cluster 2: Forensische zorg tijdens detentie 

Kenmerkend voor de titels binnen dit cluster is dat zij vrijwel altijd in combinatie 

met een lange of korte periode van detentie voorkomen. De periode van forensische 

zorg in detentie kan in proportie (zeer) klein zijn ten opzichte van duur van de 

detentie zonder zorg, waardoor eventuele recidivecijfers lastig te duiden in termen 

van effecten van de FZ. 

 

(12) Overbrenging vanuit gevangeniswezen naar PZ (art. 15.5 Pbw) 

De titel ’overbrenging vanuit gevangeniswezen naar PZ’ wordt aan het eind van  

een detentie toegepast. Sinds 2009 vindt centrale registratie plaats bij het bureau 

selectiefunctionarissen (BSF). De uitstroom is nog te klein om in de tweede helft van 

2013 volgens de methode van de Recidivemonitor onderzoek te doen. Een jaar later 

zou een eerste meting denkbaar zijn. Wel moet dan duidelijk zijn hoe de duur van 

zorg in het kader van overbrenging zich verhoudt met de duur van de detentie. 

Bovendien is nog onduidelijk of de gegevens die nodig zijn voor matching met de 

OBJD, aanwezig zijn. De BSF-registratie mist het parketnummer en de TULP-bestan-

den van het gevangeniswezen op zichzelf niet toereikend om deze groep in zijn ge-

heel te identificeren (DJI, 2012b; p. 32, noot 7). Voordat een meting kan worden 
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gedaan dient de BSF-registratie aangevuld te worden met parketnummers en 

namen uit TULP. 

 

(13) Overbrenging vanuit gevangeniswezen naar hulpverlening (art. 43.3 Pbw) 

De situatie ten aanzien van deze titel is vergelijkbaar met de vorige. Een recidive-

meting lijkt op zijn vroegst haalbaar eind 2014. Maar dan moet hier ook duidelijk 

zijn hoe de duur van zorg in het kader van overbrenging naar hulpverlening zich 

verhoudt met de duur in detentie. De centrale registratie van deze titel vindt plaats 

door BSF. De personen die onder deze titel worden ondergebracht komen onder 

reclasseringstoezicht te staan, en zouden dus ook grotendeels terug te vinden moe-

ten zijn in het CVS of IRIS van de reclassering. Bij de reclassering is aanvullende 

informatie beschikbaar over het toezicht. Voordat een meting kan worden gedaan, 

dient de BSF-registratie aangevuld te worden met parketnummers en namen uit 

TULP. 

 

(17) Plaatsing in een PPC 

Een plaatsing in een PPC biedt sinds 2009 de mogelijkheid om gedetineerden tijde-

lijk onder te brengen met als doel het stabiliseren van een mogelijke psychische 

stoornis. Hierna keert men terug naar een reguliere afdeling of wordt voor verdere 

zorg ondergebracht in een PZ of een GGZ-instelling (DJI, 2012c). Er is jaarlijks vol-

doende uitstroom. Op basis van informatie uit TULP over de jaren 2010 en 2011 

blijken de meeste personen terug te stromen naar een PI of een andere PPC. Ook 

bestaat een deel van de uitstroom uit personen van wie de voorlopige hechtenis is 

opgeheven, of personen die tbs- of PZ-passant zijn. Uit informatie over 2011 in een 

advies van de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ, 2012; 

tabel 4.6, p. 89) is op te maken dat de helft in de ‘vrije maatschappij komt. Voor-

gesteld wordt om een PPC-plaatsing als kenmerk te zien van een detentie waarin 

mogelijk ook andere vormen van zorg voorkomen en de titel om deze reden op te 

nemen in recidiveonderzoek onder ex-gedetineerden. De variabelen om te matchen 

zijn aanwezig. 

 

(18) Poliklinische verrichtingen door GGZ in gevangeniswezen 

Poliklinische verrichtingen door GGZ in detentie kunnen zowel van korte als van 

lange duur zijn. Vaak vinden er meerdere verrichtingen tijdens detentie plaats bij 

eenzelfde persoon. Over het algemeen zijn dit episoden in een wekelijks of maan-

delijks patroon. Tot 2012 is er nauwelijks zicht op de omvang. Ook is er nog weinig 

zicht op de verhouding tussen de periode van zorg en periode van detentie. Aan-

gezien de ‘uitstroom’ uit de titel vaak een terugkeer naar detentie inhoudt, ligt de 

‘time at risk’ voor recidive later in de tijd en is de betekenis van het recidivecijfer 

onduidelijk. Voorgesteld wordt om als men recidivecijfers wil, deze titel te beschou-

wen als een kenmerk van het detentietraject en de meting onder te brengen in het 

standaardonderzoek van het WODC onder ex-gedetineerden. 

 

(16) Penitentiair programma met zorg 

Penitentiaire programma’s vinden in de laatste fase van detentie plaats en zijn ge-

richt op resocialisatie. Op het moment van schrijven is er geen zicht op het deel  

van deze programma’s dat zorg omvat. Uit centrale registratie door de PIA’s (peni-

tentiaire inrichtingen administratief) wordt dat niet duidelijk. Hier is dus nader (dos-

sier)onderzoek voor nodig. Materiedeskundigen gaven aan dat het niet om veel 

gevallen gaat. Voordat er voldoende zicht is op de omvang van deze groep, lijkt het 

niet zinvol een recidivemeting te verrichten. 
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(15) Laatste fase van maatregel tot plaatsing in een ISD 

Deze groep is vermoedelijk te vinden in de Monitor Veelplegers van het WODC. Er is 

een effectmeting gedaan op een deel van de veelplegerspopulatie, namelijk de zeer 

actieve veelplegers die een ISD-maatregel hebben gehad (Tollenaar & Van der Laan, 

2012). De titel voor forensische zorg heeft alleen betrekking op de laatste fase van 

de ISD-maatregel (art. 38m jo art. 44 Pm), waarin de persoon overgeplaatst is naar 

een zorginstelling. De bureauselectiefunctionarissen (BSF) zijn belast met de uit-

plaatsingen. De uitstroom per jaar blijkt in 2010 en 2011 voldoende. De registratie 

van BSF dient aangevuld te worden met persoonsgegevens uit de Monitor Veel-

plegers of uit TULP. Dan kan koppeling met de OBJD plaatsvinden. 

 

Cluster 3 Forensische zorg in het kader van voorwaarden 

Bij de zorgtitels die in het kader van voorwaarden is het noodzakelijk te beseffen 

dat slechts van een deel van de totale groep met een voorwaardelijke sanctie als 

bijzondere voorwaarden zorg krijgt opgelegd. Voordat recidiveonderzoek kan wor-

den gedaan moet in kaart worden gebracht wat de omvang is van deze specifieke 

groep. 

 

(14) Voorwaardelijke ISD met zorg 

De ISD met voorwaarden (of: de geheel voorwaardelijke ISD-maatregel) is een zelf-

standig titel, die evenals de onvoorwaardelijke ISD-maatregel bestaat sinds 2004. 

Instroomcijfers zijn te vinden in de OBJD. De jaarlijkse omvang is gering. Om een 

recidivemeting te kunnen doen moeten meerdere jaren bijeen worden genomen. De 

personalia van de betreffende personen bekend moeten worden. Dat kan via OM-

data en via het CVS van 3RO. OM-data markeert de gehele groep, CVS het deel dat 

de FZ krijgt. Uit OM-data komen de parketnummers en de andere personalia, uit het 

CVS de uitstroomdatums en de aanvullende gegevens. 

 

(9) Voorwaardelijke veroordeling met zorg 

Dit is de forensische titel die het meest voorkomt. In de centrale bestanden waar-

over het WODC beschikt, zoals OM-Data en een bestand met reclasseringsgegevens 

over ‘voorwaardelijke sancties’, is de groep die zorg ontvangt als zodanig echter niet 

te identificeren. Ook de andere CVS-bestanden aanwezig op het WODC zijn op dit 

punt niet toereikend. Aanvullend onderzoek bij de reclassering is nodig om deze in-

formatie te ontsluiten. Maar dat is op dit moment lastig omdat het CVS is ‘bevroren’ 

in verband met de overgang naar IRIS. Bovendien staat niet vast dat alle benodigde 

gegevens te vinden zijn. 

 

(19) Voorwaardelijke invrijheidstelling met zorg 

De voorwaardelijke invrijheidstelling in het kader van een onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraf is een mogelijkheid die sinds 2008 bestaat. Het CJIB registreert de aan-

tallen sinds april 2009. Er zijn geen uitstroomaantallen bekend van de groep die 

tijdens de periode van voorwaardelijke invrijheidstelling van de gevangenisstraf 

forensische zorg ontvangt. Afgaande op de cijfers over het jaar 2012 van Ifzo lijkt 

de uitstroom jaarlijks groot genoeg. Bij het CJIB is bekend (via het landelijk sys-

teem Robein) of de bijzondere voorwaarden zorg betrof. Er is nog geen zicht op de 

kwaliteit van de variabelen nodig voor koppeling aan de OBJD. Nader onderzoek is 

nodig om deze groep beter in beeld te brengen. Dat kan via het CJIB of via het CVS 

van 3RO, maar dat kost extra inspanning en heeft een onzekere uitkomst. Het staat 

namelijk niet vast dat alle benodigde gegevens te vinden zijn. 
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(10) Sepot met zorg als voorwaarde 

Ook voor deze titel geldt dat er op basis van de op dit moment centraal beschikbare 

data geen uitspraak gedaan kan worden over de omvang van de groep die zorg 

ontvangt. De personen die het betreft zijn namelijk niet te identificeren in OM-data 

en de CVS-bestanden aanwezig op het WODC. Er is geen recidiveonderzoek moge-

lijk voordat dit probleem wordt opgelost. Dat kan via de diepere lagen van het CVS 

van 3RO. Maar het kost dus een extra inspanning en het resultaat staat van te 

voren niet vast. 

