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Voorwoord

Met het oog op het thema van de Studiedagen TBR 1983 - de communicatie
tussen rechterlijke macht, inrichtingen en departement -1) heeft het WODC
op verzoek van de Directie TBR en Reclassering middels een postenquête een
onderzoek verricht naar opvattingen over de maatregel TBR bij leden van de
rechterlijke macht en medewerkers van de inrichtingen. Daarvan wordt in dit
rapport verslag gedaan. Het rapport bestaat uit twee delen.
Deel 1 omvat naast de inleidende hoofdstukken over probleemstelling en op-
zet van het onderzoek een samenvatting en slotbeschouwing. Dit deel laat
zich afzonderlijk lezen, en is te vinden op de gekleurde bladzijden voorin in het
rapport.
Deel 2 bevat in vier hoofdstukken een meer gedetailleerde bespreking van de
uitkomsten van het onderzoek.

De voorlopige uitkomsten zijn in het voorjaar van 1983 gepresenteerd op de
Studiedagen TBR 1983, en de inrichtingsdagen 1983 van de Stichting Studie-
centrum Rechtspleging. Voorts heeft met een aantal op het veld van onder-
zoek werkzame personen een gedachtenwisseling plaatsgevonden over de
uitkomsten van het onderzoek. Aan deze besprekingen hebben deelgenomen
het hoofd van de Hoofdafdeling Beleid TBR, drs. J.D. Buiskool en het hoofd
van het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van dezelfde Directie, mw.
drs. A.L.N.M. Spanjersberg, mr. G. Mannoury, vice president van de arrondis-
sementsrechtbank te Zwolle, mw. mr. A.G.P. Leynse-Kolk, rechter bij de arron-
dissementsrechtbank te Den Haag, mr. C.J. van Epenhuysen, Officier van
Justitie te Groningen, mr. J.W. Wabeke, Officier van Justitie te Breda, drs.
C.R. Hesse, behandelingscoórdinator van de Rijksinrichting Veldzicht te Ave-
reest, mr. J.M. Hijman, directeur sociotherapie van de prof. mr. W.P.J. Pompe-
kliniek te Nijmegen, en mr. Ch. Haffmans, wetenschappelijk hoofdmedewer-
ker bij het seminarium voor strafrecht en strafrechtspleging "Van Hamel" van
de Universiteit van Amsterdam. Getracht is in de slotbeschouwing recht te
doen aan hun gewaardeerde inbreng.

Drs. P.D. Barneveld, medewerker van de Directie TBR en Reclassering is zeer
behulpzaam geweest bij de inhoudsbepaling van de vragenlijst. Mw. mr. G.
van Eldijk, Officier van Justitie te Den Haag, en mr. P.A.J.Th. van Teeffelen,
rechter bij de arrondissementsrechtbank te Breda, beiden destijds gedeta-
cheerd op het WODC, hebben met hun commentaar op een eerdere visie, een
positieve invloed gehad op de uiteindelijke vormgeving'van de vragenlijst. M.
Brouwers, P.J. Prinsen en N. Dijkhoff hebben de verzameling van de gegevens
en het codeerwerk op zorgvuldige wijze uitgevoerd. Mw. dr. M.J.M. Brand-
Kooien heeft in alle fasen van het onderzoek een stimulerende en ondersteu-
nende rol gespeeld.

1) Zie: Terbeschikkingstelling, Verwachting en praktijk, communicatie tussen rechterlijke macht,
inrichtingen en departement, Informatiebundel Studiedagen TBR 1983, Ministerie van Justitie,
Den Haag.
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Deel 1

Inleiding, Samenvatting
en Slotbeschouwing



Inleiding en Probleemstelling

1.1 Achtergronden en doelstelling van het onderzoek
Op het terrein van de ter beschikking stelling van de regering (TBR) hebben
zich in de afgelopen jaren belangrijke veranderingen voorgedaan. Het aantal
jaarlijks TBR-gestelde personen is in de afgelopen 10 jaren teruggelopen van
enkele honderden tot minder dan 100.
Voorts bestaat de indruk dat de laatste jaren in voorkomende gevallen relatief
vaak een extreem lange gevangenisstraf wordt opgelegd, soms in combinatie
met de maatregel TBR.
Personen verblijvend in een TBR-inrichting op basis van de artikelen 47 of 120
van de Gevangenismaatregel (GM) zijn een min of meer "vertrouwd" verschijn-
sel geworden.
Het aantal zogeheten contraire niet-verlengingen (niet-verlenging tegen ad-
vies van de betrokken inrichting) is toegenomen, (on)voorwaardelijke beëindi-
ging van de TBR op last van de Minister van Justitie is (bijgevolg) een uitzon-
dering geworden.
Nu en dan wordt door leden van het Openbaar Ministerie (OM) en de zittende
magistratuur de beveiligende werking van de maatregel bij zeer gevaarlijke
personen in twijfel getrokken.
Soms wordt gespeculeerd op een overplaatsing naar een TBR-inrichting op
grond van art 471120 GM, maar met de "zekerheid" van een langdurige elimina-
tie uit de samenleving.
Maar ook lijkt het toepassen van de maatregel ingeval geen tegen personen
gerichte geweldsmisdrijven zijn gepleegd, nog nauwelijks toelaatbaar te wor-
den geacht.

De medewerkers van de TBR-inrichtingen zijn niet altijd even gelukkig met het
van de ene op de andere dag beëindigen van de maatregel.
Soms ook zijn zij de opvatting toegedaan, dat de rechter zijn verwachtingen
van de maatregel te weinig expliciet maakt: niet alleen de vraag "waarom
TBR" (belang van de openbare orde), maar ook "waartoe TBR" (welke ge-
dragsveranderingen vindt de rechter wenselijk) moet in deze visie door de
rechter worden beantwoord. Dit om onzekerheid waarop de behandeling moet
worden gericht zoveel mogelijk te voorkomen, en te vermijden dat de inrich-
ting onbedoeld en/of ongewild op de stoel van de rechter komt te zitten.

Vanuit een belangenorganisatie als de Coornhertliga is recentelijk gepleit
voor het opheffen van de TBR, en het onderbrengen van de beschikbare be-
handelingsmogelijkheden bij het gevangeniswezen. Alleen voor aantoonbaar
extreem gevaarlijke delinquenten zou een "quarantaine"-maatregel gehand-
haafd moeten blijven.

Het bovenstaande geeft een beeld van de verschillende opvattingen die mo-
menteel worden gehoord over de maatregel TBR. Dat beeld is mogelijk niet re-
presentatief voor bepaalde categorieën betrokkenen. Het is immers opge-
bouwd uit impressies en uitlatingen waarvan is kennisgenomen.
Verschillen in beeld en verwachtingen van de maatregel geven aanleiding tot
problematische situaties, zowel voor degenen die verantwoordelijk zijn voor
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de oplegging als voor hen die met de uitvoering zijn belast.
Vanuit haar verantwoordelijkheid bij te dragen aan een optimale uitvoering
van de maatregel TBR, heeft de Directie TBR en Reclassering (TBRIR) in het
verleden haar behoefte kenbaar gemaakt aan wetenschappelijk onderzoek.
Dit zowel om een meer nauwkeurig inzicht te verkrijgen in de verschillende
beelden en verwachtingen van de maatregel bij de op het terrein werkzame
personen en instanties, als om aanwijzingen te verschaffen voor mogelijke
oplossingen van de met deze verschillen samenhangende problemen.

Over de mogelijke opzet en uitvoering van een project hebben de Directie
TBR/R en het WODC verscheidene malen van gedachten gewisseld. Toen in
het najaar van 1982 na overleg met de directeuren van de inrichtingen werd
besloten de Studiedagen TBR te Lunteren voor 1983 aan hetzelfde thema te
wijden, lag het vervolgens voor de hand om in ieder geval een deel van het te
verrichten onderzoek aan deze studiedagen te koppelen.
Doel van dit onderzoek zou moeten zijn het verschaffen van een feitelijke
basis voor een discussie door het in beeld brengen van opvattingen over en
verwachtingen van de maatregel TBR, en van de verschillen daarin tussen de
diverse betrokken groeperingen, te weten de zittende en staande magistra-
tuur, en de medewerkers van de inrichtingen.

1.2 Probleemstelling van het onderzoek
De vraagstelling van het onderzoek sluit als volgt hierop aan:
Welke opvattingen over en verwachtingen van de maatregel TBR hebben zit-
tende en staande magistratuur, en medewerkers van de TBR-inrichtingen?
Aan deze vraag zijn de volgende deelvragen onderscheiden:

1. Welke overwegingen spelen volgens de betrokken groeperingen een rol bij
de oplegging, verlenging en beëindiging van de maatregel?

2. Welke opvattingen hebben de betrokken groeperingen over de maatregel
TBR als zodanig en de wijze waarop deze wordt tenuitvoergelegd?

Bij de verdere uitwerking van deze deelvragen zijn verschillende aspecten
onderscheiden.
Wat betreft de oplegging valt allereerst te denken aan een zekere voorselectie
die kan hebben plaatsgevonden bij de beslissing al of niet een psychiatrisch
voorlichtingsrapport aan te vragen. Immers zonder een dergelijk rapport zal
een TBR niet worden opgelegd.
Een ander aspect betreft overwegingen om juist niet een TBR op te leggen,
ook al is in bepaalde opzichten aan de voorwaarden voor een oplegging TBR
voldaan. Het gaat dan veelal om personen die later op grond van artikel 47 of
120 van de Gevangenismaatregel naar een TBR-inrichting worden overge-
plaatst.

Bij de overwegingen de maatregel TBR te verlengen of te beëindigen komt al-
lereerst de vraag naar voren of en in welke opzichten er verschillen zijn in de
besluitvorming bij de verlenging in vergelijking met die bij de oplegging. Meer
specifiek is daarbij nog te onderscheiden het verschijnsel van de contraire
niet-verlengingen. Op basis van welke overwegingen meent de rechterlijke
macht te moeten afwijken van het door de inrichting uitgebrachte advies?

Ons strafrecht kent geen executierechter. De administratie (en formeel het
OM) zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatrege-
len. In haar opleggingspraktijk oefent de rechterlijke macht toch een zekere,
zij het indirecte, invloed uit op de tenuitvoerlegging. Bij de verlengingszitting
wordt de noodzaak van verlenging getoetst aan de gronden waarop destijds
tot oplegging is besloten. Men kan zich in dit verband afvragen of de rechter,
indien hij besluit tot een TBR, voldoende richting geeft aan de tenuitvoerleg-
ging. Moet of mag hij dat doen? Is het wenselijk dat de rechterlijke macht zich

4



ook meer direct met de tenuitvoerlegging bemoeit? Heeft men enig zicht op de
feiteljke gang van zaken in de inrichtingen?
Gelet op de "korte" termijn doelstelling van de maatregel TBR is de door de
maatregel geboden beveiliging tegen het onverantwoord vrij rondlopen en het
plegen van delicten ongetwijfeld een belangrijk aspect van de wijze van ten-
uitvoerlegging. Aan de beoordeling daarvan wordt dan ook de nodige aan-
dacht gegeven.

Tenslotte kan op enkele meer algemene aspecten van de maatregel worden
gewezen. Deze betreffen onder meer de vraag of bij bepaalde categorieën
juist wel of juist niet de maatregel moet worden opgelegd, hoe men de relatie
ziet tussen de beveiligings- en behandelingsdoelstelling, welke verwachtin-
gen men op de lange termijn van de uitwerking van de maatregel heeft e.d.

Naast de inhoud van de opvattingen en verwachtingen is vooral van belang in
hoeverre er wat dit betreft verschillen zijn tussen de zittende en staande ma-
gistratuur en de medewerkers van de inrichtingen.
In dit verband is het wellicht goed er op te wijzen dat een concrete vraagstel-
ling voor de medewerkers van de inrichtingen meermalen een andere beteke-
nis zal hebben gehad dan voor de leden van de rechterlijke macht. Dat is onder
andere het geval bij die vragen die op het (mogelijke) doen en laten van de
rechterlijke macht betrekking hebben (zie bv. de in tabel 3.2 besproken vraag).
Reacties van medewerkers op dergelijke vragen zullen dan in het algemeen de
betekenis hebben van hoe zij denken dat leden van de rechterlijke macht zul-
len handelen.
In zeker opzicht geldt dat ook voor de leden van de rechterlijke macht zelf. Bij
de hier bedoelde vragen worden zij primair aangesproken als lid van de rech-
terlijke macht, en niet zozeer op hun individuele handelen. De uitkomsten ge-
ven hun beeld weer van de gronden waarop het handelen van hun beroepsge-
noten "in het algemeen" of "veelal" is gebaseerd. Dat beeld kan nauwkeuri-
ger of onnauwkeuriger zijn, meer gekleurd zijn door eigen opvattingen of feite-
lijker, met de eigen opvattingen overeenkomen dan wel daarvan afwijken.
Niettemin is hun positie dan toch van heel andere aard dan die van de mede-
werkers van de inrichtingen.

Hiermee is de verdere structuur van het rapport gegeven. Na in hoofdstuk 2
beknopt de opzet en uitvoering van het onderzoek te hebben geschetst, wor-
den in de daarop volgende hoofdstukken de resultaten van het onderzoek
weergegeven. In hoofdstuk 4 worden de opvattingen over het opleggen van de
maatregel TBR besproken, in hoofdstuk 5 die over de verlenging en beëindi-
ging van de maatregel, en in hoofdstuk 6 die over de wijze van tenuitvoerleg-
ging en de (wenselijke) betrokkenheid daarbij van de rechterlijke macht.
Op enkele meer algemene aspecten van de maatregel wordt ingegaan in
hoofdstuk 7.
Daaraan voorafgaande bevat hoofdstuk 3 een samenvatting van en een be-
schouwing over de verdere betekenis van de uitkomsten. Deze is mede geba-
seerd op een bespreking van de uitkomsten van het onderzoek met enkele be-
trokkenen uit het veld van onderzoek, en op indrukken opgedaan tijdens de
studiedagen TBR en de inrichtingsdagen TBR van de Stichting Studiecentrum
Rechtspleging.
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2 Opzet en uitvoering van het onderzoek

2.1 Postenquête
Het tijdstip waarop werd besloten het onderzoek te koppelen aan de studieda-
gen TBR en de data waarop deze dagen zouden plaatsvinden, is uiteraard van
invloed geweest op de keuze van de gegevensverzameling.
Het onderzoek heeft het karakter gekregen van een opiniepeiling, en er is ge-
kozen voor het middel van de postenquête om de benodigde gegevens te ver-
zamelen.
De voorbereiding en afname van interviews op enige schaal zou teveel tijd in
beslag nemen, terwijl ook de verwerking van meer kwalitatieve interviews in
de beschikbare tijd niet doenlijk zou zijn. Aan de andere kant was er wel be-
hoefte aan een min of meer representatief beeld. Een postenquête maakt het
in beginsel mogelijk grote aantallen personen te bereiken.

