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Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens



*lk weet het: doorbrah Piep de stilte, «Als we nou eens gingen

wetenschappen!"
"Wat is dat nou weer voor iets. wetenschappen?", schrok Dompia
Hij was. zoals altijd. bang dat Piep een of ander nieuw spelletje op
het oog had. Hij had daar een hehel aan. omdat hij toch nooit won.

«Weten-schappen". reageerde Plaag nadrukkelijb met een streepje
tussen de twee woorddelen. «Is dat niet zoiets als boehen-planken".

Na". zei Piep, "We hebben toch dat oude wetenschap; daar is nog
plek zat Als we die nou eens proberen wat op te vullen met zelf een
boehte schrilven'.
"Nou. dat lijht me dcht helemaal nihs". zuchtte Dompie, «We hun-
nen toch veel beter gaan legoin". Terwijl hij dat zei. bedacht hij dat
hij niet eens zeher wist hoe hij dat zou moeten schrijven, laat staan
een heel boek
"la. lego, daar lijht het ook wei op". onderbrah Plaag zijn getob.
"Het lijht me wei leuk. lego an een boek". en plagend tegen zijn
vriendje Dompie. "lij h6eft toch nia mee te doen. Kom op, Piep, dan
gaan wij toch samen een potje wetenschappen. Waar zullen we
mee beginnen?".
«Oh. maar ik doe wei mee". protesteerde Dompie meteen. «Maar als
we blaar zijn dan ruimen we de rommel wei met z'n allen op".

«Tuurlijh", zei Piep met een knipoog naar Plaag.                                                      1
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Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer

In de tijd dat ik werkzaam was in het Pieter Baan Centrum (1974-1988) kwam wel
eens de vraag op naar de zin van het besluit van een rechter-commissaris om een
deze of gene justitiabele klinisch te laten observeren. Het ging dan meestal om
strafzaken, die relatief weinig ernstig waren,  dan wel om zaken met een zodanige
forensisch psychiatrisch/psychologische evidentie, dat een ambulant onderzoek
naar de geestvermogens zonder meer had kunnen volstaan. De toenmalige directie,
Beyaert en Pareau-Dumont, reageerde op zo'n vraag in de zin van: '*Het is niet aanhet PBC om uit te maken wie er geobserveerd wordt, maar een beslissing die ge-heel en al is voorbehou(len aan de rechter-commissaris; daar treden wij niet in".Het kwam onderzoekende teams soms ook wel van pas dat zich tussendoor een
relatiefeenvoudige zaak aandiende, en het voorkwam dat het PBC louter een selec-
tie-instelling voor de toegeleiding tot de terbeschikkingstelling werdNa het PBC raakte ik als inrichtingspsycholoog verbonden aan het destijdsvanuit het cellentekort geboren Huis van Bewaring Grave, waar een Individuele
Begeleidingsafdeling werd ingericht voor gedetineerden met ernstige draagkracht-
draaglast problemen. Juist op zo'n afdeling kwam het niet zelden voor dat vanuit
verschillende arrondissementen ernstig gestoorde gedetineerden werden over-
genomen, bij wie niet besloten bleek tot een onderzoek naar hun geestvermogens.Dit, terwijl hun penitentiair voorland toch agnzienlijk was en in de prognose voor
hun functioneren na ontslag geen enkel lichtpunt ontdekt kon worden.

Aan de andere kant kwam het in weer een volgende fase van mijn forensisch
bestaan, namelijk als behandelaar in een tweetal Tbs-settingen, soms voor dat je je
afvroeg waarom bij een bepaalde patient de Tbs-maatregel was geadviseerd en op-
gelegi terwijl met een veel minder ingrijpend arrangement waarschijnlijk volstaan
had kunnen worden.

Toen ik in 1991, als psycholoog verbonden aan de Districtspsychiatrische
Dienst, betrokken raakte bij de bemiddeling van ambulant uitgevoerde onder-
zoeken pro justitig werden enkele zaken me steeds duidelijker. De eerste was dat
de besluitvorming om een onderzoek pro justitia te laten doen in de verschillende
arrondissementen op heel verschillende manieren tot stand komt; de tweede dat het
ontbreekt aan danduidige criteria waarlangs zo'n besluit gelegd kan worden. Deze
constateringen betekenen niet dat er 'zomaar wat' gebeurt. Zeker niet. Wel dat
door het land heen bij de verschillende kabinetten van rechters-commissarissen
verschillende 'hystjes' van indicaties gehanteerd worden, die trouw worden door-
gegeven aan opvolgers. De verscheidenheid van deze besluitvorming kwam steeds
sterker aan het licht, toen de Districtspsychiatrische Diensten in het midden van de
jaren '90 omgevormd werden tot de Landelijke Dienst Forensisch PsychiatrischeDienst. Een archipel van 19 eilandjes, die ieder  zo hun eigen historisch geworteldezaken deden met 'hun' rechtbank, raakten onderling verbonden in een hofres-
sortelijke structuur en in allerlei landelijke werkgroepen. De verschillen kwamen
daardoor nadrukkelijker aan het licht, waaronder de verschillen in vormgeving aande advieshnctie aan de rechter-commissaris (en in toenemende mate aan het open-baar ministerie) inzake de pro justitia rapportage.
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Deze vaststelling leidde in 1996 tot een 'Werkgroep Indicatiestellingen Pro Justitia
rapportage', bestaande uit medewerkers van de FPD, het PBC en het Ministerie
van Justitie. Achterafgezien vreemd genoeg, waren rechtsplegende opdrachtgevers
tot pro justitia rapportage niet betrokken in die werkgroep. De kans dat de aanbeve-

lingen uit het rapport van de Werkgroep Indicatiestellingen wortel zouden schieten

in de praktijk van de rechters-commissarissen en (sinds 01.02.2000) de officieren
van justitie, werd door mij  dan ook niet bijster groot geacht.

In het najaar van 1998 ondernam ik een poging om de verschillen tussen de 19
arrondissementen betreffende de pj-onderzoeken systematisch in beeld te krijgen.
lk gebruikte daarvoor cijfermateriaal over  1997 van de Forensisch Psychiatrische
Dienst, de Dienst Rechtspleging en het Pieter Baan Centrum. Vastgesteld moest
worden dat zowel op het punt van de vraagstelling aan forensisch psychiaters en
psychologen, de aantallen pj-onderzoek, de pj-onderzoeksvarianten, en de uit on-
derzoek voortkomende adviezen grote verschillen bestonden en (zoals in dit boek
zal  blijken) nog steeds bestaan.  Dit gaf (en geeft) aanleiding tot zorg  en leidde tot
het voornemen om de indicatiestelling voor pj-onderzoek nader te onderzoeken
met het praktisch oogmerk een 'instrument' te ontwikkelen, dat bruikbaar zou
kunnen blijken voor de beslisser. Dat zoiets gegoten zou kunnen worden in een
promotieonderzoek, was al vrij snel duidelijk, waarbij een symbolische aantrekke-
lijkheid was dat een dissertatie een kwart eeuw forensen in de gelijknamige wereld
zou kunnen markeren. Het onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden in een niche
van het dagelijks bestaan, en al vrij snel kon het probleemstellend artikel 'Rechts-

gelijkheid en de persoon van de verdachte' (1999) worden gepubliceerd.

Het project raakte uit die comfortabele niche, toen de resultaten van het tweede

Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar de Terbeschikkingstelling (1BO Tbs 2)
en het daarop volgende Kabinetsstandpunt naar buiten kwamen. Daarin stonden
onder andere aanbevelingen betreffende de toegang tot de Tbs die, zoals bekend,
niet zonder multidisciplinaire pj-rapportage gerealiseerd kan worden. De indicatie-
stelling voor het al dan niet laten verrichten van een onderzoek naar de geest-
vermogens raakte daarmee sterk geactualiseerd, iets waar nog een schep bovenop
kwam door het 'Verbeterproject TBS Terecht', dat door de Dienst Justitiele Inrich-
tingen van het Ministerie van Justitie in het voorjaar van 2000 werd ondernomen.

Nu ligt er dan een verslag van een systematische zoektocht naar variabelen, indica-
toren en uiteindelijk predictoren voor het besluit om al dan niet een onderzoek naar
de geestvermogens te laten verrichten en voor het besluit betreffende de meest
aangewezen onderzoeksvariant. Die zoektocht heeft een instrument opgeleverd: de

BooG, een samentrekking van de titel van dit boek 'Beslissingsondersteuning on-
derzoek Geestvermogens'. Alle ingredienten van het te automatiseren instrument
worden in dit boek gegeven, inclusief de weg naar de constructie ervan. De pro-
grammatuur van de BooG valt buiten het bestek van dit boek en vergt een afzon-
derlijk besluit van beleidsmakers en/of gebruikers.
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Het verslag vraagt om een leeswijzer, die het mogelijk maakt op voorhand de grotelijn te zien en, waar gewenst, van lezen op bladeren over te gaan en vice versa: De
uitkomst van het werk, de BooG, staat beschreven in hoofdstuk 20. Daaraan vooraf
gaat het volgende.
-      Deel I beschrijft in vier hoofdstukken de probleemstelling en de vraagstelling.