 

(11) Schorsing van de voorlopige hechtenis met voorwaarden 

Zorg in het kader van schorsing van voorlopige hechtenis wordt, als er sprake is van 

een veroordeling, altijd gevolgd door een straf of maatregel. Dit houdt in dat er na 

afloop van deze titel geen duidelijke uitstroom naar vrijheid is. Het is om deze reden 

niet wenselijk een afzonderlijke recidivemeting te doen. De titel kan worden opgevat 

als een onderdeel van een langer durend justitieel traject waarbinnen forensisch 

zorg plaatsvindt. De zorg tijdens de periode van schorsing is op te vatten als een 

kenmerk van andere titels voor forensische zorg. Onduidelijk echter is of dit in alle 

gevallen te achterhalen is in de betreffende registraties en of de recidivecijfers dus 

naar dit kenmerk kunnen worden uitgesplitst. 

 

(20) Voorwaardelijke gratieverlening 

Voor de voorwaardelijke gratieverlening zal door het zeer lage aantal opleggingen 

en daarmee ook de beperkte uitstroom een recidivemeting conform de werkwijze 

van het WODC niet mogelijk zijn. Eerder onderzoek geeft alleen zicht op de totale 

groep met voorwaardelijke gratieverlening, echter niet specifiek op de groep die 

zorg als voorwaarden bij de gratieverlening had. Een beschrijvende studie naar 

schending van voorwaarden (en een omzetting als het gevolg ervan) of naar reci-

divedelicten kan op deze specifieke populatie meer licht schijnen. 

 

(21) Strafbeschikking met aanwijzingen 

De mogelijkheid tot het afdoen van een zaak met een strafbeschikking bestaat sinds 

2008. In het kader van een strafbeschikking kan een aanwijzing voor forensische 

zorg worden gegeven. De centraal beschikbare data geeft op dit moment geen zicht 

op de groep die onder deze titel zorg ontvangt. Uitstroomaantallen zijn niet bekend, 

maar afgaand op de instroom over 2012 is de verwachting dat de aantallen voor-

lopig niet voldoende zijn voor recidiveonderzoek. Bovendien zal nader onderzoek 

nodig zijn bij OM en reclassering om personalia en executiegegevens voor deze 

groep bijeen te krijgen. Geadviseerd wordt om deze titel pas te onderzoeken als het 

Ifzo als bron kan dienen. 
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4 Conclusie en discussie 

Dit memo doet vooruitlopend op het beschikbaar komen van Ifzo, verslag van een 

studie naar de haalbaarheid van tussentijds recidiveonderzoek naar de 22 titels voor 

forensische zorg. Nagaan is in hoeverre uitstroominformatie die centraal beschik-

baar is, gekoppeld kan worden aan de justitiële documentatie uit de OBJD, het 

bronbestand van de WODC-Recidivemonitor. Op grond van inhoudelijke en tech-

nische criteria is een oordeel gevormd over de haalbaarheid. Twee titels zijn buiten 

beschouwing gebleven: de voorgenomen indicatiestelling en de plaatsing voor PJ-

rapportage. Voor de overige titels zijn de criteria stapsgewijs nagelopen. 

 

 Vier titels voldoen aan alle criteria: de tbs met dwangverpleging, tbs met voor-

waarden, ISD-maatregel en ISD met voorwaarden. In het kader van deze titels 

wordt langdurige zorg verleend. De beoogde effecten strekken zich uit tot in de 

periode na de invrijheidstelling. Bovendien worden ze voldoende vaak toegepast 

en zijn op centraal niveau gegevens beschikbaar (te krijgen) die koppeling met de 

justitiële documentatie mogelijk maken. 

 Voor zes titels is om uiteenlopende redenen nog onduidelijk of in 2013 of 2014 

onderzoek kan worden gedaan. De strafrechtelijke machtiging en zorg tijdens  

een voorwaardelijke veroordeling zijn belangrijke forensische titels, maar het ont-

breekt op centraal niveau op dit moment aan voldoende mogelijkheden om de 

betreffende patiënten in de registraties te identificeren. Voor de forensische titels 

sepot met voorwaarden en voorwaardelijk invrijheidstelling, geldt hetzelfde en 

kon op grond van de beschikbare gegevens niet worden achterhaald of zij vol-

doende vaak worden toegepast. Bij twee titels, de overbrenging vanuit het ge-

vangeniswezen naar een psychiatrisch ziekenhuis en de overbrenging vanuit het 

gevangeniswezen naar hulpverlening, moet eerst worden onderzocht hoe de zorg 

buiten detentie zich verhoudt tot de duur (en de zorg) in detentie. 

 Met het haalbaarheidsonderzoek is verder komen vast te staan dat voor drie 

forensische titels op korte termijn geen kwantitatief recidiveonderzoek mogelijk 

is. Forensische zorg in het kader van strafbeschikking met aanwijzing of als voor-

waarde voor gratieverlening komen (nog) niet vaak genoeg voor. Over gevallen 

van forensische zorg in het kader van een penitentiair programma zijn pas vanaf 

2012 gegevens beschikbaar en dat is te laat voor recidiveonderzoek op korte 

termijn. 

 De zeven overige forensische titels komen de facto alleen voor in combinatie met 

andere titels. Zij komen daarom niet in aanmerking voor eigenstandig recidive-

onderzoek, maar kunnen wel deel uitmaken van onderzoek naar een andere titel. 

Een deel wordt toegepast tijdens de tbs met dwang: forensische zorg tijdens 

proefverlof, tijdens voorwaardelijke beëindiging, tijdelijke plaatsingen in en over-

plaatsingen naar psychiatrische ziekenhuizen. Deze titels zullen waar mogelijk 

worden meegenomen in het vaste WODC-onderzoek onder ex-terbeschikking-

gestelden. Twee titels die tijdens detentie worden toegepast, PPC-plaatsingen en 

poliklinische verrichtingen vanuit de GGZ, zouden kunnen worden geïncorporeerd 

in het vaste recidiveonderzoek onder ex-gedetineerden. Forensische zorg in het 

kader van schorsing voorlopige hechtenis wordt in geval van een veroordeling 

vrijwel altijd gevolgd door zorg tijdens een (on)voorwaardelijk vrijheidsstraf of 

maatregel en valt om die reden af. 

 

Het haalbaarheidsonderzoek is verricht in de veronderstelling dat vanaf 2016 ge-

bruik kan worden gemaakt van één centraal informatiesysteem om recidiveonder-
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zoek te doen naar alle titels voor forensische zorg. Over de geschiktheid van het 

Ifzo voor sectorbreed recidiveonderzoek is een apart memo verschenen (zie bijlage 

8). 

 

De vraag welk recidiveonderzoek in de tussentijd haalbaar is, is met dit memo nog 

niet geheel beantwoord. Het is duidelijk dat er een groot aantal titels om technische 

en inhoudelijke redenen afvalt voor zelfstandig onderzoek. Zij zullen hoogstens 

terugkomen als onderdeel van andere metingen. Voor vier titels lijkt er geen belet-

sel te zijn om over te gaan tot (jaarlijkse) metingen. De zes overige titels zijn ‘be-

spreekgevallen’. Bij deze titels moet extra onderzoek worden gedaan om duidelijk  

te krijgen of a) de betreffende groep patiënten kan worden geïdentificeerd en b) of 

de geboden zorg die plaatsvindt onder betreffende titel, een substantieel onderdeel 

vormt van de sanctie die werd opgelegd. De wens om onderzoek te doen naar deze 

titels moet worden afgewogen tegen de inspanning die het kost om deze titels als-

nog bij het tussentijdse recidiveonderzoek te betrekken. De knelpunten die er zijn 

zouden uit de weg kunnen worden geruimd, maar men kan ook besluiten te wach-

ten totdat Ifzo geschikt is als basis voor het onderzoek. 

 

De volgende observaties zijn verder mogelijk nog van belang. 

 Het onderzoek van de Recidivemonitor is kwantitatief en repetitief van aard en 

richt zich bij voorkeur op de totale populatie van justitiabelen in een bepaalde 

sector. Het voordeel van de toepassing van de methode van de Recidivemonitor  

is dat ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van de opgenomen groepen 

justitiabelen in de tijd worden bijgehouden. De cijfers komen op gestandaardi-

seerde wijze tot stand, zodat ze gemakkelijk onderling en met de resultaten in 

andere sectoren kunnen worden vergeleken. De aanpak van de Recidivemonitor  

is echter niet de enige methode. Om een indruk te krijgen van de hoogte van de 

recidive kan uiteraard ook op een andere wijze, meer kwalitatief en kleinschalig, 

onderzoek worden gedaan. 