Deze techniek kent uiteraard ook nadelen.
Met name de onzekerheid over de antwoordbereidheid van de respondenten is
problematisch. Daarbij wettigt de literatuur niet een groot optimisme.
De vragenlijst is in nauw overleg met de Directie TBR/R opgesteld. Een eerde-
re versie is aan enkele leden van de rechterlijke macht voorgelegd. Hun com-
mentaar is van grote invloed geweest op de uiteindelijke vorm.

2.2 Onderzoekgroepen
Van de zittende magistratuur zijn benaderd de presidenten, vice-presidenten,
raadsheren en rechters van de hoven en arrondissementsrechtbanken. Uitge-
zonderd zijn de plaatsvervangers en zij die nog in opleiding zijn. Van de staan-
de magistratuur zijn benaderd de procureurs generaal, hoofdofficieren van
justitie, advocaten-generaal en officieren van justitie. Ook hier zijn uitgezon-
derd de plaatsvervangers en zij die nog in opleiding zijn. 1)
In overleg met de inrichtingen zijn die medewerkers geselecteerd die betrok-
ken zijn geweest bij verlengingszittingen dan wel in meningsvormende zin een
rol spelen.

2.3 Procedure en respons
Enkele dagen vóór de verzending van de vragenlijsten zijn de presidenten van
de hoven en rechtbanken, de PG's, de Hoofdofficieren en de directeuren van
de betrokken TBR-inrichtingen geïnformeerd over de enquête. Enkele weken
na verzending van de vragenlijsten is éénmaal gerappeleerd.
De respons van de postenquête is zeer bevredigend geweest en als volgt ver-
deeld over de onderzoekgroepen:

1) Na het onderzoek zijn we er op geattendeerd dat door het uitsluiten van de plaatsvervangers de
part-time werkende leden van de rechterlijke macht niet zijn benaderd, terwijl deze heel wel met
de potentiële TBR zaken te maken kunnen krijgen.
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Tabel 2.1:

zittende magistratuur
staande magistratuur
onbekend zittend of staand
medewerkers inrichtingen

totaal

verzon- ont- % per
den vangen categorie

533 168 32%
215 122 57%
- 2 -

125 101 81%

873 393 45%

Van degenen die geen vragenlijst hebben ingestuurd, hebben 125 personen
middels een bijgesloten antwoordkaartje dit al dan niet onder opgaaf van re-
denen kenbaar gemaakt. Als reden werd over het algemeen opgegeven dat
men óf nog nooit óf al lang niet meer met TBR-zaken te maken had gehad, en
bijgevolg niet zinvol de vragenlijst zou kunnen invullen.
Het op het eerste gezicht relatief wat lage responscijfer van de zittende ma-
gistratuur kan, gelet op deze reacties, onzes inziens goeddeels verklaard wor-
den door de specialisatie van haar leden op andere dan strafrechtelijk gebied.
Een centraal overzicht van deze specialisatie ontbrak, terwijl een raadpleging
vooraf van de president gelet op de korte tijd beschikbaar voor de gegevens-
verzameling niet tot de mogelijkheden behoorde. Bijgevolg kon met het aan-
schrijven van de respondenten hiermee geen rekening worden gehouden.

2.4 Analyse
De uitkomsten, zoals die in de volgende hoofdstukken worden weergegeven,
zijn uitgesplitst naar de drie onderscheiden respondentengroepen: zittende
en staande magistratuur, en medewerkers van de inrichtingen. Dit onder-
scheid is bij de analyse zo overheersend gebleken dat samenhangen, die tus-
sen de antwoorden op bepaalde vragen zijn vast te stellen, tevens telkens zijn
terug te voeren op het onderscheid tussen de drie respondentengroepen.
Op onderdelen is de presentatie van de gegevens mede gebaseerd op uit-
komsten van zg. clusteranalyses, ondermeer daar waar opvattingen verschil-
lende aspecten van dezelfde begrippen betreffen. Genoemde techniek maakt
het mogelijk dergelijke samenhangen vast te stellen. Een voorbeeld daarvan
is de in tabel 6.6 gepresenteerde verzameling uitspraken die verschillende
aspecten betreffen van het begrip beveiliging.

Als cijfermateriaal zijn percentages gebruikt. De gegevens zijn overwegend in
samenvattende tabellen opgenomen. Daarbij is volstaan met het weergeven
van bepaalde samengevoegde antwoordcategorieën, onder weglating van de
overige antwoordcategorieën. Bij de tabellen is aangegeven op welke ant-
woordcategorieën de percentages betrekking hebben.
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3 Samenvatting en Slotbeschouwing

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden eerst de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
beknopt weergegeven. Vervolgens wordt nader ingegaan op de betekenis van
de uitkomsten, op de problemen die er in liggen besloten, en op enkele moge-
lijkheden waarop daaraan zou kunnen worden gewerkt. Deze slotbeschou-
wing is vooral gebaseerd op een bespreking van de uitkomsten met enkele op
het veld van onderzoek werkzame personen.')

3.2 Samenvatting
Een meerderheid van de respondenten ziet de maatregel TBR als een zodanig
zware ingreep, onder andere op rechtspositionele gronden, dat een zorgvul-
dige onderbouwing vereist is. Een op klinische observatie gebaseerde rappor-
tage zoals die bv. plaatsvindt in het Pieter Baan Centrum of een daaraan ge-
lijkwaardige werkwijze lijkt als voorwaarde te worden gezien. De huidige op
ambulante observatie gebaseerde rapportage wordt veelal als onvoldoende
beoordeeld. Er zijn echter naar het oordeel van de respondenten nog steeds
onvoldoende mogelijkheden om op aanvaardbare termijn een voldoende aan-
tal op klinische observatie gebaseerde rapportages te realiseren. Hiermee zijn
twee belangrijke factoren genoemd die van belang worden geacht voor de ver-
klaring van het teruggelopen aantal uitgebrachte rapporten. Daarnaast is er
een aantal uiteenlopende redenen waarom de rechterlijke macht minder fre-
quent een rapport aanvraagt bv. het niet willen meewerken van verdachten,
het ontkennen van het ten laste gelegde etc.
De rechterlijke macht zal pas tot een TBR besluiten als deze "onvermijdeljk"
is geworden. In dit verband moet gewezen worden op veranderingen in het af-
gelopen decennium in opvattingen over wanneer het belang van de openbare
orde de maatregel vordert. Voorts blijkt men niet over te lopen van vertrouwen
in de maatregel TBR, niet in de daardoor geboden beveiliging en evenmin in de
uiteindelijk goede afloop voor wat betreft toekomstige recidive.
Hiermee zijn de drie belangrijkste factoren aangeduid die door de responden-
ten zijn aangegeven als verantwoordelijk voor de afname van het aantal jaar-
lijks op te leggen TBR-stellingen sinds het einde van de jaren vijftig tot enige
jaren terug.
Is de betrokkene voor een behandeling gemotiveerd enlof is er een gunstige
prognose over diens behandelbaarheid, dan komt de beslissing mogelijk wat
eenvoudiger te liggen. Men zal dan eerder geneigd zijn een TBR te vorderen en
op te leggen. Overwegingen van deze aard lijken echter niet doorslaggevend.
De beslissing een TBR te vorderen en op te leggen is gebaseerd op een afwe-
ging van vele factoren. Dat maakt het moeilijk om de categorie delinquenten
duidelijk af te grenzen die voor een TBR in aanmerking komt. Weliswaar wordt
aangegeven dat de opvattingen over wanneer wel en niet een TBR moet wor-
den opgelegd zijn veranderd, en komt de nadruk te liggen op diegenen die een
geweldsmisdrijf hebben gepleegd, maar ook blijkt de rechterlijke macht ruim-
te te willen houden in de haar ter beschikking staande mogelijkheden om,

1) Zie het woord vooraf.
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wanneer niet direct van een geweldsmisdrijf sprake is, toch een TBR te kun-
nen opleggen.
Een heel belangrijke factor die als contra-indicatie kan fungeren is de ge-
wenste mate van beveiliging. Indien daaraan bijzonder hoge eisen worden
gesteld, kan dat voor de rechterlijke macht juist een reden zijn om geen TBR te
vorderen enlof op te leggen. Dit ook indien de betrokkene zodanig gestoord
moet worden geacht, dat op die gronden een TBR mogelijk zou zijn.
Veelal wordt er dan op gespeculeerd dat behandeling zal plaatsvinden na
overplaatsing ex. art. 471120 van de Gevangenismaatregel.
In dit verband mag de vraag worden gesteld of, zoals enkele respondenten ook
aangeven, de rechterlijke macht zich realiseert dat "471120-igers" de facto de-
zelfde behandeling krijgen als TBR-gestelden, ook in (de beperkingen van) hun
bewegingsvrijheid. Maar ook is onduidelijk of de rechterlijke macht zich hier-
bij laat leiden door een beeld over de openheid van de TBR-inrichtingen dat in-
middels niet meer in overeenstemming is met de werkelijkheid.

In theorie is er een principieel verschil tussen de maatregel TBR en de vrij-
heidsstraf. Het lijkt er echter op dat in de praktijk - en vooral naarmate de
TBR langer loopt - dit verschil minder groot is, en wat vervaagt. In het afwe-
gingsproces bij een te nemen beslissing over verlenging of beëindiging gaan
bij de rechterlijke macht allerlei overwegingen een rol spelen die beogen een
zekere evenredigheid te creëren tussen de ernst van het misdrijf en de duur
van de vrijheidsbeneming. Daarbij kunnen de volgende situaties worden on-
derscheiden:

als de betrokkene al met proefverlof buiten de inrichting verblijft, is de
rechterlijke macht geneigd de maatregel te beëindigen;
als de betrokkene nog in de inrichting verblijft kan toch tot beëindiging
worden besloten als de volgende factoren zich voordoen:

er dreigt onevenredigheid te ontstaan tussen de duur van de vrijheidsbe-
neming en de ernst van het feit;
de betrokkene is niet of nauwelijks gemotiveerd voor verdere behande-
ling;
er°is gebrek aan voortgang in de behandeling.

Hierbij mag overigens niet de indruk ontstaan dat bij de verlenging minder
sterk gelet wordt op de gevaarlijkheid en de gestoordheid van de betrokkene
dan bij de oplegging. Wel blijken dan ook andere factoren van belang te zijn.

Verder kan worden geconcludeerd dat er tot op zekere hoogte contacten zijn
tussen de rechterlijke macht en de inrichtingen buiten de verlengingszitting
om. De behoefte aan dergelijke contacten is echter niet gelijk bij de verschil-
lende categorieën respondenten, terwijl ook de aard van de behoefte ver-
schilt:

vooral de leden van het OM willen meer invloed op de gang van zaken bij de
tenuitvoerlegging. Zij willen betere waarborgen voor de door hen gewenste
beveiliging, waarover ze zich nogal zorgen maken, en voor het zorgvuldig
verlenen van vrijheden.2)
bij een aantal medewerkers van de inrichtingen komt de wens tot uiting
duidelijker te weten wat de rechter beoogt met het opleggen van een TBR
bij een bepaalde persoon, in welke richting deze zal moeten veranderen wil
hij weer aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Maar overi-
gens wijzen zij een directe invloed van de rechterlijke macht op de gang
van zaken in de inrichtingen af. Verder zijn zij de opvatting toegedaan dat

2) In dit verband kan men zich afvragen in hoeverre de rechterlijke macht, en met name het OM, op
de hoogte is van het feit dat de te verlenen vrijheden door de inrichtingen ter toetsing dienen te
worden voorgelegd aan het departement.
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beveiligingsoverwegingen over het algemeen wel degelijk het gewicht krij-
gen dat zij verdienen.

Daarnaast is er, blijkens de antwoorden, een beperkte mate van geïnformeerd-
held over de feitelijke gang van zaken, over wat als wenselijk wordt ervaren en
over wat aan verwachtingen leeft. Zo blijkt de rechterlijke macht maar betrek-
kelijk weinig zicht te hebben op wat zich in de inrichtingen afspeelt. Klaarblij-
kelijk is dit gebrek aan kennis overigens niet altijd een beletsel om er soms
toch zeer uitgesproken opvattingen op na te houden. Omgekeerd schrijven de
medewerkers aan de rechterlijke macht een beduidend negatievere houding
toe tegenover een psychiatrische behandeling dan de medewerkers van de
rechterlijke macht zelf menen te hebben.

Tenslotte kunnen nog enkele meer algemene aspecten van de maatregel TBR
worden genoemd. Allereerst kan worden opgemerkt dat, gegeven een schuld!
dader-strafrecht, de respondenten in grote meerderheid de TBR niet willen
zien afgeschaft.
Niettemin is vooral de zittende magistratuur sceptisch over de onbepaalde
duur van de maatregel als noodzakelijke voorwaarde voor enig uitzicht op een
succesvolle behandeling.
Voorts blijkt dat met name een niet onaanzienlijk deel van de vertegenwoordi-
gers van het OM de behandelingsdoelstelling ondergeschikt acht aan de be-
veiligingsdoelstelling. (Beveiliging op korte termijn.) De medewerkers van de
inrichtingen hebben, op zich uiteraard niet verwonderlijk, over het algemeen
hogere verwachtingen van de maatregel zowel voor de recidive als voor de
psycho-sociale redzaamheid. (Beveiliging op langere termijn.)