Hierbij wordt in hoofdstuk 1 het terrein van het forensisch psychiatrisch en
psychologisch deskundigenonderzoek in het strafrecht beschreven. In hoofd-
stuk 2 worden over de jaren 1997-2000 de verschillen tussen de 19 arrondis-
sementsrechtbanken geanalyseerd. In hoofdstuk 3 komt de actualiteit van de
vraagstelling aan de orde en hoofdstuk 4 geeft de vraagstelling van deze stu-
die.

-  Deel II beschrijft de onderzoeksopzet. Het bestaat uit twee hoofdstukken:
hoofdstuk 5 gaat in op richtlijnen en richtlijnonderzoek, terwijl in hoofdstuk 6
de opzet van het onderzoek gedetailleerd wordt beschreven.

-        Vanaf deel III begint de systematische zoektocht naar indicatoren. Het bestaat
uit een drietal hoofdstukken, waarbij in hoofdstuk 7 verslag wordt gedaan van
interviews bij functionarissen in de strafrechtspleging en in hoofdstuk 8 bevin-
dingen uit literatuuronderzoek beschreven worden. Hoofdstuk 9 geeft een kor-
te tussenstand in deze zoektocht en vormt het scharnier naar het empirisch on-
derzoek.

-    Deel VI doet verslag van dat uitvoerig onderzoek naar de praktijk van de pj-besluiten in vier arrondissementen. Dat verslag begint in hoofdstuk 10 met de
beschrijving van het onderzoeksmiddel, het formulier *Indicatiestelling Ge-
rechtelijk Vooronderzoek Geestvermogens'.   In de hoofdstukken   11   en    12
wordt achtereenvolgens stil gestaan bij de keuze van de arrondissementen en
de daar getroffen arrangementen betreffende het praktijkonderzoek. Hoofdstuk
13 is een nogal technisch tussenhoofdstuk waarin beschreven en verantwoord
wordt hoe de verkregen data optimaal geschikt zijn gemaakt voor nadere ana-
lyse.

Hoofdstuk 14 geeft vervolgens de bevindingen van het praktijkonderzoekvanaf relevante persoonsgegevens van justitiabelen tot en met de adviezen die
uit de pj-onderzoeken, waartoe besloten werd, zijn voortgekomen. Het is de-
scriptief van aard, al wordt wel al nagegaan welke variabelen als kandidaten
voor de BooG in aanmerking zouden kunnen komen.

-     Deel V doet verslag van een onderzoek bij experts uit het strafrecht. Een deel-
onderzoek dat noodzakelijk was, gelet op het normatieve karakter van beslui-
ten binnen de strafrechtspleging. Hoofdstuk  15 gaat daarbij  in  op de opzet en
de uitvoering van dit expertonderzoek, terwijl in hoofdstuk 16 de resultaten
worden beschreven.

Tot dat punt is het werk in hoofdzaak gericht op het verzamelen, analyseren en
beschrijven van variabelen die zouden kunnen dienen als indicatoren voor de  be-
sluiten betreffende het pj-onderzoek naar de geestvermogens van een justitiabele.
-     In Deel VI worden de dieper gaande analyses op het verzamelde materiaal be-

schreven. Dit deel betreft dan ook de ontwikkeling van het instrument. De eer-
ste drie hoofdstukken zijn in hoofdzaak (en onontkoombaar) technisch van

1    Ook drie oude bedtijdvriendjes bieden enige hulp in de bewegwijzering.
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aard. In hoofdstuk 17 wordt de logistiche regressie beschreven, de belang-
rijkste voor de analyses gebruikte statistische methode. In hoofdstuk 18 wor(it
verslag gedaan van de analyses gericht op het achterhalen van indicatoren
voor het besluit om wel ofgeen onderzoek naar de geestvermogens te doen. In
hoofdstuk 19 gebeurt hetzelfde ten aanzien van het besluit betreffende de on-
derzoekwariant (enketvoudig psychologisch, enkelvoudig psychiatrisch, mul-
tidisciplinair).
In hoofdstuk 20 wordt dan, zoals gezegd, de BooG beschreven. Tot slot wor-
den in hoofdstuk 21 aanbevelingen gedaan voor validering, implementatie en
nader onderzoek.

Het is met name bij het schrijven van het laatste hoofdstuk dat duidelijk wordt
hoeveel er nog (onder meer via onderzoek) verbeterd kan worden in het raakvlak
van de forensische psychologie en psychiatrie en de strafrechtspleging, maar ook
dat het zindert van de initiatieven om de wetenschappelijke basis van de activi-
teiten binnen dat raakvlak te verbreden en te verstevigen.

Druten, februari 2002
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Deel  I   Probleemstelling  en vraagstelling

«We moeten eerst bedenken wat we gaan wetenschappen". begon
Piep. «We hebben een vraagstelling en een probleemstelling nodig:
«Nee, dat is andersom hoorm. bedacht Plaag, "Je moet eerst weten
wat het problem is, en dan ga je daar vragen over stellen. Als je
het op jouw manier doet ga je vragen om problemen".
«Dat weet ik zo net nog niet: zei Piep. «Want je vraagt je toch eerst
af wat het probleem eigenlijh is: dus eerst vraagstelling en dan pro-
bleemstelling".
ulk dacht het wei". zag Dompie zijn hans schoon, yullie weten niet
eens hoe je moet wetenschappen, laten we nou maar gauw gaanlego-en. Wetenschappen doen we wei als we strats groot zijn".
Plaag onderbrah hem, "112 weet het" lachte hij. «We zoehen raalen
en drokken en dan gaan we een raaledrok wetenschappen".
"Wat is dat nou toch?", zei Piep, «Een raaledrok, daar heb ik nog
nooit van gehoord".
«Nou. dat is juist de probleemstelling: antwoordde Plaag. «Daar
moeten we achter zien te homen: en dat is dus de vraagstelling".
Dompie hield zijn mond maar, hij snapte er nou al nihs meer van.
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Terreinverkenning

1.          Terreinverkenning

1.1. De berechting van de psychisch gestoorde verdachte

De berechting van de psychisch gestoorde verdachte is vaker onderwerp geweest
van onderzoek. Vanuit de juridische hoek kunnen daarbij de werken van Nieboer
(1970), Hofstee (1987) en Haffmans (1989) als klassiekers worden opgevat. Vanuit
het vakgebied van de forensische psychiatrie kan gewezen worden op bundels als
'De persoon van de verdachte' (Mooij e.a.,1989), *Harmonie en tegenspraak' (Kelk
e.4 1990), 'De psychiatrie in het Nederlandse recht' (Raes en Bakker, 1999), en
-Forensische Psychiatrie anno 2000' (Oei en Groenhuijsen, 2000). De filosofisch
georienteerde werken van Mooij (o.a. 1998) en de empirische studie van Van Pan-
huis (1997) en die van Bulten (1998) tonen de breedte van het onderwerp.

De verbijzondering van de rechtspraak ten aanzien van verdachten met stoor-
nissen is vermoedelijk van alle tijden. De simpele kern is dat mensen niet ofanders
gesanctioneerd worden als hen op grond van persoonsgebonden kenmerken geen
schuldverwijt gemaakt kan worden. Die kenmerken hebben dan te maken met
weten, willen en vrijheid van handelen. De genoemde kwaliteiten kunnen (nog)
onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen of door ziekte aangetast en verstoord
zijn geraakt.

Dit hoofdstuk, waarin het gebied van deze studie wordt afgebakend, zal via
korte route terecht komen bij de probleemstelling van het onderzoek dat wil bijdra-
gen aan de verbetering van de strafrechtspleging ten aanzien van psychisch ge-
stoorde verdachten. Die route bestaat uit een historisch overzicht van de wettelijke
grondslagen betreffende de berechting van psychische gestoorde verdachten. Ver-
volgens komen de positie en de praktijk van het deskundigenonderzoek binnen de
strafrechtspleging aan de orde.