 In dit onderzoek is per titel nagegaan of op korte termijn recidiveonderzoek 

mogelijk is. Indien er wordt besloten over te gaan tot recidivemetingen kunnen  

in het aangelegde onderzoeksmateriaal ook andere onderscheidingen worden ge-

maakt. Een en ander is afhankelijk van de aard van de aanvullende gegevens die 

bij het onderzoek kunnen worden betrokken. Om een voorbeeld te noemen: als 

voor alle forensische patiënten in het onderzoek informatie over de DSM-diagnose 

beschikbaar is, kan de recidive over alle opgenomen forensische titels heen wor-

den uitgesplitst naar aard van de gesignaleerde problematiek. Een andere moge-

lijkheid is dat de cijfers worden uitgesplitst naar instelling of aanbieder. Er loopt 

op dit moment onderzoek waarin de mogelijkheden en beperkingen op dit vlak in 

kaart worden gebracht.7 

 Het onderzoek van de Recidivemonitor is primair gericht op het vaststellen van  

de recidive na beëindiging van de forensische zorg. De recidive wordt berekend 

vanaf de datum van afsluiting van het strafrechtelijke traject, ook in gevallen 

waarin na de strafrechtelijke titel een rechterlijke machtiging of een andere civiel-

rechtelijke titel volgde. In 2013 staat onderzoek naar de ‘continuïteit van zorg’ 

gepland.8 De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden afgewacht. Daarna zal 

worden bezien of en op welke wijze de informatie over vervolgvoorzieningen kan 

worden meegenomen in het recidiveonderzoek. 

 Het onderzoek van de Recidivemonitor is primair gericht op het vaststellen van de 

recidive na het strafrechtelijk traject. Omdat veel vormen van forensische zorg 

                                                
7 Onder projectnummer 2168. 

8  Onder projectnummer 2316. 
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extramuraal plaatsvinden en er dus ook gedurende de zorgperiode een terugval in 

delictgedrag kan optreden, zal in de toekomst bij metingen in deze sector worden 

verricht ook de recidive tijdens de uitvoering van de zorg worden gemeten. Dit 

geldt dus ook voor de tbs met dwang of andere intramurale titels. Want ook 

tijdens deze titels kan recidive plaatsvinden. 

 

Een laatste opmerking is van algemene aard en heeft betrekking op een inherente 

beperking van de uitkomstvariabele waar het hier om gaat. Hoe goed het recidive-

onderzoek ook wordt opgezet, de uitkomsten van het onderzoek zullen nooit meer 

zijn dan een indicatie van de kwaliteit van de geboden zorg. Er zijn altijd andere 

factoren aan te wijzen die een rol kunnen hebben gespeeld bij het optreden of uit-

blijven van recidive. Zolang men zich daarvan bewust is en de causaliteit van de 

uitkomsten van het onderzoek in voldoende mate relativeert, zijn recidivecijfers in 

een sector als de forensische zorg in onze ogen een nuttige aanvulling. 

 





Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2013-5  |  27 

Literatuur 

Bregman, I.M., & B.S.J. Wartna (2011). Recidive TBS 1974-2008: Ontwikkelingen  

in de strafrechtelijke recidive van ex-terbeschikkinggestelden. Den Haag: WODC. 

Factsheet 2011-6. 

DJI (2012a). Forensische zorg in maat en getal 2007-2011. Den Haag: DJI. 

DJI (2012b). Gevangeniswezen in maat en getal 2007-2011. Den Haag: DJI. 

DJI (2012c). Jaarbericht PPC 2011-2012. Den Haag: DJI. 

Flight, S., Nauta, O, & Terpstra, J. (2011). Voorwaardelijk vrij: Evaluatie van de Wet 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Amsterdam: DSP-groep. 

MvenJ (Ministerie van Veiligheid en Justitie) (2012). Handboek Forensische Zorg. 

Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Nagtegaal, M.H., Van der Horst, R.P., & Schönberger, H.J.M. (2011). Inzicht in de 

verblijfsduur van tbs-gestelden, cijfers en mogelijke verklaringen. Den Haag: 

WODC. Onderzoek en beleid 290. 

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2012). Forensische Zorg  

in detentie: Advies d.d. 27 september 2012. Den Haag: RSJ. 

Tollenaar, N, & A.M. van der Laan (2012). Effecten van de ISD-maatregel. Den 

Haag: WODC. Factsheet 2012-1. 

Wartna, B.S.J., Blom, M., & N. Tollenaar (2011). Brochure recidivemonitor, 4de 

herziene versie. Den Haag: WODC. 

 





Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2013-5  |  29 

Bijlage 1 Leden klankbordgroep  

Mw. dr. N.H. Tenneij Coördinerend/specialistisch adviseur, Afdeling 

Kwaliteit Directie Forensische Zorg, Dienst 

Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid 

en Justitie 

Mw. drs. J. van ’t Riet Beleidsmedewerker, Afdeling Sanctie- en 

reclasseringbeleid. DG Preventie, Jeugd & 

Sancties, Ministerie van Veiligheid en Justitie 

P.L. Linckens Analist, Afdeling Analyse, Strategie en Kennis, 

Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van 

Veiligheid en Justitie 

Lid vaste begeleidingscommissie Recidive-

monitor WODC. 

A. Uyterlinde Projectleider 3RO forensische zorg, Stichting 

Verslavings-reclassering GGZ 

Mw. drs. A.Y. Slijkhuis  Hoofd Indicatiestelling klinische forensische 

zorg. Nederlands Instituut voor Forensische 

Psychiatrie en Psychologie. Ministerie van 

Veiligheid en Justitie 

 





Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2013-5  |  31 

Bijlage 2 Overzicht van forensische zorgtitels9 

(1) Strafrechtelijke machtiging (art. 37 jo 39 Sr); 

(2) Tbs met dwangverpleging (art. 37a jo 37b Sr); 

(3) Tijdelijke plaatsing psychiatrisch ziekenhuis (13 Bvt); 

(4) Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (14 Bvt); 

(5) Tbs met proefverlof (art. 51 Bvt); 

(6) Plaatsing vanwege Pro-Justitia rapportage (art. 196/ 317 Sv); 

(7) Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38g 

Sr); 

(8) Tbs met voorwaarden (art. 38a Sr); 

(9) Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr); 

(10) Sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 Sv); 

(11) Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv); 

(12) Overbrenging vanuit Gevangeniswezen naar psychiatrisch ziekenhuis (art. 15 

Pbw); 

(13) Overbrenging vanuit Gevangeniswezen voor hulpverlening (art. 43 Pbw); 

(14) Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders met voorwaarden (art.38p 

Sr); 

(15) Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (art. 38m Sr jo art. 44 b 

t/m 44 q Pm); 

(16) Penitentiair programma met zorg (art. 5 Pm); 

(17) Interne overplaatsing naar penitentiair psychiatrisch centrum in het 

gevangeniswezen (art. 15 Pbw); 

(18) Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen (art. 42 Pm); 

(19) Voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr); 

(20) Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv); 

(21) Strafbeschikking met aanwijzingen als bedoeld in artikel 257, lid 3, Sv. 

(22) Voorgenomen indicatiestelling 

 

 

 

                                                
9 Bron: Handboek Forensische Zorg (MVenJ, 2012, p. 137) 
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Bijlage 3 Forensische zorg in Nederland 

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk 

gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel of 

de tenuitvoerlegging daarvan, dan wel een andere strafrechtelijke titel (MVenJ, 

2012). Het strafrechtelijke kader is vaak het startpunt van de zorg. Er zijn 22 foren-

sische zorgtitels waarvan 21 strafrechtelijke titels en een ‘voorgenomen indicatie-

stelling’. De laatste wordt benut door de reclassering om een verdachte zorg te 

bieden voordat er sprake is van een strafrechtelijke titel. 

 

Indeling van forensische zorg 

De forensische zorg is onder te verdelen in klinische zorg, ambulante zorg en be-

schermd wonen. Daarnaast kent de forensische zorg een indeling in segmenten. Dit 

zijn de segmenten geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke 

gehandicaptenzorg. Binnen deze segmenten wordt zowel ambulante zorg als kli-

nische zorg geleverd. Hieronder zijn deze nader uitgewerkt. 

 

Klinische zorg 

Bij klinische zorg is sprake van zorg in een 24-uurs verblijfssetting waarbij ook be-

handeling wordt geboden. In alle segmenten kent de klinische zorg verschillende 

niveaus van beveiliging en zorgintensiteit. De hoogst beveiligde en meest inten- 

sieve vorm van forensische zorg wordt geleverd in het segment van de geestelijke 

gezondheidszorg in de forensische psychiatrisch centra (FPC’s), de penitentiair 

psychiatrische centra, de forensische psychiatrische klinieken (FPK’s) en forensisch 

psychiatrische afdelingen (FPAs). In het segment verslavingszorg wordt de meest 

intensieve zorg en beveiliging geboden in forensische verslavingsklinieken (FVK’s) 

en forensische verslavingszorgafdelingen (FVA’s). In het segment van de verstan-

delijke gehandicapten zorg wordt dit geboden in klinieken voor zorg aan Sterk Ge-

dragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapten. 