3.3 Slotbeschouwing
Een drietal onderwerpen verdienen nog enige nadere beschouwing. Deze heb-
ben betrekking op respectievelijk de psychiatrische voorlichtingsrapportage,
de beoordeling van de wijze waarop de beveiligingsdoelstelling wordt geëffec-
tueerd en enkele daarmee samenhangende opvattingen, en enkele aspecten
van de onderlinge betrekkingen van de betrokken personen en instanties.

Psychiatrische voorlichtingsrapportage
Het geringere aantal uitgebrachte psychiatrische voorlichtingsrapporten is
door de respondenten vooral in verband gebracht met het veelal onvoldoende
niveau van de na ambulante observatie uitgebrachte rapporten, en met de be-
perkte capaciteit van het Pieter Baan Centrum. Zogenaamde ambulante rap-
portage wordt verricht door districtspsychiaters en vrij gevestigde psychia-
ters. Deze uitkomsten suggereren een tegenstelling tussen op klinische dan
wel niet-klinische observatie gebaseerde rapportage. Dit lijkt toch een te sim-
pele voorstelling van zaken. Tenminste twee aspecten verdienen in dit ver-
band nadere aandacht, ni. de kwaliteit van de rapportage, en de wenselijkheid
van een op multidisciplinair onderzoek gebaseerde rapportage. In de discus-
sie lijkt klinische observatie nogal eens geïdentificeerd te worden met in het
Pieter Baan Centrum verrichte observatie van hoge kwaliteit door een multi-
disciplinair samengesteld onderzoekteam, en gesteld te worden tegenover
niet-klinische observatie, dat wil zeggen door een vrij gevestigde of districts-
psychiater verricht onderzoek die dat alleen uitvoert, en die bovendien werk
van matige kwaliteit aflevert.
Een dergelijke tegenstelling kan gemakkelijk een karikatuur worden en mislei-
dend werken. Zonder daarmee iets af te doen aan de kwaliteit van de door het
Pieter Baan Centrum uitgevoerde rapportages, moet toch blijkens de discus-
sie op enkele niet bedoelde bijbetekenissen van een dergelijke tegenstelling
worden gewezen: als zou niet-klinische observatie feitelijk en per definitie rap-
portage van onvoldoende kwaliteit opleveren, noch op multidisciplinair onder-
zoek kunnen zijn gebaseerd. Evenmin is alle klinische observatie multidisci-
plinair. Dat geldt wel voor door het Pieter Baan Centrum verricht onderzoek,
maar niet (altijd) voor elders uitgevoerde observaties.
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Het is dan ook van belang meer zicht te krijgen op voor goede rapportage aan
te leggen maatstaven, en deze bovendien te onderscheiden naar de te vervul-
len functie. Niet iedere situatie waarin een vorm van observatie wenselijk
wordt geacht, vraagt om een multidisciplinair verrichte langdurige klinische
observatie. Dat is een uiterste. Het andere uiterste bestaat uit een behoefte
aan een eerste oriëntatie, waarbij vooral de vraag naar de noodzaak van een
nader psychiatrisch onderzoek centraal staat.
In dit verband mag de aandacht worden gevestigd op door de Directie TBR en
Reclassering ondernomen initiatieven waarin momenteel bovenbedoelde
maatstaven aandacht krijgen. Voorts houdt men zich in dit verband bezig met
vragen over de wenselijkheid van forensische psychiatrie als afzonderlijke
specialisatie, de rol van de districtspsychiater en die van de particuliere insti-
tuten, en het optimaal benutten van de expertise van het Pieter Baan Centrum.

Beveiligingsdoelstelling
Het tweede onderwerp dat nog nadere aandacht verdient, betreft de beoorde-
ling van de wijze waarop de beveiligingsdoelstelling wordt geëffectueerd en
enkele daarmee samenhangende opvattingen. De uitkomsten dragen een
enigszins paradoxaal karakter, en laten zich als volgt weergeven. De rechter-
lijke macht, en vooral het OM, is niet bijzonder enthousiast over de geboden
mate van beveiliging. Dit leidt in een aantal gevallen tot het niet vorderen
enlof opleggen van de maatregel TBR, en een speculeren op een te zijner tijd
overplaatsen naar een TBR-inrichting op basis van art. 471120 van de Gevange-
nismaatregel. Bij een deel van de rechterlijke macht, wederom vooral bij het
OM, valt er een zekere behoefte aan meer invloed op de tenuitvoerlegging te
constateren, vooral op het vrijhedenbeleid. Daarnaast kan worden gewezen
op het verschijnsel van de contraire niet-verlenging, dat wil zeggen niet-verlen-
ging van de maatregel TBR tegen het advies van de inrichting. Daarbij is ge-
bleken dat ook bij de maatregel TBR het beginsel van evenredigheid tussen de
ernst van het feit en de duur van de vrijheidsbeneming in zeker opzicht werk-
zaam is, zeker als de betrokkene bovendien niet (meer) gemotiveerd is, en er
weinig perspectief is op een betere uitkomst. Voorts is de rechter geneigd de
maatregel te beëindigen indien de betrokkene al met proefverlof buiten de in-
richting verblijft. Anders gezegd, de rechterlijke macht is aanvankelijk sterk
gericht op de beveiligingsdoelstelling, en is daarover kritisch naar de inrich-
tingen. In de loop van de tenuitvoerlegging blijkt het voor te komen dat het
juist de inrichtingen zijn die het uit veiligheidsoverwegingen nog niet verant-
woord achten de maatregel te beëindigen.
Nu kan men zich allereerst afvragen of de rechterlijke macht eigenlijk wel zo-
veel reden heeft om bezorgd te zijn. Hoe vaak gaat het eigenlijk mis? Hoe vaak
zijn TBR-gestelden ongeoorloofd afwezig, en hoe vaak begaan zij tijdens der-
gelijke ongeoorloofde afwezigheden misdrijven? Welke risico's achten de in-
richtingen en de rechterlijke macht aanvaardbaar in welk stadium van de ten-
uitvoerlegging? De feitelijke grondslag van de opvattingen en verwachtingen
is wellicht nogal zwak.
Anderzijds zijn de inrichtingen mogelijk geneigd om het aantal incidenten wat
te bagatelliseren. Zo lijkt het weinig reëel om het aantal incidenten te relate-
ren aan het aantal "verlof-bewegingen", zoals nu wel gebeurt: op zoveel keer
verlof komt maar zoveel keer ongeoorloofde afwezigheid voor, of wordt maar
zoveel keer een misdrijf gepleegd. Voor de oplegging van de maatregel TBR is
het aantal misdrijven toch ook niet gerelateerd, om het zo eens uit te drukken,
aan het aantal keren dat de betrokkene zijn woning heeft verlaten zonder een
misdrijf te begaan.
Terugkerend naar de beveiligingsdoelstelling, en naar de beoordeling van de
wijze waarop deze wordt geëffectueerd, is hiervoor gewezen op het min of
meer paradoxale karakter van de uitkomsten. Ter mogelijke opheldering hier-
van kan allereerst worden gewezen op het zojuist al genoemde evenredig-
heidsbeginsel dat, zo is gebleken, toch ook bij de maatregel TBR een zekere
rol speelt.
De aanleiding voor het opleggen van de maatregel TBR is geweest dat de be-
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trokkene een ernstig feit heeft gepleegd, terwijl hem dat feit niet of slechts in
verminderde mate kan worden toegerekend. Voorts is er een veiligheidspro-
bleem. De openbare orde wordt bedreigd door een ingeschatte kans op reci-
dive, welke verband houdt mat de gesteldheid van de betrokkene. Door het ple-
gen van het ernstige feit is echter ook een slag toegebracht aan de rechts-
orde. Deze rechtsorde moet hersteld en beschermd worden. Tegenover het
aangerichte kwaad moet iets gesteld worden. De maatregel -1 BR "moet" dan
fungeren als vergelding zonder schuld. De samenleving heeft er behoefte aan
om op een bepaalde wijze op ernstige feiten te reageren. Slachtoffer en lokale
gemeenschap behoeven voorts ook beveiliging. De tenuitvoerlegging van
straffen en maatregelen mag, zo zou de opvatting kunnen zijn, geen afbreuk
doen aan een in de strafrechtspleging gesteld en te stellen vertrouwen. Ook
dit zou ni. veiligheidsrisico's kunnen opleveren, bv. eigenrichting. Opvattingen
van deze aard over de bescherming en de handhaving van de rechtsorde zijn
moeilijk te verenigen met een "te vroeg" verlenen van vrijheden. Er is vermoe-
delijk een, niet strak gedefinieerde, norm dat iemand die een bepaald misdrijf
heeft gepleegd toch minimaal een zekere periode uit de samenleving verwij-
derd moet worden. En zo is er waarschijnlijk een, evenmin strak gedefinieerde,
norm ten aanzien van het tijdstip van beëindiging van de vrijheidsbenaming.
Daarnaast speelt in de praktijk van de straftoemeting vermoedelijk ook nog
een zekere irritatie over de executie een rol, die niet altijd als in overeenstem-
ming met de bedoelingen van de rechterlijke macht wordt ervaren. De admi-
nistratie heeft grote uitvoerende bevoegdheden, en over de executie van de
maatregel TBR ligt betrekkelijk weinig vast. Door naast de TSR een straf van
een bepaalde duur op te leggen, heeft men het gevoel een zekerheid te hebben
dat een bepaald iets niet zal gebeuren, nl. een te voortijdig verlenen van vrij-
heden. Overigens is deze zekerheid niet absoluut. Weliswaar legt een opgeleg-
de vrijheidsstraf van lange duur zekere beperkingen op naar het tijdstip
waarop een zogeheten resocialisatiepoging kan worden verricht. Maar in be-
ginsel krijgen in de verschillende TBR-inrichtingen de ex art. 47/120 GM over-
geplaatsten een vergelijkbare behandeling bij het verlenen van vrijheden als
de TBR-gestellen. Alleen proefverlof is in de voor TBR-gestellen gangbare
vorm niet mogelijk.
Met het voorgaande is dus als mogelijkheid gesuggereerd dat de rechterlijke
macht niet onverdeeld positief oordeelt over de praktijk van het verlenen van
vrijheden en de risico's van ongeoorloofde afwezigheid en delictgedrag omdat
de desbetreffende fase van de tenuitvoerlegging als te kort wordt ervaren om
dergelijke risico's te mogen lopen. De rechtsorde verdraagt dat niet. Vergel-
dingsstrafrecht en resocialisatiestrafrecht komen dan in zekere zin met el-
kaar in botsing in plaats van dat beide elkaar aanvullen. Daarmee komt dan
het derde hier nog te bespreken onderwerp in het vizier.

Onderlinge betrekkingen
Uit de uitkomsten blijkt dat een niet onaanzienlijk deel van de medewerkers
van de inrichtingen behoefte heeft aan duidelijke door de rechter uitgespro-
ken verwachtingen van de maatregel, aan duidelijke motiveringen. Dit zou zo-
wel de individuele behandeling als het totale behandelingsbeleid ten goede
komen. Daarnaast bestaat bij de vertegenwoordigers van het OM een zekere
behoefte aan invloed op de gang van zaken in de inrichting. Verder is er, blij-
kens de antwoorden, met name tussen het OM en de inrichtingen meermalen
sprake van "tussendoor"-contacten. Dat wil zeggen dat de contacten niet al-
tijd beperkt blijven tot de verlengingszittingen. Nu is ook gebleken dat de
rechterlijke macht en de medewerkers van elkaars denken en handelingen
maar een betrekkelijke kennis dragen. Een dergelijk gebrek aan kennis ken ge-
makkelijk stereotype beelden in stand houden over dat denken en handelen.
De eerste gedachten om in dat gebrek aan kennis te voorzien gaan dan al
gauw uit naar de verschillende mogelijkheden van voorlichting. Nu wordt
daaraan wel het één en ander gedaan. Zo zijn er ten behoeve van de rechterlij-
ke macht de zg. SSR-dagen, terwijl op de laatste studiedagen TSR ook een 20-
tal leden van de rechterlijke macht aanwezig waren. Maar dergelijke gelegen-

13



heden hebben door de werking van zelfselectie-mechanismen natuurlijk toch
maar een beperkt bereik. Een gedeeltelijk antwoord daarop zou mogelijk kun-
nen worden gevormd door meer gerichte voorlichting aan bepaalde inrichtin-
gen en rechterlijke instanties.
Maar ook zijn er wellicht mogelijkheden om tot een betere benutting te komen
van reeds bestaande functionele contacten, dan wel om een zekere uitbouw
daarvan te bewerkstelligen. Zo komt het ook nu al voor dat de Directie TBR en
Reclassering het initiatief tot overleg neemt alvorens te beslissen over be-
paalde vormen van bewegingsvrijheid bij bepaalde personen. Wellicht ziet ook
het OM gelegenheid om in bepaalde situaties zelf het initiatief te nemen tot
dergelijk overleg. Het blijft natuurlijk van belang de eigen verantwoordelijk-
heid van de verschillende personen en instanties duidelijk te onderscheiden.
Dit om te vermijden dat er situaties kunnen ontstaan waarin oneigenlijke mo-
tieven hetzij in de rechterlijke toetsing hetzij in de behandeling een rol gaan
spelen. Maar evenzeer is het van belang om waar mogelijk te bewerkstelligen
dat er voldoende gemeenschappelijkheid kan ontstaan in opvattingen over de
doelstellingen van de maatregel TBR, zowel in het algemeen als in concrete
situaties. Daarmee kan de inzichtelijkheid van het hele gebeuren voor alle be-
trokkenen alleen maar zijn gediend.
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Deel II