1.1.1. Wettelijke grondslagen

Centraal in de berechting van de psychisch gestoorde verdachte staat de schuld-
uitsluitingsgrond die verwoord is in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht:
'Niet strafbaar is hij, die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikke-
ling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend".
Over het opstellen van een eerste formulering, waarbij in plaats van over de term
'geestvermogens' nog gesproken werd over 'verstandelijke vermogens', is inder-
tijd ruim tien jaar gedaan (november  1870 tot de Ranname van de wet in maart
1881;  Hofstee  1987). Maar nadat in  1928 de wissel naar.'geestvermogens' was
genomen, is de formulering bestand gebleken tegen de tand des tijds: Naast mo-

1.    Recent is in het rapport 'Veilig en wel' (Ministerie van Justitie, 2001) opgemerkt dat in
diverse andere landen wel specifieke stoornissen genoemd worden in de wettelijke for-
mulering van deze schulduitsluitingsgrond en dat 'persoonlijkheidsstoomissen' veelal
geen deel uitmaken van dergelijke opsommingen. In 'Veilig en weI' wordt expliciet ge-
steld dat de persoonlijkheidsstoomissen vallen onder het domein van de psychiatrie.
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dernisering van het taalgebruik is de enige informele en uit de Fraktijk voort-
gekomen variant dat het 'of in de vraagstelling vaak een 'eWof IS.

Ook de wijze van omgaan door de zittingsrechter met deze (en andere) schuld-
uitsluitingsgronden, zoals is vastgelegd in de artikelen 348 en 350 van het Wetboek
van Strafvordering, is dezelfde gebleven (Corstens, 1995). De zittingsrechter volgtin de beraadslagingen altijd het dagr gegeven beslisschema, dat in feite in vier in de
gegeven volgorde te beantwoorden hoofdvragen uiteenvalt.
1.     Is bewezen dat de verdachte het feit heeft begaan?
2.    Is het feit strafbaar en zo ja, hoe luidt de kwalificatie?
3.     Is de dader strafbaar?
4. Welke strafofmaatregel dient te worden opgelegd.
De schulduitsluitingsgrond van de gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoor-
nis der geestvermogens komt daarbij aan de orde in de beantwoording van de derde
vraag, die betrekking heeft op de persoon van de verdachte. Het is doorgaans opdat onderdeel dat de rechter behoefte heeft aan een deskundigenadvies betreffende
de toerekeningsvatbaarheid: Hierbij is de dichotomie van het in het geheel niet
toerekenen van schuld versus het volledig toerekenen van schuld in het begin van
de vorige eeuw genilanceerd naar een continuum. Dit gebeurde in de dertig jaardurende aanloop naar de zogeheten Psychopathenwetten, die in 1928 werden inge-
voerd. De achtergrond van die wetgeving is dat gebrekkige ontwikkelingen enziekelijke stoornissen van de geestvermogens naar hun aard lang niet altijd een
volledig invaliderende uitwerking hebben op de vrijheid van gedragskeuze. Bo-
vendien is het verband tussen het bestaan van deze schulduitsluitingsgrond en hetstrafbare feit niet altijd even onmiddellijk of causaal als door het 'wegens' in de
wettelijke formule wordt vereist Via de Psychopathenwetten werd voorzien in de
behoefte om wegens hun stoornis gevaarlijke justitiabelen met behoud van een bijde stoornis passende mate van schulduitsluiting, toch te verwijderen uit de samen-
leving tot op het moment dat de risico's onder invloed van verpleging en behan(ie-
ling aanvaardbaar zouden zijn afgenomen.

In de praktijk is het continuum onderverdeeld geraakt in diverse gradaties be-
treffende de toerekeningsvatbaarheid van verdachten ten tijde van het plegen van
een strafbaar feit, waarbij die vatbaarheid door de rechter vertaald kan worden naar
een toe te rekenen mate van schuld met gevolgen voor de sanctionering. Op dit
moment zijn bij het adviseren over toerekeningsvatbaarheid vijf gradaties in de
praktijk gebruikelijk:
- toerekeningsvatbaar
-     licht ofenigszins verminderd toerekeningsvatbaar- verminderd toerekeningsvatbaar- sterk verminderd toerekeningsvatbaar
- ontoerekeningsvatbaar.
Met het bovenstaande is een forensische begrippenreeks ontstaan via welke de
combinatie van de ernst van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis

2.  Zie Van Kordelaar (1998) over de waardevolheid van het gebruik van de 'container'-
begrippen 'ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens'.3.   Het inschakelen van (gedrags)deskundigen bij andere aspecten, zoals betrouwbaarheid
van getuigenissen, blijft dus buiten beschouwing.
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en de kracht van het verband daarvan met het plegen van een strafbaar feit tot uit-
drukking kan wor(len gebracht. Tegelijkertijd werd daarmee een voedingsbodem
gelegd voor de verdere ontwikkeling van de forensische psychiatrie (Mooij,
1998).4

Bij de beantwoording van de vierde vraag die de rechter zich moet stellen, die naar
de  op te leggen straf of maatregel,  zijn de wettelijke voorschriften  in  de  loop  der
tijd wel bijgesteld, waarbij met name de gevaarscriteria voor het opleggen van de
maatregel van de terbeschikkingstelling vertaald zijn geraakt naar de bij een straf-
baar feit omschreven strafdreiging. Deze moet afgezien van enige specifieke mis-
drijven en overtredingen die daar niet aan voldoen, vierjaar ofmeer bedragen. Een
stelende landloper, die bij de invoering van de Psychopathenwetten nog ter be-
schikking van de regering (toen 'Tbr' genoemd) gesteld kon worden, loopt die
kans al lange tijd niet meer.

V66r 1 september 1988 was het zo dat de rechter, als hij overwoog de maat-
regel van de terbeschikkingstelling van de regering (voorwaardelijk of onvoor-
waardelijk)  en/of die van de plaatsing  in een krankzinnigengesticht op te leggen,
onder meer de inhoud van de adviezen en rapporten die over de persoonlijkheid
van de verdachte waren uitgebracht in aanmerking moest nemen. Beide maat-
regelen konden gelijktijdig worden opgelegd.

Per 1 september 1988 werd een wetswijziging van kracht waarin was vast-
gelegd dat de maatregelen van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (in het
vervolg Pz-maatregeD en die van de terbeschikkingstelling met bevel tot verple-

ging slechts konden worden opgelegd, nadat de rechter zich een met redenen om-
kleed advies had doen overleggen van ten minste twee gedragsdeskundigen van
verschillende disciplines - waaronder een psychiater - die de betrokkene daartoe
hadden onderzocht. Dat vereiste gold niet voor de terbeschikkingstelling met aan-
wijzingen, die de eerdere voorwaardelijke terbeschikkingstelling verving, en waar-
bij een eventuele vrijheidsstraf de duur van Wn jaar niet mocht overschrijden. Een
combinatievonnis waarbij zowel de Pz- als de maatregel  van de terbeschik-
kingstelling (in het vervolg Tbs-maatregel) werd opgelegd bleef mogelijk.

Door deze wetswijziging ontstond in de praktijk een probleem. Verdachten bij
wie de wettelijk vereiste onderzoeken door twee deskundigen op grond van de
weigering zich te laten onderzoeken niet kon worden gedaan, konden geen Tbs met
bevel tot verpleging ofPz-maatregel opgelegd krijgen. Zij riskeerden wel een lange
gevangenisstraf aangezien de rechter door het ontbreken van de wettelijk vereiste
rapportage geen maatregel kon opleggen.

Die situatie werd in 1993 doorbroken door een arrest van de Hoge Raad (nr.
94127), waarbij deze bepaalde dat het verweer van de verdachte, namelijk dat hij
geen medewerking verleend had aan het opstellen van de rapportages en hem niet-
temin de Tbs-maatregel was opgelegd, moest worden verworpen. In dat geval was

volgens de Hoge Raad immers sprake van rechtsgeldige rapportages, omdat de
deskundigen de betrokkene hadden kunnen observeren, kennis hadden genomen

4     zie over het onderwerp van de toereken(ingsvat)baarheid o.a. ook Remmelink,  1993.
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van zijn gedragingen en eerder over hem uitgebrachte rapportage hadden bestu-
deerd. Per 15 januari 1994 werd ook via wetgeving aan dit probleem tegemoet ge-komen door de bepaling dat het vereiste van een onderzoek door twee gedrags(les-
kundigen buiten toepassing blijft als de betrokkene 'weigert medemedewerking teverlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van het advies moet worden verricht'
(art. 37 lid 3 SO.

Bij de meest recente wijziging, die op 2 oktober 1997 van la'acht werd, werden
meerdere zaken bijgesteld. Zo werd de Tbs met :,emwijzingen vervangen door de
Tbs met voorwaar(len, waarvoor ook een advies door twee gedragsdeskundigen
van verschillende disciplines (waaronder een psychiater) als vereiste werd gesteld.De weigeraarsclausule bleef bestaan. De maximumstraf bij  de Tbs met voorwaar-
den werd gesteld op 3 jaar en de combinatie van de Pz-maatregel met de Tbs-maat-
regel kwam te vervallen.