 

Ambulante zorg 

Bij ambulante zorg is er geen sprake van (klinisch) verblijf. Het betreft zorg die 

voornamelijk wordt verleend op afgesproken tijden waarbij de justitiabelen vanuit 

de eigen woon- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomen, of waarbij de 

hulpverlener de justitiabele in diens omgeving bezoekt. De ambulante zorg wordt  

in alle bovenstaande segmenten geleverd en kent een nadere onderverdeling in 

ambulante (forensische) behandeling en ambulante begeleiding. Daarnaast kan er 

ook sprake zijn van dagactiviteiten. 

 

Beschermd wonen 

Beschermd wonen is een vorm van (kleinschalig) wonen waarbij (op verschillende 

niveaus) begeleiding en ondersteuning wordt geboden. 

 

Het NIFP/IFZ, 3RO en PMO/PPC zijn de indicerende organisaties voor forensische 

zorg. In figuur A is samengevat voor welk type zorg zij indiceren. 
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Figuur A Organisaties die indiceren voor forensische zorg  

  
Ambulante zorg 

 

 
Beschermd Wonen 

 
Klinische zorg 

 
NIFP/IFZ 

 
   

 
3RO 

 
   

 
PMO/PPC 

 
   

Overgenomen uit: Handboek Forensische Zorg (MVenJ, 2012) 

 

Het NIFP/IFZ voert de indicatiestelling uit voor alle klinische zorg (incl. alle klinische 

verslavingszorg) buiten het gevangeniswezen en voor beschermd wonen na klinisch 

verblijf. Het PMO van een PI van het GW voert de indicatiestelling uit voor alle klini-

sche (PPC) en ambulante zorg binnen het GW. De reclasseringsorganisaties (3RO) 

indiceren voor alle ambulante zorg en beschermd wonen in voorwaardelijke trajec-

ten, met uitzondering van beschermd wonen na klinisch verblijf. Voor de forensische 

zorg in detentie geldt dat iemand in/door de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

wordt behandeld , tenzij er contra-indicaties zijn voor (uit-)plaatsing in de GGZ 

(‘GGZ tenzij’, MVenJ, 2012). 

 

Korte toelichting per forensische titel 
Forensische zorg kan ingekocht worden onde r 22 titels (zie ook bij lage 2). Zij worden hieronder kort toegelicht. Tabe l A geeft enig inzicht in de omvang van het aanta l plaatsingen in fo rensische zorg. Het informatiesysteem Ifzo omvat de registratie van nagenoeg alle plaatsingen voor FZ. Voor het jaa r 2012 geeft de tabel de titels weer uitgesplitst naar he t type zorg (ambulant, besche rmd wonen of klinisch). De aantallen in de tabel zijn ind icatief, gebasee rd op instroom en niet op pe rsoon- maar op titelniveau .  

 

Tabel A Aantal plaatsingen per titel en onderverdeling naar zorgsetting 

voor het jaar 2012  

 Titel N Ambulant Beschermd 

Wonen 

Klinisch 

1 Strafrechtelijke machtiging 125 - 2,4 97,6 

2 Tbs dwangverpleging 12 91,7 - 8,3 

3 Tijdelijke plaatsing PZ 1 100,0 - 100,0 

4 Overplaatsing naar PZ - - - - 

5 Tbs proefverlof 70 28,6 48,6 22,9 

6 Plaatsing vanwege PJ-rapportage 7 28,6 14,3 57,1 

7 Voorwaardelijke beëindiging tbs 158 38,0 32,3 29,7 

8 Tbs met voorwaarden 110 23,6 9,1 67,3 

9 Voorwaardelijke veroordeling 3.958 77,0 9,0 14,0 

10 Sepot met voorwaarden 335 95,5 3,6 0,9 

11 Schorsing voorlopige hechtenis met vw. 1.080 74,4 4,5 21,0 

12 Overbrenging GW naar PZ 127 0,8 - 99,2 

13 Overbrenging GW naar GGZ 152 18,4 - 81,6 

14 Plaatsing ISD met voorwaarden 34 35,3 11,8 52,9 

15 Laatste fase maatregel ISD 284 33,8 4,2 62,0 

16 Penitentiair programma met zorg 112 93,8 6,2 - 

17 Plaatsing in PPC 942 0,1 - 99,9 

18 Poliklinisch verrichtingen GGZ in GW 913 0,1 0,1 99,8 

19 VI met bijzondere voorwaarden 238 81,5 11,3 7,1 

20 Voorwaardelijke gratieverlening 2 - - 100,0 

21 Strafbeschikking met aanwijzingen 75 88,0 12,0 - 

22 Voorgenomen indicatiestelling 588 97,1 2,9 - 

Totaal 9.666    

Bron: Ifzo (2013) 
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Bij de bespreking van de 22 forensische titels volgen we de indeling die is gehan-

teerd in box 1 in hoofdstuk 1 van dit memo. Daar worden vier clusters van titels 

opgevoerd: forensische zorg in het kader van een maatregel, forensische zorg 

tijdens detentie, forensische zorg in het kader van voorwaarden bij een sanctie en 

overige forensische zorg. 

 

Cluster 1: Forensische zorg in het kader van een maatregel 

 

(2) Tbs met dwangverpleging 

De tbs-maatregel wordt opgelegd aan personen bij wie vastgesteld is dat een stoor-

nis of gebrekkige ontwikkeling in verband te brengen is met het gepleegde delict-

gedrag. De betreffende delicten kennen een geweldscomponent en een minimale 

strafdreiging van vier jaar. Tbs-gestelden verblijven tot aan de fase van proefverlof 

en voorwaardelijke beëindiging van de tbs  in een forensisch psychiatrisch centrum 

(fpc). De tbs-gestelden verblijven gemiddeld 8,4 jaar in de tbs (berekening op uit-

stroomcohort; Nagtegaal, van der Horst, & Schönberger, 2011). 

 

(3) en (4) Tijdelijke plaatsingen en overplaatsingen naar een PZ 

De tijdelijke plaatsingen naar een PZ van tbs-gestelden of anderszins verpleegden in 

het kader van artikel 13 Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) en 

de overplaatsingen naar een PZ (art. 14 Bvt) vinden altijd plaats tijdens de 

tenuitvoerlegging van tbs-maatregel. 

 

(5) en (7) Tbs proefverlof en voorwaardelijke beëindiging tbs 

Het proefverlof bij de tbs-maatregel en de voorwaardelijke beëindiging van de tbs 

kunnen uitstroommogelijkheden voor tbs-gestelden zijn. Tijdens proefverlof blijft 

het fpc eindverantwoordelijk maar voert de reclassering het toezicht uit. Uit cijfers 

van DJI voor de jaren 2007-2011 naar voren dat er jaarlijks tussen de 85 en 120 

werden opgelegd. De gemiddelde duur varieerde van 574 tot 1090 dagen (DJI, 

2012a). Bij een voorwaardelijk beëindiging van de tbs is er geen sprake meer van 

dwangverpleging, maar blijft de tbs-maatregel voortduren. De tbs-gestelde verblijft 

onder (reclasserings)toezicht in de maatschappij. De voorwaarden kunnen zijn 

verblijf en behandeling in ambulante of intramurale setting. De toezichtperiode 

bedroeg maximaal drie jaar, in 2010 is dit maximum verruimd naar negen jaar. 

 

(8) Tbs met voorwaarden 

De tbs met voorwaarden betreft een tbs zonder een bevel tot verpleging, en wordt 

opgelegd voor minder ernstige delicten. Een tbs met voorwaarden houdt in dat de 

veroordeelde zich aan bepaalde voorwaarden moet houden. Zo’n voorwaarde kan 

zijn dat hij zich laat behandelen in een fpk of fpa of zich onderwerpt aan een ambu-

lante behandeling. Tot 2010 duurde de tbs met voorwaarden maximaal drie jaar. De 

reclassering begeleidt de justitiabele en ziet erop toe dat hij zich aan de voorwaar-

den houdt. In geval van overtreding kan de rechter de tbs met voorwaarden alsnog 

omzetten in tbs met bevel tot verpleging. 

 

(1) Strafrechtelijke machtiging 

De forensische titel ‘strafrechtelijke machtiging’ wordt ook wel ‘last tot plaatsing in 

een psychiatrische ziekenhuis’ genoemd. De rechter kan dit gelasten dat degene aan 

wie een strafbaar feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van 

zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. De duur van het verblijf is een 

termijn van tenminste één jaar. Oplegging kan alleen als de justitiabele gevaarlijk is 

voor zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goede-

ren. Verlenging van het verblijf is mogelijk conform de bepalingen in de wet Bijzon-



36  |  Memorandum 2013-5 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

dere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen.10 Er is nagenoeg altijd sprake van 

een intramuraal verblijf. 