Opvattingen over de oplegging,
tenuitvoering en beëindiging
van de maatregel TBR



Opvattingen over het opleggen van de
maatregel TBR

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de antwoorden besproken op aan de respondenten
voorgelegde vragen die op de huidige vorderings- en opleggingspraktijk be-
trekking hebben.
De maatregel TBR is geïndiceerd indien er een samenhang is geconstateerd
tussen ernstig delictgedrag en het bestaan van een "gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke storing van de geestvermogens". Voorts moet het belang van de
openbare orde oplegging van bedoelde maatregel bepaaldelijk vorderen.
Allereerst gaat het daarbij om de vraag of, en zo ja in hoeverre het ten laste.ge
legde de betrokkenen kan worden toegerekend. In de tweede plaats moet de
.vraag worden beantwoord of, indien het ten laste gelegde de betrokkene niet
of in verminderde mate kan worden toegerekend, de beveiliging van de samen-
leving oplegging van de maatregel TBR eist.
Alvorens een uitspraak hierover te doen zal de rechtbank zich laten voorlich-
ten door een deskundige. Dat kan een in het arrondissement werkzame dis-
trictpsychiater zijn die daartoe een of meer keren de betrokkene onderzoekt.
Ook kan de betrokkene gedurende ongeveer zes weken worden onderzocht in
het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Verder komt het geregeld voor dat aan
een vrij gevestigde psychiater wordt gevraagd advies uit te brengen.
In de besluitvorming over het al dan niet aanvragen van een voorlichtingsrap-
port heeft de rechterljke macht een zekere vrijheid. Over de vraag hoe deze
besluitvorming verloopt is nog weinig bekend. Eén van de vragen uit het on-
derzoek betreft enkele aspecten die bij deze besluitvorming een rol kunnen
spelen. Deze vraag is gesteld tegen de achtergrond van het in de afgelopen ja-
ren sterk verminderde aantal op basis van ambulant onderzoek uitgebrachte
rapporten.')
Ook al is een psychiatrisch voorlichtingsrappport aanwezig, en wordt daarin
tot (verminderde) toerekenbaarheid geconcludeerd, dan hoeft dat om verschil-
lende redenen nog niet tot een vordering of oplegging van de maatregel TBR
te leiden. Dat niet alleen omdat de conclusies niet behoeven te worden over-
genomen, maar ook omdat bv. geconcludeerd wordt dat het belang van de
openbare orde niet vereist dat de maatregel wordt opgelegd. Bovendien kan
men van oordeel zijn dat het belang van de openbare orde er juist mee gediend
is geen TBR te vorderen en/of op te leggen (zie het zg. Zwarte Ruiter arrest).
Een tweetal vragen uit het onderzoek hebben betrekking op overwegingen die
bij de besluitvorming over het al dan niet opleggen van een TBR een rol kun-
nen spelen.
Voorts is bekend dat het aantal jaarlijkse TBR-stellingen sterk is gedaald van
enkele honderden in de jaren vijftig tot minder dan honderd in de laatste jaren.
Bovendien is de huidige populatie TBR-gestelden anders samengesteld, on-
der meer naar leeftijd (jonger) en delictachtergrond (meer geweldsmisdrijven).
Voorts bestaat een deel van de populatie van de TBR-inrichtingen uit perso-
nen die ex artikel 47/120 GM naar een dergelijke inrichting zijn overgeplaatst'
zonder tevens TBR te zijn gesteld.

1) Zie voorts het eindrapport van de commissie Psychiatrisch Therapeutische Voorzieningen Ge-
vangeniswezen, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1983.
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Een eerste vraag heeft betrekking op de factoren die bij deze veranderingen
een rol spelen. Daaruit is een zeker zicht te verkrijgen op de overwegingen die
momenteel worden gehanteerd om al dan niet een TBR op te leggen. In de
tweede plaats is gevraagd naar de reden geen TBR op te leggen bij personen
die niettemin lijdende zijn aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke sto-
ring van de geestvermogens.

Voorts worden in dit hoofdstuk ook de reacties besproken op die uitspraken
over de TBR die op de oplegging ervan betrekking hebben (zie tabel 4.4).

4.2 Het verminderde aantal uitgebrachte voorlichtingsrapporten
Uit tabel 4.1 kan worden afgeleid dat de respondenten aan vooral twee facto-
ren gewicht toekennen ter verklaring van de teruggang in het aantal uitge-
brachte voorlichtingsrapporten:

de kwaliteit van de huidige op ambulante observatie gebaseerde rapporta-
ge wordt veelal als onvoldoende beoordeeld;
de capaciteit voor klinische observatie is te beperkt om op een redelijke
termijn rapport te kunnen uitbrengen.

In de beoordeling van het belang van deze factoren is er niet of nauwelijks ver-
schil tussen de zittende en staande magistratuur en de medewerkers van de
inrichtingen.

Tabel 4.1: Het totale aantal uitgebrachte psychiatrische voorlichtingsrapporten is de laatste jaren
sterk verminderd. Dit ondanks een toename van het aantal na klinische observatie (in
POK/PBC) uitgebrachte rapporten*).

In hoeverre spelen volgens u bij deze teruggang de zittend staand inrichting totaal
volgende factoren een rol?

Rapporten uitgebracht na psychiatrisch onder-
zoek van een districtspsychiater c.q. vrij ge-
vestigd psychiater in het HvB (zg. ambulante rap-
portage) worden tegenwoordig een onvoldoende
basis geacht voor het nemen van een beslissing
over de maatregel TBR 53% 59% 59% 56%

Het nog steeds ontbreken van voldoende moge-
lijkheden tot klinische rapportage op aanvaardba-
re termijn (wachttijden POK/Pieter Baan Centrum) 54% 51% 48% 52%

De rechterlijke macht vraagt minder vaak een psy-
chiatrisch voorlichtingsrapport aan 48% 52% 50% 49%

De behoefte om een te sterk geachte psychiatrise-
ring van het strafrecht te voorkomen 34% 38% 52% 40%

De wens om de invloed van de psychiater als ge-
tuige deskundige in het strafproces terug te drin-
gen 15% 12% 46% 22%

Een vermindering van het aantal delinquenten bij
wie een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke sto-
ring van de geestvermogens wordt vermoed 5% 4% 5% 5%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

'j Het betreft het percentage respondenten dat de desbetreffende factor heeft aangeduid als "zeer
belangrijk' of "speelt zeker een rol". De overige antwoordcategorieën luiden "zou ik zo niet kun-
nen zeggen", "vermoedeljk niet van belang" en "van geen enkel belang".

Het aan het "minder frequent aanvragen van een voorlichtingsrapport door de
rechterlijke macht" toegekende belang blijkt bij nadere analyse vooral samen
te hangen met de behoefte om een te sterk geachte psychiatrisering van het
strafrecht te voorkomen. Of, voor wat betreft de medewerkers van de inrichtin-
gen, zelfs het willen terugdringen van de invloed van de psychiater als
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getuige-deskundige in het strafproces.2) Hun indruk daarvan is overigens niet
in overeenstemming met wat de leden van de rechterlijke macht zelf daarvan
vinden.
Algemeen is men het er over eens dat de vermindering van het aantal rappor-
ten niet gezocht moet worden in een afname van het aantal delinquenten met
een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van de geestvermogens.

In de toelichting op hun antwoorden wijzen meerdere leden van de rechterlijke
macht er opdat verdachten niet altijd wensen mee te werken of het ten laste
gelegde ontkennen.3) Verder benadrukt een aantal van hen dat verandering
van opvattingen over wanneer de openbare orde de oplegging van een TBR
"bepaaldelijk vordert", onzekerheid over het te snel verlenen van bewegings-
vrijheid, en een relativering van de mogelijkheden van een psychiatrische be-
handeling geleid kan hebben tot het minder frequent aanvragen van een voor-
lichtingsrapport door de rechterlijke macht.
De medewerkers van de inrichtingen blijken vooral een afgenomen vertrouwen
te ervaren in een psychiatrische behandeling.

4.3 Het afgenomen aantal onvoorwaardelijke terbeschikkingstellingen
De antwoorden op de vraag naar het teruggelopen aantal TBR-gestelden zijn
verwerkt in tabel 4.2.

Twee factoren, die terloops al in het voorgaande ter sprake zijn gekomen, wor-
den nadrukkelijk genoemd ter verklaring van het in deze vraag gestelde: het
vertrouwen in de beveiligende functie van de maatregel TBR is afgenomen, en
de opvattingen zijn gewijzigd over wanneer de openbare orde oplegging van
een TBR bepaaldelijk vordert.
Voorts is tweederde van mening dat er minder optimisme is over een uiteinde-
lijk positieve uitkomst van een TBR-behandeling. Naast de sterke overeen-
komst in opvatting tussen de drie onderzoekgroepen over het belang van deze
drie factoren, zijn er ook enkele opvallende verschillen.
Zo kent een groter deel van de rechterlijke macht dan van de medewerkers van
de inrichtingen meer belang toe aan een positieve motivatie van de betrokke-
nen voor een behandeling, en aan een gunstige prognose over de behandel-
baarheid.
De rechterlijke macht kent eveneens een groter gewicht toe aan een verbete-
ring van de psychiatrische voorzieningen binnen het gevangeniswezen.
Een ander opvallend verschil betreft de aandacht voor de rechtspositie van de
betrokkenen: met name door de leden van het OM wordt daaraan minder be-
lang toegekend ter verklaring van de afname van het jaarlijks aantal TBR-
gestelden.

In de toelichting op hun antwoorden wijst een aantal leden van de rechterlijke
macht er op dat TBR-gestelden teveel vrijheid krijgen en te snel met proefver-
lof gaan.4) Daarom hebben zij te weinig vertrouwen in de tenuitvoerlegging

2) Op basis van een clusteranalyse geconstateerd.

3) Naar hun aard laten alleen de vooraf gegeven antwoordmogelijkheden een ordening toe naar de
mate waarin zij door de respondenten van belang worden geacht voor het teruglopende aantal
psychiatrische voorlichtingsrapporten. Niet bekend is welk belang zou zijn toegekend aan de in
de toelichting genoemde factoren, indien deze aan alle respondenten zouden zijn voorgelegd.
Dit geldt met mate ook voor de in de tabellen 4.2, 4.3, 5.1 en 5.2 weergegeven vragen en ant-
woorden.

4) Blijkens uitlatingen tijdens de studiedagen TBR is het niet uitgesloten dat een deel van de
respondenten aan de term "proefverlof" een ruimere betekenis toekent dan juist is, en er allerlei
vormen van verlof onder laat vallen. Bij proefverlof is er sprake van een feitelijke beëindiging van
het verblijf in de inrichting, terwijl de patiënt nog formeel tot de sterkte behoort. De feitelijke be-
geleiding is grotendeels overgedragen aan de reclassering. Het proefverlof is bedoeld als (één
der) laatste fase(n) van de TBR-stelling. Het kan echter zonder meer bij onregelmatigheden wor-
den geschorst.
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Tabel 4.2: Het aantal opgelegde onvoorwaardelijke terbeschikkingstellingen is sterk afgenomen
van jaarlijks enkele honderden in de jaren vijftig tot circa 80 in de laatste jaren. Boven-
dien zijn de TBR-gestelden als categorie nu anders samengesteld dan een aantal jaren
geleden, o.a naar leeftijd en gepleegd misdrijf. De rechterlijke macht is klaarblijkelijk ge-
leidelijk een andere lijn gaan volgen bij de toepassing van de maatregel').

In hoeverre spelen volgens u, gelet op de huidige zittend staand inrichting totaal
vorderings- en opleggings-praktijk, bij deze verande-
ringen de volgende factoren een rol?

Een afgenomen vertrouwen in de beveiligende
functie van de maatregel TBR

Gewijzigde opvattingen over wanneer het belang
van de openbare orde oplegging van een TBR be-
paaldelijk vordert

Een minder groot optimisme over een uiteindelijk
positieve uitkomst van een TBR-behandeling

Het tegenwoordig meer belang toekennen aan de
aanwezigheid van een positieve motivatie van de
betrokkene om aan een behandeling te willen
meewerken

Het tegenwoordig meer belang toekennen aan
een gunstige prognose over de "behandelbaar-
heid" van de betrokkene

Een toegenomen aandacht voor rechtspositionele
aspecten van de positie van de justitiabele

De behoefte een te sterk geachte psychiatrisering
van het strafrecht te voorkomen

Verbetering van psychiatrische voorzieningen bin-
nen het gevangeniswezen

Een vermindering van het aantal delinquenten
met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke sto-
ring van de geestvermogens

78% 89% 78% 81%

79% 75% 94% 80%

67% 69% 71% 68%

63% 59% 38% 55%

56% 50% 40% 50%

51% 34% 56% 47%

31% 34% 47% 36%

28% 35% 10% 26%

4% 2% 2% 2%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "zeer belangrijk" of "speelt zeker een
rol". Zie verder noot bij tabel 4.1.

van de maatregel: naar hun oordeel krijgt het beveiligingsaspect niet altijd de
aandacht die het verdient.
Voorts wordt door enkelen opgemerkt dat er een grotere tolerantie is voor af-
wijkend gedrag, en dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar ge-
weldsmisdrijven in plaats van vermogensmisdrijven: opvattingen over wan-
neer het belang van de openbare orde een maatregel vordert zijn veranderd.
Verder geven sommigen blijk van een zekere scepsis ten opzichte van de mo-
gelijkheden van de psychiatrie, en van weerstanden tegen een gedwongen ver-
pleging. Een voorwaarde voor een TBR wordt dan haast dat de betrokkene
voor een behandeling gemotiveerd is, en er een gunstige prognose over de be-
handelbaarheid is. Door de in beginsel onbepaalde duur is de maatregel een
zware ingreep, en deze onbepaalde duur verklaart ook ten dele de afweer van
verdachten tegen de maatregel.
Ook is een aantal leden van de rechterlijke macht van mening dat er alterna-
tieve mogelijkheden zijn zoals art. 471120 van de Gevangenismaatregel, voor-
waarden bij een voorwaardelijke veroordeling, of schorsing van een voor-
lopige hechtenis.

Bij de medewerkers van de inrichtingen treffen we overeenkomstige overwe-
gingen aan. Daarnaast wijst een aantal van hen op het mogelijk belang van
onbekendheid met of onduidelijkheid over de behandelingswijzen bij de rech-
terlijke macht, van de kosten van de behandeling, van de grotere inbreng van
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de betrokkene of diens advocaat, van de lange wachttijden voor opname, en
van het als negatief stigmatiserend ervaren beeld van de TBR.