Door de jaren heen bleefde wettelijke formulering van de relatie tussen de gebrek-
kige ontwikkeling en ziekelijke stoornis en de maatregelen dezelfde. Voor de Pz-
maatregel bleef men uitgaan  van een causaal verband, zoals uitgedrukt in de zin-
snede dat hij niet strafbaar is die een feit heeft gepleegd dat hem wegens een ge-
brekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis der geestvermogens niet kan worden
aangerekend (art. 39 SO. Voor de Tbs-maatregel geldt een gelilkt#digheids-
verband uitgedrukt in de zinsnede dat een verdachte "bij wie tjdens het begaanvan het feit een gebrekkige ontwikkeling ofziekelijke stoornis der geestvermogens
bestond" (art. 37a SO ter beschikking kan worden gesteld.

1.1.2. Deskundigenonderzoek

Tot 1 februari 2000 is het besluit om deskundigen in te schakelen voor onderzoek
naar de persoon van de verdachte voorbehouden geweest aan de rechter-commis-
saris en aan de zittingsrechter. De rechter-commissaris besluit daartoe in het kader
van het gerechtelijk vooronderzoek conform artikel 227 van het Wetboek van
Strafvordering en doet dit ambtshalve, op vordering van de 08icier van justitie (art.
181 Sv), dan wel op verzoek van de verdachte zel£ Als de rechter-commissaris
besluit tot een klinische observatie in het Pieter Baan Centrum of een daartoe aan-
gewezen inrichting maakt hij daarbij gebruik van de artikelen 196-198 Sv.

De zittingsrechter kan, indien de behoefte aan nader onderzoek bestaat, beslui-
ten om de behandeling van de zaak ter terechtzitting te schorsen en terug te verwij-zen naar de rechter-commissaris om alsnog een onderzoek te laten verrichten (art.
316 Sv en 346 lid 2 Sv of, in geval van klinische observatie, art. 317 lid 1 Sv).

De rechtbank kan, als overwogen wordt om de maatregel van plaatsing in een
psychiatrisch ziekenhuis (art 37 Sr) dan wel die van de terbeschikkingstelling metbevel tot verpleging (art. 37b en 38c Sr) op te leggen, eventueel ook nog onder
toepassing van art. 509g Sv opdracht geven tot een klinische observatie. Tot de,
meer ingrijpende, klinische onderzoeksvarianten kan in alle gevallen echter niet
besloten worden dan nadat een advies is ingewonnen van Wn ofmeer deskundigen
(art.  197b lid 1,317 lid 2, en 509g lid 2 Sv).
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Vanaf de invoering op  1  februari 2000  van de gedeeltelijke wijziging van het wet-
boek van strafvordering is ook de officier van justitie bevoegd om ambtshalve dan
wel op verzoek van de justitiabele of diens raadsman Wn of meer vaste gerechte-
lijke deskundigen te benoemen om een onderzoek te doen naar de persoonlijkheid
van een verdachte (art. 151 Sv). Aan die bevoegdheid is op heel verschillende
manieren vorm gegeven. In sommige arrondissementen heeft het OM die bevoegd-
heid genomen, terwijl men in andere arrondissementen er de voorkeur aan geeft
om het besluit betreffende onderzoek naar de persoonlijkheid c. q. de geest-
vermogens zoveel mogelijk aan de rechter-commissaris te laten en dat in elk geval
te doen in die gevallen waarin sprake is van een vordering inbewaringstelling.5 De
redenen voor deze lokale verschillen zijn niet duidelijk. In paragraaf3.3 wordt nog
verder in gegaan op deze betrekkelijk nieuwe bevoegdheid van de officier van
justitie.

1.1.3. De vraagstelling bij het deskundigenonderzoek

Op de verschillen in vraagstellingen bij het deskundigenonderzoek is eerder
ingegaan (Van Kordelaar, 1999). Het betrof in dat onderzoek een inventarisatie,
waaruit bleek dat in de 19 arrondissementen niet minder dan 14 'standaard'-vraag-
stellingen werden gehanteerd. De resultaten waren markant genoeg om hier kort
samen te vatten.
-    Voor wat betreft de diagnostiek bleek dat in bijna alle arrondissementen ge-

vraagd werd naar het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige
ontwikkeling, maar deze vraag werd in slechts zes arrondissementen vooraf-
gegaan door een meer algemene vraag naar de persoonlijkheid en in zes arron-
dissementen ging deze vergezeld van de vraag om de aangetroffen stoor-
nis(sen) diagnostisch te omschrijven.

-       In  17 arrondissementen werd aangaande het verband tussen stoornis enfeiten
gevraagd naar een gelijktijdigheidsverband. In 4 arrondissementen (die alle
dezelfde standaardvraagstelling hanteerden) werd daarbij gevraagd naar een
primair voluntatiefbetekenisverband,6 terwijl in 4 andere gevraagd werd naar
een primair cognitief betekenisverband.7 Edn van die laatste vier vroeg daaren-
boven naar het bestaan van een direct causaal betekenisverband. Om nadere
uitleg over de eventueel aangetroffen verbanden tussen stoornis en feit werd
echter slechts in 5 arrondissementen gevraagd.

-      Een vraag naar de mate van toerekeningsvatbaarheid werd in 13 arrondisse-
menten aangetroffen, waarbij in twee arrondissementen (met dezelfde stan-
daardvraagstelling) ook werd gevraagd naar het bestaan van een eventuele on-
toerekeningsvatbaarheid.

5.   feitelijk gaat het niet om verschillende onderzoeken, maar om verschillende wettelijke
omschrijvingen van hetzelfde onderzoek

6. Voluntatiefwil zeggen dat de (aantasting van) wilsvrijheid centraal staal
7.      Cognitief wil zeggen  dat de (aantasting van) kennende functies centraal staan,  iets  wat

bijvoorbeeld in de recente studie van Brand (2001) het geval is.
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-     Voor wat betreft de prognostische vragen viel op dat in geen enkele vraag-
stelling een algemene prognose betreffende de ontwikkeling en de gezondheid
van de onderzochte werd aangetroffen. Wet werd in 10 arrondissementen een
delictprognose gevraagd.

-      Ten aanzien van de advisering bleek dat in 2 arrondissementen adviezen wer-
den gevraagd die niet nader gespecificeerd hoefden te worden. In 8 arron-
dissementen werd gevraagd naar gedragsdeskundige aanbevelingen  en  in  11
arrondissementen naar een te gebruiken juridisch kader.

-       Met betrekking tot het toe te passenjwidische kader gold dat daar eveneens in
11 arrondissementen om werd gevraagd. In vijfarrondissementen werd afzon-
derlijk gevraagd naar de nood,Mk van het opleggen van de maatregel van de
terbeschikkingstelling, datzelfde gold ook voor de vraag naar het opleggen van
de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis.

Op dit moment wordt een door Van Panhuis (1994) ontwikkelde vraagstelling aan
de deskundige in de meeste arrondissementen gebruikt. Deze vmagstelling werd
ook als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van een zogeheten 'format
pro justitia rapportage'  dat door een werkgroep van de Forensisch Psychiatrische
Dienst (FPD) en het Pieter Baan Centrum (PBC) werd ontwikkeld. Het betreft een
vraagstelling die de deskundige dwingt om zijn psychiatrische/psychologische
bevindingen toe te spitsen naar hun betekenis voor de berechting van de onder-
zochte. Die vraagstelling luidt als volgt:

1.    Is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoomis/gebrekkige ontwikkeling van
zijn geestvermogens en zo ja,  hoe  is dit in diagnostische zin te omschrijven?

2.     Hoe was dit ten tijde van het ten laste gelegde?
3.  BeTnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis/gebrekkige ontwikkeling van de

geestvermogens betrokkene's gedragskeumn c. q. zijn gedragingen ten tijde van
het plegen van het ten laste gelegde?

4.        Zoja,  kan de deskundige dan gemotiveerd aangeven:
a.   op welke manier dat geschiedde,
b.   in welke mate dat geschiedde, en
c. welke conclusie met betrekking tot de mate van toerekeningsvatbaarheid

op grond hiervan te adviseren is?
5.   Kan de deskundige gemotiveerd aangeven in welke mate en op welke wijze de

eventuele ziekelijke stoornis/gebrekkige ontwikkeling bij voortbestaan ervan op-
nieuw aanteiding kan geven tot soortgelijke ofandere feiten als waarvan verdachte
nu wordt verdacht?