 

Cluster 2: Forensische zorg in het kader van detentie 

 

(12) en (13) Overbrenging vanuit gevangeniswezen naar een PZ en overbrenging 

naar GGZ 

Volgens de Penitentiaire beginselenwet (art 43.4 Pbw) heeft een gedetineerde  

recht op sociale verzorging en hulpverlening. De directeur van de PI draagt zorg  

dat reclasseringswerkers en daarvoor in aanmerking komende gedragsdeskundigen 

de omschreven zorg en hulp kunnen verlenen. De reclassering houdt toezicht op 

justitiabele, de PI blijft administratief verantwoordelijk. Uit registraties van de 

selectiefunctionarissen komt naar voren dat zorg onder deze titel in 2010 en 2011 

gemiddeld 6,5 maand duurde. In het kader van overbrenging naar een PZ (art. 15.5 

Pbw) verblijven gedetineerden in een klinische instelling. De duur van de zorg was 

gemiddeld zeven maanden. 

 

(17) Plaatsing in een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) 

Tijdens de detentieperiode kan een gedetineerde geplaatst worden in PPC. Dit be-

treft een intramuraal verblijf op afdelingen van een van de viif PPC’s die Nederland 

anno 2013 kent. In een ppc is continue psychiatrische zorg beschikbaar is voor 

gedetineerden met psychiatrische aandoeningen, een verslaving of een verstande-

lijke beperking. De gemiddelde verblijfsduur is drie maanden (RSJ, 2012). In deze 

periode wordt de gedetineerde gediagnosticeerd, gestabiliseerd en gemotiveerd tot 

verdere behandeling in een reguliere GGZ-instelling wanneer dat nodig is. Als ver-

dere behandeling in een reguliere GGZ-instelling niet noodzakelijk of mogelijk is zal 

de gedetineerde teruggeplaatst worden naar een justitiële instelling (DJI, 2012c). 

 

(18) Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen 

Volgens de Penitentiaire beginselenwet (art. 42 Pbw) heeft een gedetineerde recht 

op verzorging door een aan de inrichting verbonden arts. De directeur van de PI 

dient zorg te dragen voor een regelmatige beschikbaarheid van een arts voor een 

spreekuur of andere tijdstippen indien dit nodig is voor de gezondheid van de gede-

tineerde. Verder dient gezorgd te worden – indien hiervoor een indicatie is – voor de 

verstrekking van medicatie of overplaatsing naar een ziekenhuis of instelling voor 

verdere behandeling. De zorgaanbieder biedt ambulante zorg aan een gedetineerde 

die intramuraal verblijft in een penitentiaire inrichting. Er kunnen bij eenzelfde ge-

detineerde meerdere (niet in tijd aaneengesloten) verrichtingen door de GGZ plaats-

vinden. 

 

(16) Penitentiair programma met zorg 

Een penitentiair programma omvat minimaal 26 uur per week aan activiteiten waar-

aan door de deelnemer aan dat penitentiair programma wordt deelgenomen (art. 5 

Pm). De gemiddelde duur bedraagt 115 dagen, en maximaal een zesde van lengte 

van de opgelegde straf. Deze extramurale programma’s zijn bedoeld voor gedeti-

neerden in de laatste fase van hun straf (DJI, 2012b). Een pp wordt ingezet ter 

voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. De activiteiten in een penitentiair 

programma zijn onder andere gericht op het aanleren van bepaalde sociale vaardig-

heden, hulp bij arbeid en onderwijs en het bieden van bijzondere zorg zoals versla-

vingszorg of geestelijke gezondheidszorg. 

                                                
10 In 2013 is een wetsvoorstel Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg aan de Tweede Kamer voorgelegd, welke op 

termijn de Wet BOPZ zal gaan vervangen.  



Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Memorandum 2013-5  |  37 

(15) Laatste fase van maatregel ter plaatsing in een ISD 

Sinds 1 oktober 2004 bestaat de ISD-maatregel. De maatregel is bedoeld voor 

meerderjarige daders die veelvuldig met de politie in aanraking komen vanwege  

het plegen van criminaliteit en het frequent veroorzaken van overlast in het publieke 

domein. De ISD-maatregel duurt maximaal twee jaar. Er is sprake van twee fasen, 

een intramurale fase en een extramurale fase in een zorgvoorziening. De duur van 

de fasen verschilt per persoon. De forensische zorgtitel heeft alleen betrekking op 

het laatste deel. De selectiefunctionarissen zijn betrokken bij de overplaatsingen 

naar de vervolgvoorzieningen. 

 

Cluster 3: Forensische zorg in het kader van voorwaarden bij een sanctie 

 

(14) ISD met voorwaarden 

De rechter kan besluiten een ISD-maatregel niet ten uitvoer te leggen, maar een 

proeftijd van ten hoogste drie jaar vast te stellen waarbinnen een justitiabele zich 

aan algemene voorwaarden (geen delict plegen) en bijzondere voorwaarden (gericht 

op het gedrag van de persoon) dient te houden. De reclassering wordt aangewezen 

om de persoon hierbij te ondersteunen. Bij (ernstige) overtreding kan de ISD met 

voorwaarden omgezet worden in een ISD-maatregel. De voorwaarden kunnen onder 

meer inhouden dat een ambulante of intramurale behandeling plaatsvindt. Opname 

in een inrichting kan voor ten hoogste twee jaren (art. 38p Sr). 

 

(9) Voorwaardelijke veroordeling 

Een voorwaardelijke straf is een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete die wordt 

opgelegd door een rechter, maar waarvan de detentie niet ten uitvoer wordt gelegd, 

mits de veroordeelde zich gedurende de proeftijd houdt aan de door de rechter ge-

stelde voorwaarden. In de meeste gevallen duurt een proeftijd twee of drie jaar. De 

proeftijd kan verlengd worden tot maximaal tien jaar, indien er ernstig rekening 

mee gehouden dat de veroordeelde wederom een ernstig misdrijf zal begaan (art. 

14b lid 2 Sr). 

 

(19) Voorwaardelijke invrijheidstelling 

Sinds 2008 komen veroordeelden met gevangenisstraffen met een duur van ten 

minste één jaar alleen nog onder voorwaarden vrij na het uitzitten van minimaal 

tweederde van de straf. Personen met een volledig voorwaardelijke vrijheidsstraf 

komen niet in aanmerking voor een invrijheidstelling. De proeftijd van de is gemaxi-

meerd tot het resterende deel van de straf. De duur van de periode van zorg binnen 

een VI kan wisselen per justitiabele. Uit eerder onderzoek blijkt dat in de helft van 

de gevallen naast de algemene voorwaarden ook bijzondere voorwaarden worden 

opgelegd. Van dit totaal aantal bijzondere voorwaarden betrof het in iets meer dan 

10% een ambulante behandeling en in ongeveer 3% een klinische opname (Flight, 

Nauta & Terpstra, 2011). 

 

(10) Sepot met voorwaarden 

De sepot met voorwaarden is een vorm van buitengerechtelijke afdoening. Het 

Openbaar Ministerie (OM) kan kiezen om niet tot vervolging van het strafbare feit 

over te gaan. Als een zaak voorwaardelijk wordt geseponeerd dan wordt van de 

verdachte verwacht dat deze geen strafbare feiten pleegt en zich houdt aan speci-

fieke voorwaarden die door het OM zijn opgesteld. Als de verdachte dit nalaat dan 

kan het OM alsnog beslissen te vervolgen. 

(20) Voorwaardelijke gratieverlening 

Na een onherroepelijke uitspraak van de rechter over de veroordeling tot een straf 

of maatregel, is het in een aantal bijzondere omstandigheden mogelijk om gratie te 
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krijgen. Dit houdt in dat de straf wordt kwijtgescholden of wordt omgezet. De ver-

eisten voor gratieverlening houden in dat 1) men verwacht dat de straf/maatregel 

geen doel meer treft of 2) er ontlastende of verzachtende omstandigheden zijn die 

nog niet bekend waren bij de rechter ten tijde van de strafzaak. Bij een voorwaarde-

lijke gratieverlening worden voorwaarden gesteld die het gedrag van de veroordeel-

de betreffen. De proeftijd is doorgaans twee jaar, maar kan door de minister verkort 

of verlengd worden. 

 

(21) Strafbeschikking met aanwijzing gericht op gedrag 

Een andere vorm van een buitengerechtelijke afdoening is de strafbeschikking ofwel 

de OM-afdoening. De mogelijkheid bestaat sinds 2008. Voor een deel van de straf-

beschikkingen zijn er aanwijzingen betreffende het gedrag oftewel een vorm van 

zorg. 

 

(11) Schorsing van de voorlopige hechtenis met voorwaarden 

De uitvoering van het bevel tot voorlopige hechtenis kan worden geschorst. Dit ge-

beurt bijvoorbeeld wanneer het belang van de verdachte om op een andere plaats 

aanwezig te zijn dan in het Huis van Bewaring groter is dan het belang van de 

maatschappij dat verdachte feitelijk vast zit. Deze schorsingen kunnen ook een 

meer permanent karakter hebben. De schorsing duurt dan voort tot het moment  

dat de verdachte voor de rechtbank moet verschijnen. Aan de schorsing van de 

voorlopige hechtenis kan een aantal voorwaarden verbonden, waaronder zorg. 