4.4 Het gebruik van de artikelen 47 en 120 van de Gevangenismaatregel
De antwoorden op de vraag naar dé mogelijke overeenkomst tussen ex.art.
47/120 van de gevangenismaatregel overgeplaatsten en TBR-gestelden, zijn
verwerkt in tabel 4.3. De nogal omzichtig geformuleerde vraag heeft de drem-
pel voor de respondenten laag gemaakt om het er mee eens te zijn: nagenoeg
iedereen acht het mogelijk dat tenminste een deel van deze categorie qua
gestoordheid voldoet aan de voorwaarden voor oplegging van de maatregel
TBR.

Tabel 4.3: In de TBR-inrichtingen verblijft een aantal tot gevangenisstraf veroordeelden, aan wie
niet tevens de maatregel TBR is opgelegd, op basis van artikel 47/120 van de Gevange-
nismaatregel.

Acht u het mogelijk dat althans een deel van de zittend staand inrichting totaal
471120-ers zodanig lijdende was aan een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke storing van de geestvermo-
mogens dat in dit opzicht voldaan was aan de voor-
waarde voor oplegging van een TBR?

Heel wel mogelijk 77% 74% 55% 70%

Zeer waarschijnlijk 15% 12% 41% 21%

In hoeverre spelen volgens u bij het in dergelijke ge- zittend staand inrichting totaal
vallen niet opleggen van een TBR de volgende facto-
ren een rol')

Een afgenomen althans onvoldoende vertrouwen
in de beveiligende functie van de maatregel TBR
bij leden van de rechterlijke macht 77% 90% 80% 82%

Een vooruitlopen op de mogelijkheid van plaat-
sing in een TBR-inrichting op grond van artikel
471120 GM 57% 61% 62% ' 59%

- Er wordt bij de berechting vaak gespeculeerd op
de mogeljke toepassing van artikel 47/120 GM•`) 40% 51% 26% 40%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "zeer belangrijk" of "speelt zeker
een rol".
Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "(helemaal) mee eens". De overige
antwoordcategorieën luiden "moeilijk te zeggen", "niet mee eens", "helemaal niet mee eens".

Indien in dergelijke situaties niet voor een TBR wordt gekozen, is dat primair
omdat men onvoldoende vertrouwen heeft in de beveiligende functie van de
maatregel TBR. Ook loopt men vaak vooruit op een mogelijke overplaatsing te
zijner tijd naar een TBR-inrichting. De reacties op de uitspraak 'er wordt bij de
berechting vaak gespeculeerd op de mogelijke toepassing van art. 471120 GM'
en het oordeel over het belang van de factor'een vooruitlopen op de mogelijk-
heid van plaatsing in een TBR-inrichting op grond van art. 47/120' hangen dui-
delijk met elkaar samen: degenen die het met de eerste uitspraak eens zijn,
kennen ook vaker meer gewicht toe aan de factor'vooruitlopen op', en omge-
keerd. Dat geen volledige samenhang tussen beide wordt gevonden hoeft
geen verbazing te wekken gelet op de verschillen in formulering en de context
waarin ze aan de orde zijn gesteld.

In de toelichting op hun antwoorden voert een aantal leden van de rechterlijke
macht overwegingen aan die ook reeds ter sprake kwamen ter verklaring van
het teruggelopen aantal TBR-stellingen, zoals een naar hun mening te snel
verlenen van proefverlof. Anderen wijzen erop dat de geestelijke toestand van
de betrokkene niet altijd onderkend werd of kon worden bij de zitting, dat ver-
dachten rapportage afwijzen of weigeren mee te werken aan een behandeling,
of dat het advies te zwak concludeert tot de eventuele noodzaak van een TBR.
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Sommigen geven ook aan dat de ernst van het feit kan prevaleren over het be-
handelingsaspect, dat een straf met overplaatsing ex. art. 471120 'voordelen'
heeft als minder maatschappelijk risico, de zekerheid van een vaste termijn,
een minder ingrijpend en stigmatiserend karakter, de mogelijkheid van terug-
plaatsen bij onbehandelbaarheid, en de grotere greep van de rechter op het
gebeuren.

Bij de medewerkers van de inrichtingen treffen we overeenkomstige overwe-
gingen aan. Enkelen wijzen er ook op dat de publieke opinie het slecht ver-
draagt als een misdadiger als patiënt wordt behandeld.

4.5 Reacties op enkele uitspraken
In dit hoofdstuk worden ook de reacties weergegeven op die uitspraken die
betrekking hebben op de vraag in hoeverre de maatregel TBR voor bepaalde
categorieën wel of niet is geïndiceerd.
Zo kan uit tabel 4.4 worden afgelezen dat de respondenten het er in overwe-
gende mate over eens zijn dat noch buitenlanders die naar verwachting zullen
worden uitgewezen noch drugsverslaafden om het feit van de verslaving een
TBR dient te worden opgelegd.

Tabel 4.4: Enkele uitspraken over de oplegging van de maatregel TBR`)

"openbare orde":

a. Sterk verminderd toerekenbare vermogensdelin-

zittend staand inrichting totaal

quenten behoort geen TBR opgelegd te worden 25% 20% 34% 26%

d. Alleen bij misdrijven waarbij sprake is van geweld
tegen personen c.q. gemeengevaarlijke misdrij-
ven moet oplegging van een TBR worden over-
wogen 36% 31% 31% 33%

"speciale categorieën": zittend staand inrichting totaal

n.n. Een buitenlander die te zijner tijd met grote waar-
schijnlijkheid zal worden uitgewezen, moet niet
ter beschikking worden gesteld 71% 79% 68% 73%

z.z. Voor ernstig aan drugs verslaafden is een TBR de
enige mogelijkheid daarvan af te komen 8% 8% 6% 8%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "(helemaal) mee eens". Zie verder
noot * `) bij tabel 4.3.

Voorts blijken de respondenten de TBR als mogelijkheid open te houden bij
vermogensmisdrijven of andere niet-gewelddadige misdrijven. Dit ondanks
het feit dat in de praktijk personen die zich aan dergelijke misdrijven hebben
schuldig gemaakt nog betrekkelijk zelden een TBR wordt opgelegd. Opvallend
ook omdat een groot percentage van de respondenten heeft aangegeven dat
wijzigingen in de opvattingen over wanneer het belang van de openbare orde
oplegging van de TBR bepaaldelijk vordert een belangrijke verklaring is voor
het geringere aantal TBR-stellingen.

4.6 Conclusies
Het voorgaande samenvattend, kan het volgende worden geconcludeerd: De
maatregel TBR wordt als een zware ingreep ervaren, onder andere op
rechtspositionele gronden, en vereist een zorgvuldige onderbouwing. Een op
klinische observatie gebaseerde rapportage zoals die plaatsvindt in het Pieter
Baan Centrum (of een daaraan gelijkwaardige werkwijze) wordt als voorwaar-
de gezien. De huidige voorzover op ambulante observatie gebaseerde rappor-
tage wordt veelal als onvoldoende beoordeeld.
Men zal pas tot een TBR besluiten als die `onvermijdelijk' is geworden - in dit
verband is te denken aan veranderingen in opvattingen over wanneer het be-
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lang van de openbare orde de maatregel vordert -, temeer ook omdat men
niet overloopt van vertrouwen: niet in de geboden beveiliging en evenmin in
de uiteindelijk goede afloop.,
Is de betrokkene voor een behandeling gemotiveerd enlof is er een gunstige
prognose over diens behandelbaarheid, dan komt de beslissing wat eenvoudi-
ger te liggen. Men zal dan eerder geneigd zijn een TBR te vorderen en op te leg-
gen. Overwegingen van deze aard lijken echter niet doorslaggevend.
De beslissing een TBR te vorderen en op te leggen is gebaseerd op een afwe-
ging van vete factoren. Dat maakt het moeilijk om de categorie delinquenten
duidelijk af te grenzen die voor een TBR in aanmerking komt. Weliswaar wordt
aangegeven dat de opvattingen over wanneer wel of niet een TBR moet wor-
den opgelegd zijn veranderd, en komt de nadruk te liggen op diegenen die een
geweldsmisdrijf hebben gepleegd, maar ook blijkt men ruimte te willen hou-
den om, wanneer niet direct van een geweldsmisdrijf sprake is, toch een TBR
te kunnen opleggen.
Een heel belangrijke factor die als contra-indicatie kan fungeren is de ge-
wenste mate van beveiliging. Indien daaraan bijzonder hoge eisen worden
gesteld, kan dat juist een reden zijn om geen TBR te vorderen en/of op te leg-
gen. Dit ook of zelfs indien de betrokkene zodanig gestoord is, dat op die gron-
den een TBR mogelijk zou zijn geweest.
Veelal wordt er dan op gespeculeerd dat behandeling zal plaatsvinden na
overplaatsing ex. art. 47/120 van de Gevangenismaatregel.
In dit verband mag de vraag worden gesteld of, zoals enkele respondenten ook
aangeven, de rechterlijke macht zich realiseert dat '47/120-igers' de facto aan
dezelfde behandeling zijn onderworpen als TBR-gestelden, ook in (de beper-
kingen van) hun bewegingsvrijheid.
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Opvattingen over het verlengen en
beëindigen van de maatregel TBR

5.1 Inleiding
De maatregel TBR wordt opgelegd voor de tijd van twee jaar. Daarna kan bij
rechterlijk bevel de termijn telkens voor een of twee jaar worden verlengd. De
termijn gaat, indien het een onvoorwaardelijk opgelegde TBR betreft, in nadat
de rechterlijke beslissing onherroepelijk is geworden. Is tevens een onvoor-
waardelijke straf opgelegd dan gaat de termijn in na expiratie van de straf dan
wel op de datum van voorwaardelijke invrijheidstelling.
De Minister van Justitie kan de maatregel voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
beëindigen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
De rechter kan alleen een eventueel bevel tot verlenging afgeven indien het
OM daartoe een vordering heeft ingediend. Bij de vordering worden overlegd
een afschrift van de aantekeningen van de lichamelijke en geestelijke gesteld-
heid van de TBR-gestelde en een psychiatrisch advies van een bij voorkeur
aan de verplegende inrichting verbonden psychiater. Door verschillende per-
sonen en/of instanties kan dus de maatregel TBR worden beëindigd. Daar-
naast kunnen deze beslissingen conform het advies van de inrichting zijn ge-
nomen dan wel daarvan afwijken. Dit laatste is in het afgelopen decennium
geen uitzondering meer. In dergelijke gevallen staat de inrichting als regel
nog verlenging van de maatregel voor. Uit het nog niet gepubliceerde mate-
riaal voor een studie naar de recidive van TBR-gestelden van wie de maatregel
in de periode 1974 t/m 1978 werd beëindigd blijkt dat bijna 20% van de TBR-
stellingen door de rechter tegen advies van de inrichting werd beëindigd. Het
niet indienen van een vordering door het OM of beëindiging door de Minister
van Justitie komt slechts sporadisch voor.

5.2 Contraire niet-verlengingen
Uit dit onderzoek zijn ook enkele gegevens te ontlenen over de duur van de
TBR en van de intramurale periode tot proefverlof (dan wel beëindiging van de
TBR indien de betrokkene op het moment van de beëindiging nog in de inrich-
ting verbleef). Daaruit blijkt dat de gemiddelde duur van de TBR (mediaan) 4,5
jaar bedraagt. Van ca. een kwart duurt de TBR hooguit 3 jaar, en van eveneens
een kwart 7 jaar of langer. De intramurale periode duurt gemiddeld 3,5 jaar
(mediaan). Van een kwart duurt deze periode hooguit 2 jaar en van eveneens
een kwart 5 jaar of langer.') De duur van de tijd doorgebracht in strafinrich-
tingen vóór opname in een (de eerste) TBR-inrichting is niet meegerekend in
deze cijfers evenmin als de duur van de voorlopige hechtenis. Wel blijkt dat
bijna 90% van de in het onderzoek betrokken ex-TBR-gestelden geen straf dan
wel een straf van hooguit een jaar heeft opgelegd gekregen. Aangenomen
mag worden dat deze (eventuele) straf in een groot aantal gevallen min of
meer overeenkomt met de duur van de voorlopige hechtenis. Nu verkeren de
betrokkenen niet allemaal in dezelfde situatie op het moment dat over verlen-
ging of beëindiging moet worden besloten. Een aantal van hen verblijft dan al
gedurende kortere of langere tijd met proefverlof buiten de inrichting.

1) Bij het schrijven van dit rapport was het materiaal nog niet op mogelijke samenhangen ge-
analyseerd.
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De eerste vraag die in dit verband aan de respondenten is voorgelegd betreft
de mate van vergelijkbaarheid van de besluitvorming bij de verlenging en bij
de oplegging van de maatregel. De tweede vraag gaat in op de redenen om on-
danks een tegengesteld advies van de inrichting de maatregel te beëindigen.
Daarbij is ook rekening gehouden met het nog in de inrichting verblijven of al
reeds met proefverlof zijn van de'betrokkene.

Bij de contraire niet-verlenging zijn twee situaties te onderscheiden:
de betrokkene verblijft nog in de inrichting;
de betrokkene is al met proefverlof buiten de inrichting.

Tabel 5.1: Het komt voor dat de rechtbank de TBR niet verlengt tegen het advies van de inrichting in
c.q. dat het OM geen vordering tot verlenging indient (zg. contraire niet-verlengingen).')

In hoeverre spelen volgens u bij contraire niet-verlen- zittend staand inrichting totaal
gingen de volgende factoren een rol?

het feit, dat de betrokkene klaarblijkelijk in staat
geacht wordt "buiten" met proefverlof te ver-
blijven

bij verlenging zou onevenredigheid ontstaan tus-
sen de bij een dergelijk misdrijf op te leggen straf
en de duur van de maatregel

de wens van de betrokkene zelf tot beëindiging
van de maatregel

er valt geen/weinig voortgang in de behandeling te
bespeuren

de aard van het door de reclassering uit te oefe-
nen toezicht in geval van proefverlof

de beperkt geachte mogelijkheden van een inrich-
ting om in geval van proefverlof effectief toezicht
te kunnen uitoefenen op het doen en laten van de
betrokkene

Is het verschijnsel van contraire niet-verlengingen In
uw werkomgeving eerder uitzondering dan regel zo-
lang de betrokkene nog in de inrichting verblijft?")