6.      Kan de deskundige zo concreet mogelijk aangeven welke maatregelen te adviseren
zijn om de kans op herhaling in de toekomst te voorkomen ofte beperken en bin-
nen welk juridisch kader dat gerealiseerd eu kunnen wordenf

8. Bedoeld worden gedragsdeskundige aanbevelingen (in tegenstelling tot juridische maat-
regelen), in de recentere voorstellen van Van Panhuis (2000) is de term 'maatregelen'
vervangen door 'gedragsdeskundige aanbevelingen
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In een revisie (Van Panhuis,  2000) is voorgesteld om de vraagstelling vooraf te
laten gaan door een vraag'nul' naar de mening van de deskundige in het geval van
een verdachte die onderzoek weigert, terwijl de vraag naar de (delict- ofgevaars-)
prognose is uitgesplitst naar drie subvragen: die naar in de stoornis van de betrok-
kene besloten risicofactoren, die naar andere risicofactoren voor toekomstig ge-
vaar, en een subvraag naar de interactie tussen de aangetroffen risicofactoren. Deze
verdere verfijningen worden momenteel op enkele plaatsen gebruikt. Ze passen
nadrukkelijk in de scherp toegenomen aandacht voor een breder gefundeerde ge-

vaarsprognose dan alleen vanuit geconstateerde stoornissen. Ze passen ook bij de
daarmee gepaard gaande ontwikkeling van risicotaxatie-instrumenten, zoals de
HKT-30 (Ministerie van Justitie, 2000) en de FP-40 (Brand & van Emmerik,
2002), en bij de integratie van dergelijk instrumentarium in de klinische praktijk
(Van Panhuis & Van Kordelaar, 2000).

1.1.4. De praktijk van het deskundigenonderzoek

Het onderzoek naar de persoonlijkheid/geestvermogens van een verdachte bestaat
er in verschillende varianten.
- Enkelvoudig psychologisch onderzoek.
- Enkelvoudig psychiatrisch onderzoek.
-     Dubbelonderzoek door een psycholoog en een psychiater.9- Triple-onderzoelg waarbij naast een psycholoog en een psychiater een daartoe

opgeleide medewerker van de reclassering een uitvoerig milieu-onderzoek
doet.

- Klinische observatie gedurende maximaal zeven weken in een daarvoor aan-
gewezen psychiatrisch ziekenhuis.

- Klinische observatie gedurende maximaal zeven weken in een 'inrichting tot
klinische observatie bestemd', te weten het Pieter Baan Centrum te Utrecht.

De eerste vier zijn de zogeheten ambulante onderzoeksvarianten, waarbij de onder-
zoeker de betrokkene opzoekt in de penitentiaire inrichting waar deze verblijft of
deze, in het geval dat geen sprake is van preventieve hechtenis, ergens uitnodigt of
soms ook thuis opzoekt.

In de organisatie van het deskundigenonderzoek is in de loop der tijd een praktijk
ontstaan waarbij de arrondissementale FPD dienstverlenend is aan de rechts-
plegende instanties. De aangeboden diensten behelzen enerzijds consultatie aan de
rechter-commissaris en/of het OM onder meer inzake de wenselijkheid of nood-
zaak van een onderzoek en de onderzoeksvariant. Anderzijds bemiddelen de mee
te arrondissementale FPD's in het rapportageproces:
-     door onderzoekscasus te matchen aan onafhankelijke deskundigen;

9.   In deze studie wordt de term 'dubbelonderzoek' gebruikt voor twee pj-rapportages in
66n zaak die ofwel multidisciplinair dan wel door twee deskundigen afzonderlijk zijn
vervaardigd en uitgebracht met het oog op de strafrechtelijke beoordeling; het zogeheten
'briefrapport'  c.q. de consultbrief van een geconsulteerde psychiater valt buiten de hier
bedoelde onderzoeksvarianten.
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-     door de logistiek van het rapportageproces te bewaken;
-     door (in toenemende mate) rapportages te toetsen op hun kwaliteit;-     en door kandidaat-rapporteurs te werven en op te leiden.
De vormgeving aan deze diensten, waar in paragraaf 3.4. uitvoeriger op wordt in
gegaan, is door het land heen (nog) erg verschillend, al streeft de FPD de laatste
jaren naar mddr uniformiteit. 10

1.2. Gebiedsafbakening

Deze studie zal zich richten op de besluitvorming rond het inschakelen van deskun-
digen (psychiaters en psychologen) door actoren in het strafrecht ten behoeve van
de berechting van justitiabelen van wie vermoed wordt dat een optimale berechting
gediend is met een nader onderzoek naar hun geestvermogens. Kortheidshalve zal
een dergelijk besluit in het vervolg vaak worden aangeduid als pj-besluit en, ana-
loog daaraan, een deskundigenonderzoek als pj-onderzoek en een deskundigen-
rapport als pj-rapport.

11

Er wordt een beperking aangebracht naar het inschakelen van die deskundigen
aan het begin van de strafvervolging. De wijze waarop terugverwijzingen voor der-
gelijk onderzoek door de rechtbank tot stand komen, blijft buiten beschouwing.

10. Dit streven blijkt zowel uit de beleidsvoomemens van de FPD, zoals neergelegd in het
meeijarenbeleidsplan 'De delicate balans' (2000), als uit een intern project, waarin een
zogeheten best practice werd geformuleerd voor de verschillende door de FPD's ge-
leverde diensten.

11. Pj staat daarbij voor Pro Justitia: een verwijzing naar de gebruikelijke aanhefvan rap-
porten van onder meer forensisch psychiatrische en psychologische deskundigen ten be-
hoeve van de rechtspleging.
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2.             Rechtsgelijkheid en de persoon van de verdachte

2.1. Inleidend

In de in paragraaf 1.1.3. genoemde publicatie (Van Kordelaar, 1999) werd onder de
titel van dit hoofdstuk verslag gedaan van een gevarieerde praktijk betreffende het
onderzoek naar de persoon van de verdachte. Op basis van over 1997 beschikbaar
materiaal werd geconstateerd dat sprake is van opmerkelijke verschillen tussen de
arrondissementen voor wat betreft:
-     de mate waarin besloten wordt tot een deskundigenonderzoek naar de persoon

van de verdachte,
-     de onderzoeksvarianten waartoe besloten wordt,
-     de vraagstelling aan de deskundigen,
-    de mate waarin geadviseerd wordt tot het opleggen van de maatregel van de

terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging.
Die bevindingen vormden een belangrijk motief voor de verdere studie naar de
mogelijkheid van verbetering van de besluitvorming om een verdachte al dan niet
te laten onderzoeken.

In dit hoofdstuk zullen eerst de gebruikte bronnen worden gepresenteerd. Ver-
volgens komt de ontwikkeling van de kerngegevens over de afgelopen jaren aan
bod. Het zal daarbij achtereenvolgens gaan om de aantallen onderzoeken in ver-
houding tot de aantallen strafzaken, de onderverdeling naar de verschillende on-
derzoeksvarianten, en de verdeling van de strafrechtelijke casus waarin een straf-
rechtelijke maatregel werd geadviseerd. De analyses dienen als cijfermatige bouw-
stenen voor de probleemstelling van deze studie.

2.2. Gebruikte bronnen

In de berekening van het aantal onderzoeken naar de persoon van de verdachte is
gebruik gemaakt van gegevens uit een drietal bronnen.
- Rapporten Werklastvergelijking van de Dienst Rechtspleging van het Mini-

sterie van Justitie over de jaren 1995, 1996, 1997 en 1998. Na datjaar zijn der-
gelijke rapporten niet meer verschenen, waardoor de cijfers voor de jaren 1999
en 2000 vanuit de beschikbare cijfers over de daaraan voorafgaande 4 jaar
moesten worden geextrapoleerd.

-    Gegevens uit het Forensisch Registratie en Informatie Systeem (FRIS) van de
Forensisch Psychiatrische Dienst over de jaren 1997 tot en met 2000.- Aanvullende kengetallen vanuit het Pieter Baan Centrum betreffende onder-
zoeken, die niet al waren opgenomen in FRIS.

Van belang in de cijfers Rechtspleging is het amtal eindvonnissen in strafzaken die
door de meervoudige kumers  van  de 19 rechtbanken jaarlijks werden afgedaan
(aangeduid als mk-zaken). Deze beperking past bij het gegeven dat in zaken die
door de allddnsprekende rechter worden afgedaan slechts zelden een onderzoek
naar de geestvermogens wordt gevraagd. De ernst van de feiten is dan vaak niet
groot genoeg om een dergelijke 'ingreep' te rechtvaardigen. Het aantal mk-zaken
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dient als uitgangspunt voor de berekening van het percentage zaken waarin tot
onderzoek werd besloten.