 

Cluster 4: Overige titels 

 

(6) Plaatsing vanwege Pro Justitia-rapportage 

Als het noodzakelijk is dat een onderzoek naar de geestvermogens van de verdach-

te, tegen wie een voorlopige hechtenis is bevolen, moet worden ingesteld, dan kan 

besloten worden dat de verdachte ter observatie zal worden overgebracht naar een 

psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting bestemd voor klinische observatie. In het 

kader van deze titel vindt geen daadwerkelijke behandeling/zorg plaats. 

 

(22) Voorgenomen indicatietelling 

De voorgenomen indicatiestelling is niet een strafrechtelijke titel, maar een bekosti-

gingsgrondslag op basis waarvan de 3RO in uitzonderlijke gevallen kan indiceren 

voor zorg. De titel kan benut worden om een justitiabele ambulante zorg te bieden, 

wanneer er nog niet sprake is van één van de strafrechtelijke titels tussen het 

moment van aanhouding en uitspraak van het OM of de rechter. Het gaat om het 

bieden van ambulante zorg en beschermd wonen om te voorkomen dat een crisis-

situatie escaleert. 
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Bijlage 4 Toelichting geraadpleegde 
informatiebronnen 

Ifzo 

Het informatiesysteem forensische zorg (Ifzo) ondersteunt de hele keten, van indi-

catiestelling tot en met facturatie. Indicerende organisaties maken een indicatie-

stelling aan in Ifzo. Per januari 2012 registreren alle zorgaanbieders en indicerende 

instanties in dit systeem. Naast de gegevens over het verloop van het plaatsings-

proces omvat het systeem informatie over de titel, parketnummer, persoonsnum-

mers (bv het StrafKetenNummer (SKN) en overige personalia (geslacht, namen, 

geboorteland- en datum), maar ook diagnostische informatie en de zorglocatie waar 

geplaatst is. 

 

RePaD 

RePaD is een afkorting van ‘Realisatie en Patiëntenstromen DForZo'. Het informatie-

systeem heeft betrekking op de registratie van de productie in budgetparameters 

van de GGZ voor patiënten met een forensische titel. Deze informatie heeft betrek-

king op 1) de gerealiseerde zorg en 2) patiëntenstromen. RePaD richt zich op de 

klinische patiëntenstromen, wat inhoudt dat justitiabelen in niet-klinische setting 

buiten beschouwing blijven. Het omvat tevens informatie over forensische titel, VIP-

nummer, en informatie over in- en uitstroom. De registraties ter controle gelegd 

naast de registraties van het FCS (Facturatie Controlesysteem). 

 

TULP 

TULP staat voor Ten Uitvoer Legging Penitentiaire beschikkingen, en is het centrale 

registratie systeem voor het gevangeniswezen. De gegevens hebben betrekking op 

de gedetineerden en op de inrichtingen waarin zij verblijven: personen, zaken, cel-

len, bestemmingen, doorlooptijden en aantallen dagen straf. Variabelen zijn inslui-

tingtitel gedetineerden, geslacht, geboortedatum; zaakgegevens zoals parketnum-

mer, datum uitspraak, opgelegde straf, parket van uitspraak; en inrichtingsgege-

vens zoals soort inrichting, bestemmingen, binnen de inrichting en aantal cellen. 

 

BSF 

Het bureau selectiefunctionarissen (BSF) registreert overbrengingen en plaatsing 

van het gevangeniswezen naar de GGZ in het kader van bijvoorbeeld artikel 43.3, 

15.5 en de laatste fase van de ISD-maatregel. De registratie omvat ook VIP-num-

mer, begin- en einddatum zorg en zorginstelling. 

 

CVS en IRIS 

In het Cliënt Volg Systeem (CVS) worden sinds 2002 de gegevens van clienten be-

waard. Onder andere omvat dit systeem informatie van instroom van alle opdrach-

ten bij de 3RO (de drie reclasseringsorganisaties). Het gaat om vroeghulp tot en 

met de uitvoering van een toezicht of werkstraf. In het kader van deze studie is met 

name gewerkt met CVS bestand met een overzicht van toeleidingen zorg (CVS-toe-

leiding zorg). Het CVS is sinds november 2011 vervangen door IRIS (Integraal Re-

classering Informatie Systeem). Geregistreerd wordt oa CVS-nummer, toeleidingen 

zorg, en aanvang en einde toezicht. 

Ook is gebruikgemaakt van reclasseringsbestanden die betrekking hebben op 

voorwaardelijke sancties. 
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FRIS II 

Het Forensisch Registratie en Informatie Systeem (FRIS) is een registratiesysteem 

van de NIFP en bevat informatie over persoonskenmerken van personen die (in 

detentie of elders) geconsulteerd worden door de psychiaters van de NIFP. FRIS II 

bevat onder andere informatie rondom het rapportageproces als ook achtergrond-

kenmerken als geslacht, leeftijd, geboorteland en psychiatrische diagnoses. Momen-

teel is een systeem in de maak dat FRIS II zal vervangen. 

 

MITS 

Het Monitoring Informatiesysteem Terbeschikking Stelling (MITS) bevat gegevens 

over tbs-gestelden. De gegevens worden gebruikt voor de administratieve en juri-

dische processen rond de verpleging van deze doelgroep. Het omvat onder ander 

informatie over persoonsnummer, personalia, data van begin- en eind tbs, informa-

tie over het indexdelict, overplaatsingen tussen fpc’s, en verblijflocaties. 

 

OBJD 

De Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) is een database 

die speciaal met het oog op de Recidivemonitor van het WODC is ontwikkeld. De 

OBJD is een kopie van het JDS, het officiële justitiële documentatiesysteem dat 

wordt beheerd door de Justitiële Informatiedienst (JustID) in Almelo. Alle gegevens 

in de OBJD zijn gepseudonimiseerd; identificerende gegevens zijn versleuteld. 

 

OM-data 

OM-data is een bestand met gegevens over de vervolging en afdoening in straf-

zaken in eerste aanleg, dat ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek door het 

Parket-Generaal aan het WODC wordt verstrekt. OM-data is afgeleid van COMPAS, 

een computerprogramma waarin de negentien arrondissementsparketten en de 

griffies van de rechtbanken op arrondissementaal niveau zaak- en feitgegevens 

registreren. In OM-data zijn deze gegevens op landelijk niveau samengebracht. Per 

strafzaak zijn gegevens beschikbaar over de aard van de gepleegde feiten, de ver-

schillende handelingen en beslissingen in de zaak door het OM en de rechter, par-

ketnummers en personalia. 
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Bijlage 5 Samenhang tussen afzonderlijke titels 

Onderstaande figuren laten mogelijke varianten zien van de opeenvolging van 

afzonderlijke titels forensische zorg. De zwartgedrukte titels zijn de centrale titels. 

 

Cluster 1: Forensische zorg in het kader van een maatregel 

 

Vrijheidsstraf Tbs met voorwaarden Tbs dwangverpleging (2) PV VB 

(12)(13)(15)(16)(17)(18) (8) (3) (4) (5) (7) 

 

 

Voorlopige 

hechtenis 

(Deels) onvw. 

vrijheidsstraf 

ISD met voorwaarden * ISD maatregel Laatste fase 

(11) ( bv 17) (14)  (15) 

* Indien de voorwaarden gesteld bij de voorwaardelijke ISD dan kan omzetting naar een onvoorwaardelijke ISD volgen. 

 

 

Voorlopige hechtenis Strafrechtelijke machtiging (1) 

(11)  

 

 

Cluster 2: Forensische zorg in detentie 

 

Voorlopige 

hechtenis 

(Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

(11) Poliklinische verrichtingen (18) PPC-plaatsing (17) (12)(13)(15)(16) 

 

 

Voorlopige 

hechtenis 
(Deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

(11) Poliklinische verrichtingen (18) 
Overbrenging naar 

hulpverlening (13) 

 

 

Cluster 3: Forensische zorg in het kader van voorwaarden bij een sanctie 

 

Sepot met voorwaarden* Geen sanctieoplegging 

 (10)   

* Na succesvolle voltooiing van de proeftijd onder voorwaarden is de zaak afgedaan 

 

 

Onherroepelijke hoofd- en bijstraffen, tbs-

maatregel (2) of ISD maatregel 

Voorwaardelijke gratieverlening 

  (20)  
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Strafbeschikking met aanwijzingen Geen sanctieoplegging 

 (21)   

* Na succesvolle voltooiing van de proeftijd is de zaak afgedaan. 

 

 

Voorlopige 

hechtenis 

Vrijheidsstraf (Deels) voorw. 

vrijheidsstraf * 

Onvoorwaardelijke 

vrijheidsstraf 

VI 

(11) (12)(13)(15)(16)(17)(18

) 

(9) (12)(13)(15)(16)(17)(18

) 

(19) 
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Bijlage 6 Instroom en uitstroom per (zelfstandige) 
forensische titel 

Van de titels die voldoen aan het eerste criterium is in onderstaande tabellen weer-

gegeven wat de omvang van de instroom/opleggingen en uitstroom per jaar. Aan-

gegeven is of de aantallen op persoonsniveau zijn (ze hebben dan betrekking op 

unieke personen) of op niveau van de titel. 