Is het verschijnsel van contraire niet-verlengingen in
uw werkomgeving eerder uitzondering dan regel wan-
neer de betrokkene al met proefverlof buiten de inrich-
ting verblijft?")

71% 63% 70% 68%

62% 57% 80% 65%

66% 57% 66% 63%

60% 48% 74% 60%

43% 45% 32% 41%

43% 36% 17% 34%

8% 7% 22% 12%

50% 36% 34% 41%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 - 393

Het betreft het percentage respondenten dat de desbetreffende factor heeft aangeduid als "zeer
belangrijk" of "speelt zeker een rol"

Het betreft het percentage respondenten voor de antwoordcategorieën "komt regelmatig voor"
of "is regel". (De derde antwoordcategorie luidt "is uitzondering".)

Uit tabel 5.1 kan worden opgemaakt dat contraire niet-verlengingen vaker
voorkomen in de laatstgenoemde situatie: een groter percentage responden-
ten geeft aan dat dit regelmatig het geval is, of regel is.
Ruim tweederde van de respondenten acht dat feit als zodanig van belang
voor het niet verlengen: de betrokkene wordt klaarblijkelijk in staat geacht al
"buiten" met proefverlof te verbljven. Een wat minder belangrijke rol speelt de
aard van het uit te oefenen toezicht, hetzij door de reclassering hetzij door de
inrichting zelf.

Wanneer de betrokkene nog in de inrichting verblijft, komt een contraire niet-
verlenging volgens de respondenten minder vaak voor. Wat wei opvalt is het
bijna 3 maal zo grote percentage bij de inrichtingsmedewerkers in vergelijking
met dat bij de rechterlijke macht volgens welke dit regelmatig voorkomt of re-
gel is. Klaarblijkelijk maken dit soort situaties in de inrichtingen grote indruk.
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Aan contraire niet-verlengingen in deze situatie liggen andere overwegingen
ten grondslag. Zo is een door circa tweederde van de respondenten van be-
lang geachte factor dat bij verlenging onevenredigheid zou ontstaan tussen
de bij een dergelijk misdrijf op te leggen straf en de duur van de maatregel.
Andere factoren zijn de wens van de betrokkene tot beëindiging van de maat-
regel en het gebrek aan voortgang in de behandeling. Aan beide laatstge-
noemde factoren kent een groter deel van de inrichtingsmedewerkers dan van
de rechterlijke macht een belangrijk gewicht toe.

In de toelichting op hun antwoorden met betrekking tot de contraire niet-ver-
lenging wijzen de leden van de rechterlijke macht er op, dat als er geen ernstig
risico meer is het belang van de openbare orde verlenging niet langer vordert.
Ook achten verschillende respondenten het heel goed mogelijk dat de rechter-
lijke macht minder "perfectionistisch" is, en behandeling eerder niet meer no-
dig acht. Dat laatste geldt ook als er geen duidelijke perspectieven voor be-
handeling zijn, de betrokkene en diens raadsman tegen verlenging zijn, en/of
er alternatieven voorhanden zijn. Verder wordt gewezen op delicten waarvoor
vroeger wel, maar nu niet meer, een TBR wordt opgelegd, op het meetellen van
de ernst van het feit en het strafrechtelijk verleden, terwijl de TBR geen veel-
voud van een mogelijk opgelegde straf mag zijn.

De medewerkers van de inrichtingen wijzen behalve op het oordeel over de ge-
vaarlijkheid ook op de betere belangenbehartiging van de advocaat, de angst
om te hospitaliseren of te psychiatriseren, andere inzichten en normverschui-
ving. Daarnaast achten sommigen het mogelijk dat de capaciteiten van de be-
trokkenen of die van de opvangmogelijkheden worden overschat.

5.3 Oplegging en verlenging vergeleken.
Volgens een groter deel van de rechterlijke macht dan van de inrichtings-
medewerkers vertoont het afwegingsproces bij de verlenging grote overeen-
komst met dat bij de oplegging, zij het dat voor alle groepen respondenten
geldt dat een meerderheid beide situaties slechts gedeeltelijk vergelijkbaar
acht (zie tabel 5.2).

Tabel 5.2: Spelen, volgens u, in de besluitvorming over verlenging dezelfde of andere factoren een
rol dan bij de besluitvorming over opleggen van de maatregel?

zittend staand inrichting totaal

Het afwegingsproces bij de verlenging vertoont
grote overeenkomst met dat bij de oplegging') 35% 38% 13% 30%

De beide andere antwoordcategorieën hebben betrekking op het nauwelijks of slechts gedeelte-
lijk vergelijkbaar zijn van beide situaties.

Welke factoren spelen bij beide afwegingsprocessen een rol, welke voornamelijk bij een van beide

de gevaarlijkheid van de betrokkene
de mate van gestoordheid van de be-
trokkene
de ernst van het misdrijf
de prognose van de behandelbaar-
heid
de motivatie van de betrokkene
de verwachte behandelingsduur

oplegging verlenging beide

zit. staand inr. tot. zit. staand inr. tot. zit. staand inr. tot.

2% 3% 8% 4% 2% 0% 5% 2% 96% 97% 86% 94%

6% 10% 26% 13% 1 % 1% 1 % 1 % 93% 89% 73% 87%
27% 32% 32% 30% 1% 0% 2% 1% 72% 68% 66% 69%

8% 11% 14% 10% 29% 31% 51% 35% 63% 58% 35% 54%
7% 6% 16% 9% 47% 58% 62% 54% 46°/n 36% 22% 37%
8% 6% 8% 7% 67% 75% 89% 75% 26% 19% 3% 18%

Bij beide afwegingsprocessen spelen de gevaarlijkheid van de betrokkene en
diens mate van gestoordheid een rol. De motivatie van de betrokkene en voor-
al de nog te verwachten behandelingsduur spelen een belangrijkere rol bij de
besluitvorming over verlenging dan bij die over oplegging van de maatregel.
De ernst van het misdrijf is zowel bij de oplegging als de verlenging een be-
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langrijke overweging, maar relatief sterker bij de oplegging dan bij de verlen-
ging.
Het omgekeerde geldt voor de prognose van de behandelbaarheid. Ook deze
factor vormt bij zowel de oplegging als de verlenging een belangrijke overwe-
ging, zij het relatief sterker bij de verlenging dan bij de beëindiging.

Er zijn enkele verschillen tussen de rechterlijke macht en de medewerkers van
de inrichtingen. In vergelijking met de rechterlijke macht is volgens de mede-
werkers van de inrichtingen de "mate van gestoordheid" van meer belang bij
de oplegging. De "prognose van de behandelbaarheid", de "motivatie van de
betrokkene" en "de verwachte behandelingsduur" zouden meer gewicht heb-
ben bij de verlenging.

In de toelichting op de antwoorden over de afwegingsprocessen bij oplegging
en verlenging, komt duidelijk een verschuiving tot uiting. Bij de oplegging
speelt de ernst van het feit een belangrijke rol. Naarmate er meer tijd is ver-
streken, wordt de betrokkene belangrijker in die zin dat er meer informatie be-
schikbaar komt over de behandeling en de bereikte resultaten, over de motiva-
tie van de TBR-gestelde, over de (maatschappelijke) toekomstmogelijkheden.
Daarnaast wordt het belang benadrukt van evenredigheid tussen het feit en
de duur van de maatregel tot dat moment. Door de categorieën respondenten
worden goeddeels dezelfde argumenten naar voren gebracht.

5.4 Conclusies
In theorie is er een principieel verschil tussen de maatregel TBR en de vrij-
heidsstraf. Het lijkt er echter op dat in de praktijk - en vooral naarmate de
TBR langer loopt - dit verschil minder groot is, en wat vervaagt. In het afwe-
gingsproces bij een te nemen beslissing over verlenging of beëindiging gaan
allerlei overwegingen een rol spelen die beogen een zekere evenredigheid te
creëren tussen de ernst van het misdrijf en de duur van de vrijheidsbeneming.
Bij contraire niet-verlengingen kunnen vermoedelijk de volgende situaties
worden onderscheiden:

als de betrokkene al met proefverlof buiten de inrichting verblijft, is de
rechterlijke macht geneigd de maatregel te beëindigen;

als de betrokkene nog in de inrichting verblijft kan toch tot beëindiging
worden besloten als de volgende factoren zich voordoen:

er dreigt onevenredigheid te ontstaan tussen de duur van de vrijheidsbe-
neming en de ernst van het feit;
de betrokkene is niet of nauwelijks gemotiveerd voor verdere behande-
ling;
er is gebrek aan voortgang in de behandeling.
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6 Opvattingen over de tenuitvoerlegging
van de maatregel TBR

6.1 Inleiding
Aan het onderwerp zoals dat in de titel van dit hoofdstuk is aangeduid worden
hier verschillende aspecten onderscheiden. Allereerst is er een vraag van in-
formatieve aard. Heeft de rechterlijke macht enig zicht op wat er zich feitelijk
in de inrichting afspeelt? Is men, gelet op de eigen taak, voldoende geïnfor-
meerd over de gang van zaken in de TBR-inrichtingen?
Een tweede aspect betreft het voorkomen van rechtstreekse contacten tussen
rechterlijke macht en inrichtingen over een verpleegde buiten de verlengings-
zittingen om. Met andere woorden: voert men onderling overleg over de tenuit-
voerlegging van de maatregel bij een verpleegde?
In de derde plaats is er het gebied van wensen en verwachtingen. In hoeverre
acht de rechterlijke macht het bezwaarlijk dat zij in de praktijk weinig invloed
heeft op de tenuitvoerlegging van de maatregel TBR? Ons strafrecht kent wel-
iswaar geen executierechter, maar het is niet uitgestoten dat de rechterlijke
macht (het OM inbegrepen) in bepaalde gevallen meer invloed zou kunnen
wensen om de tenuitvoerlegging te laten aansluiten bij wat haar bij een vorde-
ring of uitspraak voor ogen heeft gestaan.
Omgekeerd kunnen ook de inrichtingen in een bepaalde mate behoefte heb-
ben aan verduidelijking van de verwachtingen van de rechterlijke macht.
Tenslotte komen in dit hoofdstuk de reacties op die uitspraken over de TBR
aan de orde die de daarmee geboden beveiliging betreffen. Daarbij gaat het
om opvattingen over een concreet aspect van de tenuitvoerlegging.

6.2 Geïnformeerdheid van de rechterlijke macht
Het eerste aspect betreft de mate waarin de rechterlijke macht voldoende in-
formatie heeft betreffende de gang van zaken in de TBR-inrichtingen voorzo-
ver voor hun taakuitoefening van belang, en daaraan parallel het oordeel van
de medewerkers van de inrichtingen over de geïnformeerdheid van de rechter-
lijke macht over de gang van zaken in de inrichtingen. In tabel 6.1 zijn de uit-
komsten op de betreffende vragen weergegeven.

Het oordeel van de medewerkers van de inrichtingen is nogal ontkennend.
Naar de rechterlijke macht toe is de vraag wat ruimer geformuleerd; "voorzo-
ver voor uw taakuitoefening van belang". Dit verklaart de aanmerkelijk gerin-
gere verschillen bij de reactie op de uitspraak: circa tweederde van de respon-
denten is het erover eens dat de rechterlijke macht in feite nauwelijks zicht
heeft op hoe het er in een TBR-inrichting toegaat.
Overigens is er tussen beide gegevens een duidelijke samenhang: van alle
respondenten die het oneens zijn met de uitspraak dat de rechterlijke macht
er in feite geen zicht op heeft hoe het er in de TBR-inrichtingen toegaat, is
tweederde van mening dat ze voldoende geïnformeerd zijn voorzover voor hun
taakuitoefening van belang. Van alle respondenten die het eens zijn met voor-
noemde uitspraak is slechts eenderde van mening dat ze voldoende geïnfor-
meerd zijn.
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Tabel 6.1: Mate van geï'nformeerdheid over de gang van zaken in de inrichtingen.

Vindt u dat u voldoende informatiemogelijkheden
heeft (gehad) betreffende de gang van zaken in de
TBR-inrichtingen, voorzover voor uw") taakuitoefe-
ning van belang?

Geen beeld van

Nee

Ten dele

Ja

In feite heeft de rechterlijke macht nauwelijks zicht
op hoe het er in een TBR-inrichting toegaat')

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën

zittend staand inrichting totaal

-

16%

25%

59%

-

21%

22%

57%

34%

43%

18%

5%

9%

25%

22%

44%

62% 76% 68% 68%

168 122 101 393

Percentage respondenten voor de antwoordcategorieën "(helemaal) mee eens".

De aan de inrichtingsmedewerkers gestelde vraag luidde: "Bent u van mening dat de rechterlijke
macht voldoende geïnformeerd is over de gang van zaken in de tbr-inrichtingen?"

6.3 Contacten buiten de verlengingszittingen tussen rechterlijke macht
en inrichtingen
In tabel 6.2 zijn de antwoorden opgenomen op de vervolgvraag naar de bruik-
baarheid van de verschillende informatiebronnen. De medewerkers van de in-
richtingen verwachten relatief weinig van geregelde schriftelijke informatie
aan de rechterlijke macht, noch over de wijze van tenuitvoerlegging noch over
het voorkomen van incidenten. Meer gewicht kennen zij toe aan geregeld over-
leg met de in het arrondissement gelegen inrichting. Het relatief lage percen-
tage bij de zittende magistratuur hangt mogelijk samen met het feit dat niet in
ieder arrondissement een inrichting is gevestigd.

Tabel 6.2: Bruikbaarheid van bepaalde informatiebronnen.