Opgemerkt dient te worden dat door die beperking tot mk-zaken het leeuwen-
deel van de zaken uit het jeugdstrafrecht buiten beschouwing blijft. De meeste
jeugdstrafzaken worden, als het tot een zitting komt, afgedaan door de a116dn-

sprekende kinderrechter, die daarbij niet zelden de beschikking heeft over een
gedragsdeskundige rapportage. Pas als de vraag naar een eventuele maatregel van
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) san de orde is, wordt zo'n zaak
afgedaan via de meervoudige kamer. Deze jeugd mk-zaken werden zoveel moge-
lijk weggezuiverd door het aantal PIJ-adviezen, dat werd aangetroffen in de FPD-
cijfers af te trekken van het aantal mk-zaken  dat  in de cijfers Rechtspleging werd
aangetroffen.

De extrapolatie van de aantallen mk-zaken voor de jaren 1999 en 2000 kon niet
wor(len verricht via de formule die gebruikelijk is bij lineaire ontwikkelingen. De
beschikbare getallen over de jaren 95-98 wezen lang niet voor alle arrondis-
sementen op lijnrechte trends. Om die reden werd geextrapoleerd door de aantallen
mk-zaken uit 1995 voor elk arrondissement op 100% te stellen en de percentages
toe- of afname ten opzichte van  1995  voor de daaropvolgende drie jaren te mid-
delen. Het resulterende gemiddelde percentage werd vervolgens opgeteld bij c. q.
afgetrokken van het aantal mk-zaken uit 1995.

Ter controle is daarnaast gebruik gemaakt van de aantallen geregistreerde be-
noemingen voor psychiatrisch eWof psychologisch onderzoek door de rechters-
commissarissen. Hierbij komt het aantal benoemingen niet overeen met het aantal
strafrechtelijke casus, waarin tot onderzoek werd besloten. Zo worden in Wn zaak
met tw66 deskundigen ook twee benoemingen geregistreerd, terwijl bij een besluit
tot (multidisciplinaire) klinische observatie in het Pieter Baan Centrum slechts Wn
benoeming wordt geregistreerd. Het mintal vanuit de FPD-cijfers terug te rekenen
benoemingen kwam bevredigend overeen met de in de cijfers Rechtspleging ver-
melde benoemingen door de rechters-commissarissen.

De FPD-cijfers dienden om het aantal strafrechtelijke casus waarin via de FPD-
bemiddeling onderzoek werd gedaan op het spoor te komen. Hierbij werd, zoals uit
bovenstaande al viel op te maken, een beperking aangebracht naar zaken uit het
strafrecht voor volwassenen.

Het aantal PBC-onderzoeken was in de FPD-cijfers niet betrouwbaar terug te
vinden. Bij het PBC werd daarom aanvullende informatie gezocht betreffende de
aantallen onderzoeken, hun arrondissementale herkomst en de afgegeven maat-
regeladviezen. Hierbij werd adviezen voor plaatsing in een inrichting voor jeugdi-
gen (PIJ-maatregel) weer afgetrokken van de aantallen.

Al bij al leveren de genoemde basisbewerkingen een aantal gegevens op die een
betrouwbaar beeld geven van de hoeveelheid zaken in het strafrecht voor vol-
wassenen die gediend hebben voor de meervoudige kamers en van de aantallen
waarin besloten werd om een onderzoek te laten verrichten naar de geest-
vermogens van de verdachte.

Hierbij past overigens de aanbeveling om kengetallen, zoals hierboven ge-
bruikt, spoedig mdtr eenduidig (casus in plaats van benoemingen), m66r gedif-
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ferentieerd (naar jeugd en volwassenen), en mdtr geTntegreerd (Rechtspleging,
FPD en PBC) te gaan registreren.

2.3. Onderzoeken naar de persoon van de verdachte over 19974000

2.3.1. Aantallen onderzoeken en de verdeling over de arrondissementen

Vanuit de combinatie van de bovenstaande gegevens kan een eenvoudige formule
worden opgesteld voor het percentage mk-zaken waarin in het strafrecht voor vol-
wassenen tot een onderzoek naar de geestvermogens (kortweg pj-zaken) werd
besloten.
Die formule luidt als volgt.1

100 * (Di-zaken FPD + Di-zaken PBO = PJ-percentage
aantal mk-zaken

Tabel 2-1: Arrondissementale 'pj-casus' en hun aanded in de aantallen mk-oken
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n A n *n% 11 K n%
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Tabel 2- 1 geeft per arrondissement een overzicht van de aantallen zaken waarin
over 1997-2000 besloten werd tot een onderzoek naar de geestvermogens en  hun
percentuele aandeel in het aantal mk-zaken in het strafrecht voor volwassenen. In
de laatste twee kolommen staan, berekend over die periode van vier jaar, de ge-
middelde aantallen pj-zaken en het gemiddelde gandeel in de mk-zaken.

1.   De asterisk (*) wordt in voorkomende berekeningen gebruikt als keerteken 00.
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De tabel laat zien dat vanaf 1998 landelijk gezien in een kwart van het aantal mk-
zaken besloten wordt tot een pj-onderzoek. De arrondissementen zijn, met de stan-
daarddeviatie (sd=8,63) als uitgangspunt, als volgt in te delen.2
-      In Middelburg, Amsterriarn, Alkmaar en Assen liggen de percentages pj-zaken

elkjaar op ofrond dat gemiddelde.
-    Naar 'boven' toe (+1/2 sd) tekenen zich Zwolle/Lelystad en Den Haag af als

relatief constant.
-  Hoge percentages (+1 sd) kunnen worden aangetroffen in Den Bosch en

Utrecht, maar deze zijn voor Den Bosch met een uitschieter in 1998 niet con-
stant en gelden voor Utrecht vanaf 1998.

-     Constant hoge percentages zijn er in Rotterdam (+1 VS sd) en Almelo (+2sd).
-     Naar 'beneden' (-V sd) hoort Arnhem aangemerkt te worden als constant.
-   Constant lage percentages (-1 sd) zijn er in Roermond, Zutphen, Haarlem,

Leeuwarden en Groningen (met een neerwaartse uitschieter in 2000), terwill
Maastricht (-1% sd) constant het kleinste,Andeel pj-zaken heeft.

-     Breda en Dordrecht zijn de arrondissementen die over de jaren een trend laten
zien  in  een min  of meer geleidelijke  groei  naar een kwart van het aantal mk-
zaken. Voor Breda (gemiddeld +% sd) geldt  dat nog zal moeten blijken  of de
toename in 2000 naar 38% een eenmalige uitschieter was.

De bovenstaande gegevens laten zien dat in de meeste arrondissementen door de
jaren heen op een nagenoeg constante wijze is besloten om een onderzoek naar de
geestvermogens te laten doen.

Tabel 24: rangorden mk-zaken en hun pj-aandeel over 1997-2000
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Spearman r. 0,25 0,25 0,24                 0,09

2.    De standaarddeviatie is een statistische maat voor de spreiding van een reeks gegevens.
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De vraag dient zich aan of er een verband bestaat tussen de grootte van de arron-
dissementen uitgedrukt  in het aantal mk-zaken dat jaarli» aan de orde is en het
percentage pj-zaken. Om dat na te gRAn wordt in tabel 2-2 over de jaren 1997-2000
telkens in de linkerkolom de positie van de arrondissementen weergegeven in de
mk-rangorde, terwijl in de rechterkolom de positie wordt weergeven in de rangorde
van het percentage pj-zaken.  Over die reeksen werd voor elk jaar nagegaan of de
beide rangorden op een statistisch significante wijze met elkaar samenhangen. Dit
gebeurde door de rangcorrelatiecoefIcient van Spearman te berekenen.

Deze berekeningen wijzen uit dat er geen significante correlaties best:,An tussen
de reeksen waarnemingen. De mate waarin in een arrondissement besloten wordt
om een pj-onderzoek te laten verrichten houdt dus geen verband met de grootte van
een arrondissement

Figuur 2.1. illustreert de onderlinge verschillen tussen de arrondissementen. In
deze figuur zijn per arrondissement de gemiddelde percentages over 1997-2000
waarin tot een pj-onderzoek werd besloten weergegeven. Dit is zo gedaan dat
meteen zichtbaar wordt welke positie elk arrondissement inneemt ten opzichte van
het landelijk gemiddelde over die jaren.

De conclusie is dat er zeer aanzienlijke verschillen zijn tussen de arrondis-
sementen in het besluit om een onderzoek naar de geestvermogens te laten verrich-
ten. Dat betekent dat heel verschillende parameters worden gebruikt voor deze
besluitvorming en/of dat dezelfde parameters heel verschillend worden gebruikt.