 

Cluster 1: Forensische zorg in het kader van een maatregel 

 

(2) Tbs met dwangverpleging 

Jaar Instroom Uitstroom 

2000 151 66 

2001 177 77 

2002 203 67 

2003 217 72 

2004 226 95 

2005 207 79 

2006 176 82 

2007 185 81 

2008 128 70 

2009 115 Op te vragen bij DJI 

2010 102 Op te vragen bij DJI 

2011 100 Op te vragen bij DJI 

Bron: DJI (2005, 2011, 2012a;instroom) en WODC (2013); aantallen op persoonsniveau 

 

(8) Tbs met voorwaarden  

Jaar Instroom Uitstroom 

2004 83 Op te vragen bij DJI 

2005 63 Op te vragen bij DJI 

2006 72 Op te vragen bij DJI 

2007 57 42 

2008 50 49 

2009 49 50 

2010 36 45 

2011 54 39 

Bron: DJI, 2012a (instroom); DJI, 2013 (uitstroom); aantallen op persoonsniveau 
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Strafrechtelijke machtiging 

Jaar Instroom Uitstroom 

2000 99 Nog onbekend 

2001 100 Nog onbekend 

2002 109 Nog onbekend 

2003 138 Nog onbekend 

2004 144 Nog onbekend 

2005 150 Nog onbekend 

2006 151 Nog onbekend 

2007 149 Nog onbekend 

2008 166 Nog onbekend 

2009 172 Nog onbekend 

2010 156 Nog onbekend 

2011 136 Nog onbekend 

Bron: OBJD (2012); aantallen op persoonsniveau 

 

 

Cluster 2: Forensische zorg tijdens detentie11 

 

(12)  Overbrenging van gevangeniswezen naar PZ  

Jaar Instroom Uitstroom 

2009 160 Nog onbekend 

2010 185 62 

2011 117 111 

Bron: BSF-registraties (2012); aantallen op titelniveau  

 

(13) Overbrenging van gevangeniswezen naar GGZ 

Jaar Instroom Uitstroom 

2009 158 Nog onbekend 

2010 148 74 

2011 109 96 

Bron: BSF-registraties (2012);aantallen op titelniveau  

 

(17) Plaatsing in een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) 

Jaar Instroom Uitstroom 

2009 106 467 

2010 1229 1121 

2011 1360 1333 

Bron: TULP (2012); aantallen op titelniveau  

 

(15)  Laatste fase ISD-maatregel 

Jaar Instroom Uitstroom* 

2009 …. Nog onbekend  

2010 301 90 

2011 219 197 

Bron: BSF (2012); aantallen op titelniveau  

 

 

                                                
11 Van twee titels (16) ‘Penitentiair programma met zorg’ en (18) ‘poliklinische verrichtingen door GGZ in GW’ van 

cluster 2 is geen tabel weergegeven, omdat er nog geen zicht is op de aantallen instroom en uitstroom voor de 

jaren tot en met 2011. 
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Cluster 3: Forensische zorg in het kader van voorwaarden bij een straf of 

maatregel 

 

(14) ISD met voorwaarden 

Jaar Instroom/opleggingen Uitstroom 

2004 2 Nog onbekend 

2005  29 Nog onbekend 

2006 57 Nog onbekend 

2007  55 Nog onbekend 

2008 66 Nog onbekend 

2009 71 Nog onbekend 

2010 60 Nog onbekend 

2011 36 Nog onbekend 

Bron: OBJD (2012); aantallen op persoonsniveau 

 

(19) Voorwaardelijke invrijheidstelling met zorg als voorwaarde  

Jaar Instroom Uitstroom 

2008 Nog onbekend Nog onbekend 

2009 Nog onbekend Nog onbekend 

2010 Nog onbekend Nog onbekend 

2011 Nog onbekend Nog onbekend 

 

(9) Voorwaardelijke veroordeling met zorg  

Jaar Instroom Uitstroom 

2006 Nog onbekend Nog onbekend 

2007 Nog onbekend Nog onbekend 

2008 Nog onbekend Nog onbekend 

2009 Nog onbekend Nog onbekend 

2010 Nog onbekend Nog onbekend 

2011 Nog onbekend Nog onbekend 

 

(10) Voorwaardelijk sepot met zorg  

Jaar Instroom Uitstroom 

2002 Nog onbekend Nog onbekend 

2003 Nog onbekend Nog onbekend 

2004 Nog onbekend Nog onbekend 

2005 Nog onbekend Nog onbekend 

2006 Nog onbekend Nog onbekend 

2007 Nog onbekend Nog onbekend 

2008 Nog onbekend Nog onbekend 

2009 Nog onbekend Nog onbekend 

2010 Nog onbekend Nog onbekend 

2011 Nog onbekend Nog onbekend 
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(20) Voorwaardelijke gratieverlening met zorg  

Jaar Instroom Uitstroom 

2002 Nog onbekend Nog onbekend 

2003 Nog onbekend Nog onbekend 

2004 Nog onbekend Nog onbekend 

2005  Nog onbekend Nog onbekend 

2006 Nog onbekend Nog onbekend 

2007 Nog onbekend Nog onbekend 

2008 Nog onbekend Nog onbekend 

2009 Nog onbekend Nog onbekend 

2010 Nog onbekend Nog onbekend 

2011 Nog onbekend Nog onbekend 

Bron: CVS (2011; uitstroom) 

 

(21) Strafbeschikking met aanwijzingen gericht op zorg  

Jaar Instroom/opleggingen Uitstroom 

2008 Nog onbekend Nog onbekend 

2009 Nog onbekend Nog onbekend 

2010 Nog onbekend Nog onbekend 

2011 Nog onbekend Nog onbekend 

Bron: niet van toepassing 
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Bijlage 7: Overzicht matchingsvariabelen per titel 

Cluster 1: Forensische zorg in het kader van een maatregel 

 

(2) en (8) Tbs met dwangverpleging en tbs met voorwaarden 

Matchingsvariabelen  Aanwezig? 

 Databron  - Tbs-bestand van WODC (titel 2) 

- MITS (titel 8) 

 Periode 2000-2010 (titel 2); 2007-2011 (titel 8) 

Begindatum detentie  Na koppeling met TULP-bestand a.h.v. VIP-nummer 

Einddatum detentie Na koppeling met TULP-bestand a.h.v. VIP-nummer 

Begindatum FZ Ja 

Einddatum FZ Ja 

Persoonsnummer  MITS-nummer/VIP-nummer (vanaf 2004)  

Volledige voornamen en achternaam  Ja 

Geboortedatum en geboorteland Ja  

Parketnummer  Ja 

Wijze van uitstroom Ja 

 

Strafrechtelijke machtiging  

Matchingsvariabelen  Aanwezig? 

 Databron:  Nog onbekend 

 Periode  2000-2011 

Begindatum detentie  Nog vast te stellen  

Einddatum detentie Nog vast te stellen  

Begindatum FZ Nog vast te stellen  

Einddatum FZ Nog vast te stellen  

Persoonsnummer Nog vast te stellen  

Volledige voornamen en achternaam  Nog vast te stellen  

Geboortedatum en geboorteland Nog vast te stellen  

Parketnummer  Nog vast te stellen  

Wijze van uitstroom Nog vast te stellen  
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Cluster 2: Forensische zorg tijdens detentie 

 

(12) en (13) Overbrenging GW naar PZ en overbrenging van GW naar GGZ  

Matchingsvariabelen  Aanwezig? 

 Databron:  Registraties BSF 

 Periode  2009-2011 

Begindatum detentie  Na koppeling met TULP-bestand a.h.v. VIP-nummer 

Einddatum detentie Na koppeling met TULP-bestand a.h.v. VIP-nummer 

Begindatum FZ Ja 

Einddatum FZ Ja 

Persoonsnummer VIP-nummer 

Volledige voornamen en achternaam  Ja, te achterhalen via TULP  

Geboortedatum en geboorteland Ja, te achterhalen via TULP  

Parketnummer  Ja, te achterhalen via TULP  

Wijze van uitstroom Nee, mogelijk via TULP  

 

(17) PPC-plaatsing 

Matchingsvariabelen  Aanwezig? 

 Databron:  TULP 

 Periode:  2009-2011 

Begindatum detentie  Ja 

Einddatum detentie Ja 

Begindatum FZ Ja 

Einddatum FZ Ja 

Persoonsnummer VIP-nummer en SKN-nummer 

Volledige voornamen en achternaam  Ja, te achterhalen via TULP  

Geboortedatum en geboorteland Ja, te achterhalen via TULP  

Parketnummer  Ja 

Wijze van uitstroom Ja  

 

(15) Laatste fase ISD-maatregel 

Matchingsvariabelen  Aanwezig? 

 Databron:  - TULP en BSF-registratie 

_Monitor Veelplegers 

 Periode 2004-2011 

Begindatum detentie  Ja 

Einddatum detentie Ja 

Begindatum FZ Ja 

Einddatum FZ Ja  

Persoonsnummer VIP-nummer en SKN-nummer 

Volledige voornamen en achternaam  Ja, te achterhalen via TULP/Monitor Veelplegers  

Geboortedatum en geboorteland Ja, te achterhalen via TULP/Monitor Veelplegers 

Parketnummer  Ja, te achterhalen via TULP/Monitor Veelplegers 

Wijze van uitstroom Ja  
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Cluster 3: Forensische zorg in het kader van voorwaarden bij een sanctie 

 

ISD met voorwaarden 

Matchingsvariabelen  Aanwezig? 