Welke van de hieronder genoemde informatiebron-
nenikanalen acht u vooral bruikbaartwenselijk

Deelname aan SSR-cursus

Excursie naar inrichtingen

Geregelde schriftelijke informatie over de wijze
waarop in de inrichtingen de maatregel wordt ten-
uitvoer gelegd

Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar
de resultaten van de behandeling

Geregelde cijfermatige gegevens over zaken als
ongeoorloofde afwezigheid, gepleegde misdrijven
tijdens de behandeling

Geregeld overleg met de in het arrondissement
gelegen inrichting

zittend staand inrichting totaal

90% 93% 90% 91%

95% 91% 96% 94%

85% 79% 53% 74%

89% 86% 80% 86%

70% 79% 55% 69%

29% 47% 62% 45%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

In de toelichting op hun antwoorden wijzen de leden van de rechterlijke macht
erop dat ze weinig inzicht hebben in de gevolgde behandelingsmethoden, in
kennis van de praktijk in de inrichtingen, en in verschillen tussen de TBR-in-
stellingen wat betreft regiem en behandelingswijze. Ook wordt gezegd dat
men weinig weet over het verlenen van proefverlof, wanneer, hoelang, op
welke gronden, welke ervaringen, en over de criteria die gehanteerd worden
voor gevaarlijkheid en beveiliging van de maatschappij. Velen merken ook op
dat het hen vaak aan tijd ontbreekt om verdere, diepgaande informatie in te
winnen.
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Door de medewerkers van de inrichtingen wordt in de eerste plaats de inhoud
van de behandeling, de manier van gedragsbeïnvloeding genoemd als gebied
waar de leden van de rechterlijke macht te weinig over geïnformeerd zijn. Ook
hebben de leden van de rechterlijke macht naar de mening van de medewer-
kers van de inrichtingen geen goed beeld van de moeilijkheidsgraad van het
werk in de inrichting, van het afwegingsproces met betrekking tot het verle-
nen van vrijheden, van de verscheidenheid van de inrichtingen en van de alge-
mene gang van zaken in de inrichtingen.

6.4 Gewenste invloed en verwachtingen
Uit tabel 6.3 komt naar voren dat volgens de leden van de zittende magistra-
tuur er slechts zelden contact is tussen de rechterlijke macht en de behande-
lende TBR-inrichting over een verpleegde. In vergelijking met hen zijn er vol-
gens de leden van de staande magistratuur en de medewerkers van de inrich-
tingen frequenter contacten. Als er contacten zijn, dan spelen deze zich klaar-
blijkelijk af tussen de inrichtingen en het OM.

Tabel 6.3: Voorkomen van contacten tussen rechterlijke macht en inrichtingen buiten verlengings-
zittingen.

Komt het, verlengingszittingen buiten beschouwing
latend, wel voor dat ertussen de rechterlijke macht en
de behandelende TBR-inrichting rechtstreeks contact
Is over een verpleegde?

- Nooit

Zijn er situaties waarin een dergelijk contact vol-
gens u wel wenselijk zou zijn?

nooit

Sporadisch/regelmatig

Zijn er in al die situaties waarin u dat wenselijk
acht contacten of komt dat minder voor dan u
wenselijk acht?

beduidend minder dan wenselijk

zittend staand inrichting totaal

76% 40% 30% 52%

58% 49% 77% 58%

24% 60% 70% 48%

17% 28% 39% 26%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

Van diegenen van de rechterlijke macht volgens wie er geen "tussendoor"
contacten zijn tussen de rechterlijke macht en de behandelende inrichting
vindt ongeveer de helft dat er zich ook geen situaties voordoen waarin een der-
gelijk contact wenselijk zou zijn. Opvallend is dat dit voor een aanmerkelijk
groter deel van de inrichtingsmedewerkers geldt: een groter deel van deze ca-
tegorie maakt melding van "tussendoor"-contacten, maar diegenen die derge-
lijke contacten niet melden zijn ook bijna allen van mening dat er zich geen si-
tuaties voordoen waarin dergelijke contacten wenselijk zijn.

Door de leden van de rechterlijke macht die hun antwoorden hebben toege-
licht, worden uiteenlopende redenen genoemd voor de wenselijkheid van con-
tacten. Voorbeelden daarvan zijn allereerst ingeval proefverlof of ontslag
wordt overwogen, als de betrokkene dit wenst, wanneer er bijzondere omstan-
digheden zijn zoals een gepleegd delict, wijzigingen in de gesteldheid van de
betrokkene, twijfel over verlenging en over de mogelijkheden van een zinvolle
voortzetting van de behandeling.
Verschillende medewerkers van de inrichting schrijven dat het over het alge-
meen beter is om beide instanties gescheiden te houden, bv. omdat dat voor
de betrokkene verwarrend zou kunnen zijn. Maar anderen wijzen erop dat een
"zorgende belangstelling" de patiënt kan steunen in zijn behandeling. Voorts
wordt op situaties gewezen waarin overleg nodig is om te voorkomen dat de
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TBR beëindigd wordt terwijl de inrichting van mening is dat een proefverlof
moet worden voortgezet. Ook komt het voor dat de inrichting meer vrijheden
wil bepleiten voor experimenteren in de behandeling terwijl de maatschappe-
lijke opinie het nog moeilijk verdraagt om enige bewegingsvrijheid toe te
staan.

Redenen die worden genoemd voor het niet tot stand komen van contacten
ook al zou dat wel wenselijk zijn, betreffen allereerst gebrek aan tijd. Maar ook
wordt er op gewezen dat de formele structuur voor dergelijke contacten ont-
breekt en beide "disciplines" gescheiden houdt, of dat "de andere partij"
geen initiatief neemt, er onbegrip is, wantrouwen of onbekendheid met de mo-
gelijkheden.

Overigens kan worden geconcludeerd dat de situaties waarin men contact
met elkaar wenselijk acht zeer divers zijn. Het betreft vaak specifieke proble-
men die niet direct tot enkele categorieën zijn terug te brengen. Voorzover er
een lijn in zit betreft die vooral situaties waarin een van de partijen beslissin-
gen kan nemen waarop de andere binnen de bestaande structuur geen invloed
kan uitoefenen (bv. proefverlof), of waarin de gestelde grenzen als te knellend
worden ervaren (bv. het willen verlenen van vrijheden die nog duidelijk in strijd
lijken met de door de rechter gestelde grenzen). De verlengingsprocedure is
klaarblijkelijk in een aantal gevallen ontoereikend om in alle behoefte aan
overleg en contact te voorzien.

Contact is een zaak, invloed een andere. Met name het OM en dè inrichtingen
verschillen van opvatting over het al dan niet bezwaarlijk zijn van het feit dat
de rechterlijke macht in de praktijk weinig invloed heeft op de tenuitvoerleg-
ging van de maatregel TBR (zie tabel 6.4).

Tabel 6.4: Bezwaarlijkheid van ontbreken van invloed van rechterlijke macht.

Acht u het bezwaarlijk dat de rechterlijke macht in de zittend staand inrichting totaal
praktijk weinig invloed heeft op de tenuitvoerlegging
van de maatregel TBR?

Nee, in geen enkel opzicht 40% 24% 61% 40%

Soms, in bepaalde gevallen 39% 44% 30% 39%

Ja, in overwegende mate 21% 32% 9% 21%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

Voorzover de leden van de rechterlijke macht het ontbreken van invloed niet
bezwaarlijk vinden noemen zij als reden dat zij niet deskundig zijn op dat ge-
bied, en dat ze niet de geëigende instantie zijn: een ieder heeft een eigen ver-
antwoordelijkheid.
In die gevallen waarin de leden van de rechterlijke macht het ontbreken van in-
vloëd wel bezwaarlijk vinden, wordt gewezen op een wenselijke invloed op het
verlofbeleid, op de verantwoording het belang van de openbare orde te behar-
tigen, de beveiliging te bewaken, op de wenselijkheid om de executie te kun-
nen beïnvloeden, en op de wenselijkheid op het plaatsingsbeleid invloed te
kunnen uitoefenen.
De medewerkers van de inrichtingen beklemtonen de noodzakelijkheid om
beide instanties strikt gescheiden te houden: ieder heeft zijn eigen kennis, er-
varing en werkopdracht. Voorzover er bevestigend gereageerd wordt duiden
de reacties toch meer op overleg, betrokkenheid en belangstelling dan op wer-
kelijke invloed.

Een ander facet van invloed uitoefenen betreft de mate waarin de rechter zijn
verwachtingen van de maatregel TBR expliciteert, en de wenselijkheid daar-
van. Met name vanuit de Van der Hoeven kliniek wordt nogal benadrukt dat
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het de doelgerichtheid van de behandeling ten goede zou komen indien de
rechter zijn verwachtingen van de maatregel TBR bij een bepaalde persoon
(meer) zou expliciteren.

Tabel 6.5: Het zou, zo is de opvatting van sommigen, de doelgerichtheid van de behandeling ten
goede komen indien de rechtbank zijn verwachtingen van de maatregel TBR bij een be-
paalde persoon (meer) zou expliciteren.

Bent u van mening dat de rechter in het algemeen zijn zittend staand inrichting totaal
verwachtingen van de TBR duidelijk maakt naar de be-
trokkene toe?

Ja 19% 26% 20% 22%

Soms wel, soms niet 50% 44% 50% 48W

Nee 31% 30% 30% 30%

Heeft u wel eens gemerkt dat bij behandelaars be-
hoefte bestaat aan het uitspreken van (meer) explicie-
te verwachtingen van de maatregel door de rechter?

- Sporadisch/geregeld 5% 7% 6% 6%

Ziet u dit als een taak van de rechter?') 34% 38% 53% 40%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

*) Het betreft het percentage "ja".

Uit de gegevens zoals die in tabel 6.5 zijn te vinden blijkt dat er nauwelijks ver-
schillen zijn tussen de categorieën respondenten over de mate waarin de
rechter zijn verwachtingen expliciteert. Wel onderkennen ruim twee keer zo
veel inrichtingsmedewerkers als leden van de rechterlijke macht deze behoef-
te bij behandelaars. Ook acht een beduidend groter aantal inrichtingsmede-
werkers dit een taak van de rechter. In de toelichting op hun antwoorden wij-
zen de "voorstanders" onder de leden van de rechterlijke macht op het belang
van de motivering, dat deze niet met vaststaande formules mag worden afge-
daan. De betrokkene heeft er recht op te weten waarom een zo ingrijpende
maatregel hem wordt opgelegd. Voorts wordt geopperd dat meer duidelijkheid
de betrokkenen misschien wel een betere start geeft.
De "tegenstanders" wijzen er allereerst op dat zij op dat gebied niet deskun-
dig zijn, en dat het niet hun taak is (de rechter wijst vonnis en toetst). Ook
wordt erop gewezen dat impliciet de verwachting duidelijk is: er ligt een rap-
port mede op basis waarvan een beslissing wordt genomen, de aard van de
TBR is duidelijk genoeg, ni. het voorkomen van recidive en het opheffen van
het gevaar, de beveiliging van de maatschappij.
De "voorstanders" onder de medewerkers van de inrichtingen wijzen er op dat
explicitering van de verwachtingen veel zou verhelderen om de maatschappe-
lijke opdracht tot gedragsverandering duidelijk te maken, welke nodig is om
de TBR te beëindigen. Ook wordt er een verbetering verwacht van de verhou-
ding behandelaar/behandelde.
De "tegenstanders" wijzen op het niet deskundig zijn van de rechterlijke
macht, en de wenselijkheid belde gebieden van elkaar gescheiden te houden.

6.5 Beoordeling van de geboden beveiliging
Tenslotte moet hier nog aandacht worden gegeven aan de reacties op een
aantal uitspraken over de tenuitvoerlegging van de TBR. Met name komen in
deze uitspraken aspecten tot uiting van de beveiligende doelstelling van de
maatregel TBR, en de waardering daarvan. In tabel 6.6 zijn de reacties samen-
gevat.
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Tabel 6.6: Reacties op uitspraken over verschillende aspecten van de beveiliging`).

"beveiliging"

h. Over het algemeen verrichten de TBR-inrichtingen
hun taak conscientieus

r. Te veel behandelaars hebben weinig oog voor de
beveiligende functie van de TBR

9• Een rechtbank die een TBR heeft opgelegd moet
ook betrokken worden bij tussentijdse beslissin-
gen als het verlenen van proefverlof

e. De TBR is er vooral voor delinquenten met innerlij-
ke conflicten, niet voor professionéle misdadigers

f. Als iemand echt gevaarlijk is voorde samenleving
is dat uit beveiligingsoogpunt eerder een reden
om geen TBR op te leggen

p. Als de rechterlijke macht ook zeggenschap zou
hebben in welke inrichting de betrokkene ge-
plaatst wordt, zou zij eerder geneigd zijn een TBR
op te leggen

t. De kans op ontvluchting tijdens de tenuitvoerleg-
ging van de TBR is onaanvaardbaar groot

zittend staand inrichting totaal

82% 81% 91% 84%

45% 64% 26% 46%

39% 68% 25% 44%

34% 31% 62% 40%

38% 38% 10% 31%

29% 34% 27% 30%

27% 41% 1% 26%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

`) Percentage respondenten voor de antwoordcategorieën "(helemaal) mee eens".

Op grond van deze uitkomsten kan worden geconcludeerd, dat de rechterlijke
macht en met name het OM zich zorgen maakt over de geboden beveiliging
door de wijze waarop de maatregel wordt tenuitvoergelegd. Vooral op de uit-
spraken r, g, e, f en t komen grote verschillen in reacties tot uiting.
De uitspraken zijn hier niet op "face value" bij elkaar gezet, maar op basis van
een zg. clusteranalyse, een techniek waarmee kan worden nagegaan welke
gegevens met elkaar samenhangen. Het feit dat deze uitspraken een cluster
vormen is daarom van belang omdat er uit blijkt dat aan het niet altijd posi-
tieve oordeel over de geboden mate van beveiliging de wens gekoppeld is be-
trokken te zijn bij tussentijdse beslissingen als het verlenen van proefverlof.