MK-zaken met besluit PJ-rapportage
Volwassenen gemiddeld over 1999-2000

50

40          --                         - - - - - - - - -   « - -       - - - - - - -     -   -

'E   i   -  *Den Bosch Roermond
Bilm<,          Lee„-,48„

Maasticit                     Z*her,                     Den Haag                   Mddelburg                    Hailern                     Groninlen

En . g=ddeld Im > gerriddeld

Figuur 2-1:  gemiddelde percentages pj-asus 97-00 per arrondissement in relatie tot het landelijk
gemiddelde
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2.3.2. De onderzoeksvarianten en de verdeling over de arrondissementen

In paragraaf 1.1.4. werden de zes varianten van een onderzoek naar de geest-
vermogens opgesomd. Historisch gezien  is het zogeheten triple-onderzoek  de jong-
ste variant. Hij werd in samenwerking met de Stichting Reclassering in 1998 ont-
wikkeld en verdient daarom enige toelichting. De oorsprong van deze variant ligt
in de werkzaamheden van de Werkgroep Indicatiestellingen (Ministerie van Justi-
tie, 1999), waar hij beschreven wordt als een pj-onderzoek waarin sprake is van de
dreiging  van een strafrechteluke maatregel (terbeschikkingstelling of plaatsing  in
een psychiatrisch ziekenhuis) en waarin voor een goede diagnostiek w81 een uit-
voerig milieu-onderzoek aangewezen is, maar een uitvoerige klinische observatie
niet noodzakelijk wordt gevonden. In de onderstaande cijfers duikt deze triplevari-
ant gaandeweg op.

In het navolgende worden twee grafieken gepresenteerd die inzicht geven in de
onderverdeling van de pj-onderzoeken naar de zes onderzoeksvarianten. Ten be-
hoeve van de overzichtelijkheid blijft de grafische weergave beperkt tot de gemid-
delde opbouw over de jaren 1997-2000. Het gaat er hier immers om om te verdui-
delijken  of er belangrijke onderlinge verschillen zijn tussen de arrondissementen.
Figuur 2-2 biedt een weergave van de gemiddelde landelijke verdeling van onder-
zoeksvarianten.

Landilljkl virdeling onderzoekstypln
Volwassenen 1997 tim 2000 en gemiddeld

100%--Ir--Ir-1-Ir---ii

2/"111'll'11 1*1
i. Im "m "m

20%-

06-                     1                     1                     1                     1                     1
1997 1998 1999 2000 9740

0 psychobg*ch   psyclatach   dubbel/ "E   klnisch GGZ     kintsch PBC

Figuur 24: de gemiddelde landelijke verdeling van onderzoeksvarianten over 19974000

Wordt gekeken over de vier jaren dan blijkt dat het aandeel van de verschillende
onderzoeksvarianten nagenoeg gelijk is gebleven: ongeveer 27% enkelvoudig
psychologisch onderzoek, rond de 38% enketvoudig psychiatrisch onderzoek;
tegen de 30% dubbelonderzoeken. Het aandeel klinisch onderzoek in een instelling
van de GGZ haalt in geen enkel jaar de 1%, terwijl het PBC over de eerste driejaar
goed is voor ruim 4%, maar in 2000 ruim 66n procent minder voor zijn rekening
heeft genomen (overigens bij een in dat jaar gelijkblijvend aantal PBC-onder-
zoeken). Het gebruik van de triplevariant ontbreekt nog nagenoeg in 1997 en 1998,
maar komt in 2000 uit boven het procent (1,3%).
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Al met al mag de besluitvorming betreffende de onderzoeksvariant door de jaren
heen als stabiel worden aangemerkt.

In figuur 2-3 staat de voor de jaren 1997-2000 gemiddelde verdeling van de onder-
zoeksvarianten over de 19 arrondissementen weergegeven.

Onderzoeksvarianten per arrondissement
Volwassenen gemiddeld over 1997-2000

10096-- 
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Figuur 2-3: de gemiddelde arrondissementale verdeling van onderzoeksvarianten over  97-00

De grafiek laat zien dat de percentages van de onderzoeksvarianten per arron-
dissement heel verschillend zijn. Kiezen we de gemiddelde landelijke verdeling als
referentiepunt dan blijkt het volgende.
-      Tot depsychologisch onderzoeksvariant wordt ruim bovengemiddeld besloten

in de arrondissementen Den Bosch, Rotterdam, Alkmaar, Haarlem en Utrecht.
In Den Haag, Middelburg en Amsterdam is dat in gemiddelde mate het geval,
terwijl in alle andere arrondissementen (ruim) benedengemiddeld wordt beslo-
ten om een verdachte door alleen een psycholoog te laten onderzoeken.

-    De enketvoudige psychiatrische onderzoeksvariant blijkt ruim bovengemid-
deld voor te komen in Breda, Maastricht, Roermond, Zwolle, Almelo en
Leeuwarden. De arrondissementen Zutphen, Den Haag, Middelburg, Amster-
dam, Alkmaar, Haarlem, Utrecht, Groningen en Assen bewegen zich rondom
het landelijk gemiddelde. In Den Bosch, Arnhem, Rotterdam en Dordrecht is
sprake van een percentage dat achterblijft bij het landelijk gemiddelde.

-      De variatie met betrekking tot de dubbelonderzoeken is minder groot. Arnhem
valt op als een arrondissement waar deze onderzoeksvariant meer dan twee
keer zo vaak voorkomt als landelijk gemiddeld, terwijl de aantallen in de ande-
re arrondissementen (soms ruim) rondom het gemiddelde bewegen.

-    De tliplevariant wordt vooral zichtbaar in Arnhem, Middelburg, Amsterdam
en Assen.

- AUnisch onderzoek in de GGZ wordt vooral aangetroffen in die arrondis-
sementen, waarbinnen zich een instelling bevindt waar met een zekere regel-
maat een beroep voor klinische observatie kan worden gedaan: Den Bosch met
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als instelling het Forensisch Psychiatrisch Circuit van de GGzE te Eindhoven;
Groningen en Assen met als instelling de Forensisch Psychiatrische Kliniek
van GGZ Drenthe; Rotterdam, Dordrecht en Utrecht met als instellingen de
Psychiatrische Afdelingen van de Academische Ziekenhuizen in Rotterdam en
Utrecht.

-   Met betrekking tot de PBC-variant is het beeld divers. De drie noordelijke
arrondissementen en Zutphen besluiten ruim meer dan gemiddeld gebruik te
maken van die mogelijkheid. De overige arrondissementen laten, met uitzon-
dering van Breda,een beeld zien dat rondom het landelijk gemiddelde ligt.

- Wordt gekeken naar de verdeling ambulant versus klinisch verricht onderzoek
(landelijke gemiddelden 95% versus 5%) dan blijken Groningen (bijna 25%),
Zutphen (bijna 15%), Den Bosch, Leeuwarden en Assen (elk ongeveer 10%)
relatief vaker te besluiten tot de klinische varianten.

Met betrekking tot de landelijke verdeling van de onderzoeksvarianten werd hier-
boven vastgesteld dat die over de vier onderzochte jaren redelijk stabiel is geweest.
De vraag is of die stabiliteit ook terug te vinden is in de 19 arrondissementen.
Hieronder zal per arrondissement een korte schets worden gegeven waarbij die
vraag beantwoord zal worden, waar mogelijk voorzien van achtergrond-
commentaar; de bijbehorende grafieken zijn voor de leesbaarheid opgenomen in
bijlage  1.

Arrondissement Den Bosch
De enige 'instabiliteit' die in dit arrondissement in het oog springt is een plot-
selinge toename  van het aantal enkelvoudige psychiatrische rapportages  in   1998