 Databron:  - OM-data 

- CVS (tot en met 2009) 

 Periode  2004-2011 

Begindatum detentie  n.v.t. 

Einddatum detentie n.v.t. 

Begindatum FZ Nog vast te stellen  

Einddatum FZ Nog vast te stellen  

Persoonsnummer VIP-nummer /CVS-nummer  

Volledige voornamen en achternaam  Ja (via OM-data) 

Geboortedatum en geboorteland Ja (via OM-data) 

Parketnummer  Ja (via OM-data) 

Wijze van uitstroom Nog vast te stellen, mogelijk via CVS 
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Bijlage 8 Ifzo als basis voor structureel 
recidiveonderzoek 

1 Inleiding  

Per januari 2012 maken alle zorgaanbieders en indicerende instanties gebruik van 

de ‘Informatievoorziening Forensische Zorg’ (Ifzo). De Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI), meer specifiek de Directie Forensische Zorg (DForZo) heeft de informatie-

voorziening ontwikkeld om de gehele keten van forensische zorg - van indicatie-

stelling tot facturatie - van de nodige gegevens te voorzien. Het is de bedoeling  

dat Ifzo in de toekomst ook de basis vormt voor het uitvoeren van periodiek reci-

diveonderzoek. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 

voert al metingen uit onder ex-terbeschikkinggestelden. DForZo heeft het WODC 

gevraagd het recidiveonderzoek uit te breiden naar andere titels van forensische 

zorg. De inschatting is dat Ifzo vanaf de tweede helft van 2016 daarvoor als start-

punt zou kunnen dienen. Daarop vooruitlopend is nagegaan of de informatievoor-

ziening in haar huidige vorm geschikt is als bron voor recidiveonderzoek.1 

 

2 Aanpak 

Om recidiveonderzoek te kunnen doen moet een koppeling worden gelegd tussen de 

bron met uitstroomgegevens (Ifzo) en de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële 

Documentatie (OBJD). De OBJD is een gepseudonimiseerde versie van het wettelijk 

systeem voor justitiële documentatie (Wartna, Blom & Tollenaar, 2011). De koppe-

ling vindt plaats via JustID in Almelo. JustID verschaft het WODC de versleutelde 

nummers waaronder de justitiabelen die forensische zorg ontvingen, te herkennen 

zijn in de OBJD. JustID heeft daarvoor per justitiabele de volgende gegevens nodig: 

achternaam, tussenvoegsels, voornamen, geboortedatum, -plaats en -land en par-

ketnummer van de strafzaak. Deze groep gegevens worden de matchingsvariabelen 

genoemd. 

Naast de gegevens die nodig zijn voor identificatie van de justitiabelen, zijn execu-

tiegegevens vereist. Dit zijn gegevens die aangeven wanneer de interventie (hier: 

de forensische zorg) heeft plaatsgevonden, hoe deze was ingericht en is verlopen. 

Veel gegevens kunnen worden meegenomen, maar minimaal vereist zijn de foren-

sische titel, de instroomdatum en de uitstroomdatum. Gezien het feit dat in de 

forensische zorg de ene titel een ander kan opvolgen, dient op zijn minst ook dui-

delijk te zijn wat de reden voor beëindiging of ‘soort uitstroom’ was. Als uit de ge-

gevens niet kan worden afgeleid wanneer iemand op vrije voeten werd gesteld, kan 

niet worden bepaald wanneer de meting van de eventuele recidive moet starten.  

Ten slotte zijn er aanvullende gegevens nodig. Dit zijn patiëntgegevens waarmee 

het recidiveonderzoek kan worden verdiept. Het gaat dan om informatie over de 

achtergronden van de forensische patiënten, over hun stoornis en de behandeling. 

Om recidiveonderzoek te doen zijn deze gegevens zijn niet verplicht, maar wel wen-

selijk. Zij stellen de onderzoekers in staat de recidive uit te splitsen naar subgroe-

pen van patiënten. 

 

3 Resultaat 

In de bijlage van dit memo is een overzicht opgenomen dat duidelijk maakt welke 

van de hiervoor beschreven velden aanwezig zijn in versie 3.4 van Ifzo. Deze versie 

kent tien zogenoemde formats met elk hun eigen groep van gebruikers. In elk for-

mat wordt aangegeven welke velden door de gebruiker verplicht moet worden in-

                                                
1 Uitgangspunt voor de analyse was versie 3.4 (november 2012). 
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gevuld en welke velden facultatief zijn. Drie van de tien formats zijn voor het doen 

van recidiveonderzoek niet relevant: ‘indicatiestelling klinisch’ (NIFP/IFZ), ‘3RO-

verdiepings-diagnostiek’ en ‘tbs dwang (KORT)’. PM De overige zeven staan in de 

kolommen van de tabel in de bijlage. 

Matchingsvariabelen. De tabel maakt duidelijk dat de gegevens noodzakelijk voor de 

identificatie van de FZ-patiënten in de OBJD, niet alle gegarandeerd aanwezig zijn. 

Voornamen en achternamen zijn in alle formats verplichte velden en zullen dus altijd 

beschikbaar zijn, maar dat geldt niet voor de geboortegegevens. De geboortedatum 

en -plaats zijn vaak hoogstens relevante velden en dat betekent dat onduidelijk 

blijft in welk deel van de gevallen deze velden zullen zijn ingevuld. Het parketnum-

mer is in sommige formats zelfs helemaal afwezig. Dat is een probleem, omdat dit 

nummer nodig is om in de OBJD de ‘uitgangszaak’ te bepalen. Dit is de strafzaak 

naar aanleiding waarvan de justitiabele FZ ontving. 

Executiegegevens. De forensische titel is in alle formats een verplicht veld, behalve 

voor DBV-PPC. De instroomdatum is ook in meeste gevallen aanwezig. Dat geldt 

echter niet voor de uitstroomdatum. Deze wordt zeker niet altijd geregistreerd. De 

reden van de uitstroom wordt in geen enkel format geregistreerd. Op basis van de 

Ifzo wordt dus niet duidelijk dat een patiënt aan het einde is gekomen van de epi-

soden(n) van forensische zorg c.q. wat de begindatum moet zijn van de periode 

waarover zijn of haar recidive wordt gemeten. 

Aanvullende gegevens. In de diverse formats worden wisselende aanvullende ge-

gevens bijgehouden. Alle velden zijn echter facultatief. Het is niet verplicht ze in te 

vullen. Dit betekent dat we niet zeker zijn dat zij bruikbare informatie bevatten. 

Nagegaan is of in Ifzo dan ten minste nummers te vinden zijn die een koppeling 

mogelijk maken met andere bestanden met aanvullende gegevens. Het BSN wordt 

bijgehouden in twee formats voor het gevangeniswezen en voor de tbs met dwang. 

Maar de registratie is niet verplicht. Voor 3RO-Ambulant en 3RO-Klinisch is registra-

tie van het IRIS-nummer verplicht. Dit maakt voor deze formats koppeling mogelijk 

naar IRIS en RISc. Het SKN wordt in alle formats ingevuld, maar het is geen ver-

plicht veld. Het blijft dus onduidelijk in welke deel van de gevallen dit gegeven 

beschikbaar zal zijn. 

 

4 Conclusie 

De Ifzo is nog niet klaar als basis voor systematisch en periodiek recidiveonderzoek. 

Een deel van de noodzakelijke matchingsvariabelen ontbreekt en de informatievoor-

ziening maakt niet duidelijk hoe en wanneer de FZ definitief is beëindigd. Om Ifzo 

als centraal uitgangspunt voor dit type onderzoek geschikt te maken, zullen velden 

moeten worden toegevoegd (parketnummer, BSN en reden uitstroom) en zullen 

deze en andere velden een verplicht karakter moeten krijgen (geboortegegevens, 

uitstroomdatum en SKN). 
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FORMATS/gebruikersgroepen 

Matchingsvariabelen GW-PPC GW-Ambulant 

GW-Aanmeld 

klinisch DBV-PPC 3RO-Ambulant 

3RO-Aanmeld 

klinisch Tbs met dwang 

Voornamen V V V V V V V 

Tussenvoegsels R R R R R R R 

Achternaam V V V V V V V 

Geboortedatum R V R R R R R 

Geboorteplaats R R R R R R R 

Geboorteland R R R R R R R 

Parketnummer 

  

V 

 

R V V 

Executiegegevens 

       Titel forensische zorg V V V R V V V 

Instroomdatum (startdatum titel) V V V R V V V 

Uitstroomdatum R R R R R R R 

Reden uitstroom 

       Aanvullende gegevens 

       BSN 

 

R R 

   

R 

SKN R R R R R R R 

IRIS 

    

V V 

 

        V Verplicht veld 

     R Niet-verplicht veld 

    

 

Absent 

     

 

Niet van toepassing 
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