6.6 Conclusies
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er tot op zekere hoogte contac-
ten zijn tussen de rechterlijke macht en de inrichtingen buiten de verlengings-
zittingen om. De behoefte aan dergelijke contacten is echter niet gelijk bij de
verschillende categorieën respondenten.
Ook de aard van de behoefte verschilt

vooral de leden van het OM willen meer invloed op de gang van zaken bij de
tenuitvoerlegging. Zij willen betere waarborgen voor de door hen gewenste
beveiliging, en voor het zorgvuldig verlenen van vrijheden, waarover ze zich
nogal zorgen maken.

bij een aantal medewerkers van de inrichtingen komt de wens tot uiting
duidelijker te weten wat de rechter beoogt met het opleggen van een TBR
bij een bepaalde persoon. Maar zij wijzen een directe invloed van de rech-
terlijke macht op de gang van zaken in de inrichtingen af. Overigens zijn zij
de opvatting toegedaan dat beveiligingsoverwegingen over het algemeen
het gewicht krijgen dat zij verdienen.

Daarnaast schort het nodige aan de geïnformeerdheid over de feitelijke gang
van zaken, over wat als wenselijk wordt ervaren en over wat aan verwachtin-
gen leeft.
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7 Opvattingen over enkele meer algemene
aspecten van de maatregel TBR

7.1 Inleiding
In het voorgaande heeft het accent gelegen op verschillende aspecten van de
toepassing van de maatregel TBR. Achtereenvolgens is ingegaan op opvattin-
gen over de oplegging, de verlenging en beëindiging, en de tenuitvoerlegging
van de maatregel TBR. Natuurlijk wordt de beoordeling van verschillende
aspecten bij de toepassing van de maatregel gekleurd door om zo te zeggen
gevoelens van sympathie voor of antipathie tegen de maatregel. Maar ook
worden deze houdingsaspecten beïnvloed enerzijds door de beoordeling van
de toepassing van de maatregel en anderzijds door wat men beoogt met het
strafrecht in het algemeen, en de maatregel TBR in het bijzonder.
In dit hoofdstuk komen enkele van deze meer algemene houdingspaspecten
aan de orde.

7.2 Herziening strafrecht
Blijkens de uitkomsten zoals die in tabel 7.1 zijn weergegeven zijn er maar
weinig respondenten voor een herziening van het strafrecht, zoals in de kop
van deze tabel geformuleerd. Dat van de inrichtingsmedewerkers nagenoeg
iedereen het met deze voorstellen oneens is zal weinig verbazing wekken. Op-
vallend is wel dat circa 113 van de rechterlijke macht als antwoord geeft dat
men de voor- en nadelen niet kan overzien. Mogelijk is het voorstel tot herzie-
ning zoals geformuleerd door deze respondenten niet als een voorstel op te
vatten, en bevat het verschillende voorstellen die apart moeten worden beoor-
deeld.

Tabel 7.1: Opvattingen over herziening van het strafrecht.

Sommige strafrechtdeskundigen pleiten voor de volgende herziening van het strafrecht
afschaffen van de maatregel TBR;
het overhevelen van de behandelingsmogelijkheden naar het gevangeniswezen;
het alleen voor zeer gevaarlijk geachte personen creëren van een 'quarantaine'-mogelijkheid,
waarvan de uiteindelijke duur niet tevoren wordt vastgelegd (en die dus levenslang kan zijn).

In hoeverre kunt u zich met deze opvattingen ver- zittend staand inrichting totaal
enigen?

volledig mee oneens/oneens
niet voor, niet-tegen
mee eens/volledig mee eens
ik kan de voor- en nadelen niet overzien

k. De TBR is een meer humane vorm van strafrechte-
lijk ingrijpen dan de vrijheidsstraf')

j. De TBR zou beter kunnen worden afgeschaft")

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën

50% 44% 89% 58%
4% 8% 1% 4%
7% 14% 2% 8%

39% 34% 7% 30%

21% 18% 48% 27%

5% 8% 2% 5%

168 122 101 393

') Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "(helemaal) mee eens".

Voorts blijkt dat, hoewel men klaarblijkelijk de TBR-maatregel niet wil missen
uit het pakket mogelijkheden, de rechterlijke macht er minder van overtuigd is
dat de TBR een meer humane vorm van strafrechterlijk ingrijpen is dan de vrij-
heidsstraf.
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In hun toelichting wijzen de leden van de rechterlijke macht, voorzover ze het
met de stelling niet eens zijn, erop dat de huidige TBR een goede maatregel is
en niet gemist kan worden. Hier en daar is wellicht wat aanpassing vereist.
Voorts wordt erop gewezen dat straf en maatregel twee mogelijkheden van ge-
heel verschillende aard zijn die beide nodig zijn en strikt gescheiden dienen te
blijven: gegeven een schuld/dader-strafrecht is het principieel onjuist om on-
toerekeningsvatbaren te straffen.
Tenslotte worden tal van bezwaren geuit tegen het gevangenismilieu als on-
geschikt om gestoorden te behandelen etc.
Degenen die wel wat in de voorstellen zien, zien juist allerlei voordelen in het
gebruik van de gevangenis. Principieel zijn meningen waarin tot uiting wordt
gebracht dat de huidige TBR teveel op twee gedachten hinkt, en de rechtspo-
sitie ondergeschikt is aan de therapie. Interessant ook is de opvatting dat er
weliswaar een onderscheid was tussen straf en maatregel gebaseerd op ver-
gelding en schuld, maar dat het strafrecht meer en meer is geworden tot "so-
cial engineering", en dat daarmee het onderscheid is vervaagd. Door de rech-
terljke macht en (volgens hen) verdachten, wordt de TBR wel als zwaarste
straf ervaren. -
Door de medewerkers van de inrichting wordt beklemtoond dat straf en vergel-
ding - gesproken wordt van de bewaarfunctie van de gevangenis - geheel
anders van karakter zijn dan behandeling, en dat bijgevolg beide strikt ge-
scheiden dienen te worden. Voor een behandeling is een specifiek therapeu-
tisch klimaat voorwaarde. Verder wordt opgemerkt dat een vastgestelde duur
niet of averechts werkt.

7.3 Achteraf beoordeling van genomen beslissingen
Wat betreft een (open) vraag, naar het oordeel of achteraf beter toch een TBR
had kunnen worden opgelegd, reageert circa de helft van de leden van de rech-
terlijke macht die op deze vraag hebben geantwoord met "nee" of "nog niet".
Een kwart zegt "ja" wanneer achteraf blijkt dat de betrokkene met dezelfde of
ernstiger misdrijven recidiveert. Andere reacties zijn specifieker, maar komen
er niettemin op neer dat eerder ingrijpen niet het beoogde effect heeft gehad
en dat bijgevolg achteraf toch beter een TBR had kunnen worden opgelegd.
Ongeveer 113 geeft aan dat het wei eens is voorgekomen dat men achteraf
dacht dat beter geen TBR had kunnen worden opgelegd. Het meest frequent
wordt de situatie genoemd waarin de TBR was opgelegd voor minder zware
delicten. Voorts worden genoemd het achterwege blijven van resultaten dan
wel het plegen van ernstige delicten tijdens proefverlof of ontsnapping.
De reacties van de medewerkers van de inrichtingen komen er op neer dat an-
dere opties dan de TBR toch teveel uitwijkmogelijkheden bieden door de
tijdslimitering, het ontbreken van motivatiedruk, e.d. Van degenen die op de
betreffende vraag geantwoord hebben, heeft 213 toch ook wel een situatie
meegemaakt waarin geen TBR had moeten worden opgelegd. Ook hier heeft
de meest genoemde overweging betrekking op de aard van de delicten die
eigenlijk niet zwaar genoeg zijn om een TBR-maatregel te rechtvaardigen.
Verder wordt erop gewezen dat bepaalde patiënten eigenlijk in de geestelijke
volksgezondheidsinstellingen thuis horen. Ook wordt door enkelen opgemerkt
dat dwang volledig overbodig is als de betrokkene overtuigd is van de nood-
zaak van therapie. Andere overwegingen dragen een achteraf-karakter, nl.
wanneer de behandeling niet het gewenste resultaat heeft gehad of zelfs een
averechts effect.

7.4 Reacties op enkele uitspraken
Tot slot nog enkele gegevens over de reacties op een aantal uitspraken. In ta-
bel 7.2 zijn de reacties op uitspraken die bepaalde aspecten uitdrukken van
doel en verwachtingen van de maatregel TBR verwerkt. .
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Tabel 7.2: Reacties op uitspraken over doel en verwachting van de maatregel TBR').

b. Het mogelijk maken van een psychiatrische be-
handeling is ondergeschikt aan de beveiligende
doelstelling van de TBR

o. Als van een voortzetting van de behandeling wei-
nig of geen verbetering meer is te verwachten,
dient de TBR niet meer te worden verlengd

c. Zonder een gunstige prognose over de behandel-
baarheid van de betrokkene moet het opleggen
van een TBR worden afgeraden

1. De negatieve gevolgen van de TBR voorde betrok-
kene worden sterk onderschat

z. Alleen als iemand voor behandeling gemotiveerd
is, heeft het zin een TBR op te leggen

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën

zittend staand inrichting totaal

38% 54% 32% 41%

29% 24% 22% 25%

28% 22% 9% 21%

15% 18% 27% 19%

14% 12% 6% 12%

168 122 101 393

') Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "(helemaal) mee eens".

In de lijn van eerdere gegevens is het relatief grote percentage van de staande
magistratuur dat te kennen geeft het mogelijk maken van een psychiatrische
behandeling ondergeschikt te achten aan de beveiligende doelstelling van de
maatregel TBR. Voorts vallen de lage percentages op bij de medewerkers van
de inrichtingen voor het niet opleggen van een TBR indien de betrokkene niet
gemotiveerd is voor een behandeling en wanneer een gunstige prognose ont-
breekt.

In tabel 7.3 zijn de reacties op uitspraken die de resultaten van de maatregel
TBR betreffen verwerkt.

Tabel 7.3: Reacties op uitspraken over resultaten van de maatregel').

zittend staand inrichting totaal

m. Een groot deel van de TBR-gestelden zal zich
dankzij deze maatregel beter kunnen redden in de
samenleving 33%

w. Van een TBR mag nauwelijks een bijdrage worden
verwacht aan het voorkomen van verdere recidive
van. de betrokkene 3%

x. Bij misdrijven die onrust onder de bevolking heb-
ben teweeggebracht, kan een rechtbank het zich
niet permitteren een TBR op te leggen, ook al is de
betrokkene sterk verminderd toerekenbaar 3%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168

34% 70% 43%

5% 3% 4%

5% 3% 4%

122 101 393

`) Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "(helemaal) mee eens".

Niet verwonderlijk op zichzelf, wel hoog in vergelijking met de rechterlijke
macht is het percentage van de medewerkers van de inrichtingen dat van oor-
deel is dat een groot deel van de TBR-gestelden zich dankzij deze maatregel
beter zal kunnen redden in de samenleving.

In tabel 7.4 zijn de reacties te zien op de uitspraken die betrekking hebben op
de beveiliging op langere termijn, op de stelling "behandelen is beveiligen".
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Tabel 7.4:. Reacties op uitspraken over behandelen = beveiligen*).

zittend staand inrichting totaal

s. Als een rechtbank een TBR oplegt, weet zij dat zij
de samenleving op den duur de beste beveiliging,
geeft 20% 19% 34% 23%

v. in de samenleving zijn nergens betere behande-
lingsmogelijkheden te vinden dan in de TBR-
inrichtingen 11% 16% 42% 20%

y.. Een vordering tot verlenging van de TBR moet wor-
den afgewezen als deze zou leiden tot onevenre-
digheid tussen de duur van de vrijheidsbeneming
en de ernst van het misdrijf 47% 37% 24% 38%

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën

9.

168 122 101 393

*) Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "(helemaal) mee eens".

Ook hier geldt dat de gevonden verschillen niet verwonderlijk zijn op zichzelf
maar wet vermeldenswaard. De medewerkers van de inrichtingen hebben een
positiever oordeel over de behandelingsmogeljkheden in de TBR-inrichtingen
en over de aan de samenleving op langere termijn geboden beveiliging.

In tabel 7.5 tenslotte de reacties op een tweetal uitspraken die met het dwang-
aspect van de maatregel te maken hebben.

Tabel 7.5: Reacties op uitspraken over dwangaspect van TBR*).

Als het voor iemands bestwil is, mag hem best
middels een TBR tegen zijn wil een behandeling
worden opgelegd

zittend staand inrichting totaal

49% 54% 49% 50%

28% 36% 490/, 36%

h. De in beginsel onbepaalde duur van de maatregel
TBR is een conditio sine qua non voor enig uit-
zicht op een succesvolle behandeling

Totaal aantal respondenten voor alle antwoordcate-
gorieën 168 122 101 393

*) Het betreft het percentage respondenten in de categorieën "(helemaal) mee eens".

Geconstateerd kan worden dat de drie groeperingen onderling weinig ver-
schillen in opvatting over de vraag of al dan niet een behandeling onder om-
standigheden tegen de wil van de betrokkenen mag worden opgelegd.
Wel blijkt vooral de zittènde magistratuur sceptisch over de in beginsel onbe-
paalde duur van de maatregel TBR als conditio sine qua non voor enig uitzicht
op een succesvolle behandeling.

7.5 Conclusies
Samenvattend, kan allereerst worden opgemerkt dat, gegeven een schuld/
dader-strafrecht, de respondenten in grote meerderheid de TBR niet willen
zien afgeschaft. Niettemin is vooral de zittende magistratuur sceptischer over
de onbepaalde duur van de maatregel als noodzakelijke voorwaarde voor enig
inzicht op een succesvolle behandeling.
Voorts blijkt dat met name een niet onaanzienlijk deel van de vertegenwoordi-
gers van het OM de behandelingsdoelstelling ondergeschikt acht aan de be-
veiligingsdoelstelling. (Beveiliging op korte termijn). De medewerkers van de
inrichtingen hebben, op zich uiteraard niet verwonderlijk, over het algemeen
hogere verwachtingen van de maatregel zowel voor de recidive als voor de
psycho-sociale redzaamheid. (Beveiliging op langere termijn).
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