(met 7%), waarmee de rapportagepiek  in  dat jaar bijna volledig wordt 'gevuld'.  De
oorzaak van die piek is overigens onduidelijk.
Arrondissement Breda
De verdeling van de onderzoeksvarianten in Breda laat over de jaren een geleide-
lijke, maar duidelijke toename zien van het aandeel van de enketvoudige psycholo-
gische rapportage: van ruim 10% in 1997 naar bijna 25% in 2000. Deze ontwikke-
ling weerspiegelt de groei van de aantallen pj-zaken. Tevens speelt het in dienst
treden van een psycholoog bij de FPD in Breda een rot. Een psycholoog verbonden
aan een FPD heeft namelijk de coordinatie van de psychologische pj-onderzoeken
tot taak en daarmee ook het onderhoud aan en uitbreiding van de poule van
psychologische deskundigen.
Arrondissement Maastricht
In dit arrondissement was in 1997 en 1998 nog sprake van een monocultuur. Dat
wil zeggen dat ruim 90% van de onderzoeken enkelvoudig psychiatrisch was, de
rest werd klinisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. In 1999 verandert dat
beeld door de toename van het aantal dubbelonderzoeken. In 2000 beslaat het aan-
tal dubbelonderzoeken bijna 22% en is de verhouding psychiatrie/ psychologie
gewijzigd  naar 59% versus  17%.  Ook hier  zijn de achtergrondgegevens  het  in
dienst treden van een psycholoog bij de lokale FPD en de groei van het aantal pj-
zaken.
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Arrondissement Roermond
De ontwikkelingen in dit arrondissement zijn vergelijkbaar met die in Maastricht:
een afname van het aandeel enkelvoudige psychiatrische onderzoeken 'ten gunste'
van het aandeel psychologische onderzoeken. Het aantal pj-zaken schommelt in dit
arrondissement.
Arrondissement Arnhem
In dit arrondissement was in de jaren  '97 en  '98 ook sprake van een monocultuur,
zij het dat deze vooral vorm kreeg in het gebruik om te besluiten tot de dubbel-
variant (ongeveer 85%). Vanaf 1999 is sprake van een ontwikkeling naar de enkel-
voudige varianten (2000: 15% psychologie en 24% psychiatrie), bij een lichte
toename van het aantal pj-zaken.
Arrondissement Zutphen
Het arrondissement Zutphen kent door de jaren heen een stabiele opbouw van de
onderverdeling naar de diverse onderzoeksvarianten. Het aandeel dubbelrappor-
tages ligt er zo'n 10% hoger dan het landelijk gemiddelde en er wordt drie keer zo
vaak verwezen naar het Pieter Baan Centrum (ongeveer 12%). De enkelvoudige
psychiatrische rapportage is daar door de jaren heen gebruikelijker dan de psycho-
logische (30% versus 16%). Het 'rapportagedal' dat in 2000 werd geregistreerd
laat consequent een soortgelijke verdeling naar onderzoeksvarianten zien als in de
daaraan voorafgaande jaren.
Arrondissement Zwolle
In dit arrondissement blijkt door de jaren heen een geleidelijke toename van het
aantal enkelvoudige psychologische onderzoeken van ruim 9% in  1997 naar bijna
20% in 2000. Het aantal dubbelonderzoeken ligt vanaf 1998 onder het landelijk
gemiddelde, terwijl - naast zo'n 3% PBC-onderzoeken -alle andere onderzoeken
enketvoudig psychiatrisch waren.
Arrondissement Almelo
Het beeld is hier vergelijkbaar met dat in Zwolle:  in de loop der jaren een toename
van het aandeel psychologie (van 8% naar 16%) en een relatief constant beroep op
het PBC (ongeveer 3%). Het aantal dubbelonderzoeken komt hier echter niet boven
de 17% uit, waardoor het aandeel enkelvoudige psychiatrische onderzoeken door
de jaren heen bijna het dubbele is van het landelijk gemiddelde (te weten tussen
65% en 73%).
Arrondissement Den Haag
Opvallend in dit 'justitieel' grote arrondissement is de toename vanaf 1998 van het
aandeel van de dubbelonderzoeken (naar 45% in 2000). Dit lijkt vooral te worden
veroorzaakt door een afname van het aantal pj-zaken. Het aandeel klinisch PBC
blijft  over de jaren min  of meer gelijk (tussen 2% en 3%), terwijl de aandelen van
de enkelvoudige psychiatrische en psychologische onderzoeken een wisselend
beeld laten zien (in 2000 beide een kwart; in 1999 38% versus 22%; in 1998 33%
versus 35%).
Arrondissement Rotterdam
In Rotterdam is het aandeel van de enkelvoudige psychiatrische onderzoeksvariant
door de jaren heen constant minder dan de helft van het landelijk gemiddelde (on-
geveer 17% tegenover 39%). Mogelijk speelt daar het gegeven een rol dat de door
de FPD op verzoek van de rechter-commissaris opgemaakte 'briefrapporten' door
psychiaters worden geschreven. De psychologische variant is daar goed voor de
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helft van het aantal onderzoeken met uitzondering van het jaar 2000, waar een
scherpe toename (zowel relatief als absoluut) van het aantal dubbelonderzoeken
opvalt (van ongeveer 28% naar ruim 40%).
Arrondissement Dordrecht
Dit arrondissement, laat hetzelfde beeld zien als Rotterdam: een toename van het
aantal dubbelonderzoeken. Hier gaat dat echter vooral 'ten koste' van een ver-
minderend aandeel PBC-onderzoeken (van 18% in 1997 naar 11% in 2000). Deze
verandering van de verhoudingen wordt daar duidelijk veroorzmkt door de toe-
name van de aantallen pj-zaken. Ook in dit arrondissement, waarvan de rap-
portagebemiddeling geschiedt vanuit de FPD te Rotterdam, is waarschijnlijk om de
daar genoemde reden sprake van een relatief gering aandeel van psychiatrische
onderzoeken in vergelijking tot de psychologische variant en wel in een ver-
houding van 1  staat tot 3.
Arrondissement Middelburg
Opvallend is ook in dit arrondissement de toename van het aandeel dubbel-
onderzoeken (van 16% in 1997 naar 44% in 2000). Deze toename gaat vooral 'ten
koste' van het aandeel enkelvoudig psychiatrische onderzoeken (van bijna de helft
in 1997 naar 31% in 2000). Opvallend is de dip van het aandeel psychologische
onderzoeken naar ruim 6% in 1999.
Arrondissement Amsterdam
De verdeling naar onderzoeksvarianten toont in Amsterdam door de jaren heen een
zeer stabiele opbouw, waarbij de enketvoudige onderzoeken elk ongeveer een
derde beslaan, de dubbelonderzoeken rond de 30% liggen en slechts een gering
deel (ongeveer 2%) verwezen wordt naar het Pieter Baan Centrum. In het bijzonder
in dit arrondissement werd de triplevariant ontwikkeld, waarvan het aandeel in
2000 intussen op ruim 3% lag.
Arrondissement Alkmaar
Anders dan in enkele van de eerder genoemde arrondissementen, waar het aandeel
dubbelonderzoeken soms zelfs verdubbelde, is deze variant hier de laatste twee jaar
mddr dan gehalveerd onder gelijktijdige afname van de aantallen pj-casus. Het
beroep op het Pieter Baan Centrum  dat in  1998  en  1999 met ongeveer  10% het
dubbele bedroeg  van  1997  nam  in  2000 weer  af naar ruim  5%. De verdeling is  in
Alkmaar dus weinig constant.
Arrondissement Haariem
In dit arrondissement is sprake van een zekere constantheid door de jaren heen,
waarbij het aandeel van de enkelvoudige psychologische onderzoeksvariant rond
40% ligt en die van de psychiatrie rond de 30% met een afname in 2000 naar 22%
en een min ofmeer overeenkomstige afname van het aantal pj-zaken in dat jaar.
Arrondissement Utrecht
Voor dit arrondissement geldt dat de aantallen mk-zaken waarin gerapporteerd
wordt sinds 1997 sterk is toegenomen. Voor een deel is dat een optische ver-
tekening, omdat de rechtbank Utrecht vanaf 1998 systematisch gebruik ging maken
van de rapportagemiddeling door de arrondissementale FPD. Voor een goed begrip
moet dus gekeken worden naar de laatste drie jaar, waarin de aandelen van de
onderzoeksvarianten min ofmeer gelijk bleven.
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Arrondissement Leeuwarden
In dit arrondissement raakte het aandeel PBC-onderzoeken, dat over de jaren 97-99
rond 10% lag, in 2000 gehalveerd. Met uitzondering van 1999, waarin in ver-
geluking met twee voorafgaande jaren het aandeel dubbelonderzoeken verdub-
belde, kan dit arrondissement aangemerkt worden als vooral 'psychiatrisch'. Pas
vanaf 1999 komt er een aandeel van enkelvoudige psychologische onderzoeken in
beeld (ongeveer 5%).
Arrondissement Groningen
Vanuit dit arrondissement wordt van oudsher het (relatief) grootste beroep gedaan
op de klinische onderzoeksvarianten, al is dat niet een constant beeld  (over de vier
jaar  respectievelijk:   31%,    15%,   32%   en  20%).   Ook het aandeel   van de dubbel-
onderzoeken vertoont een wisselend beeld (respectievelijk 35%, 19%, 5% en
26%). Het aandeel van de enkelvoudige psychiatrische onderzoeksvariant is steeds
relatief het grootste, waarbij de toename van het aantal psychologische onder-
zoeken in 2000 wellicht samenhangt met het door de FPD aantrekken van een
psycholoog voor de rapportagebemiddeling in de drie noordelijke arrondisse-
menten.
Arrondissement Assen
Het laatste ligt waarschijnlijk ook ten grondslag aan de toename van het aandeel
psychologie in het arrondissement Assen. Dit ging 'ten koste' van het aandeel van
de enkelvoudig psychiatrische onderzoeksvariant. Belangrijker dan dat gegeven isin Assen evenwel dat het gezamenlijk aandeel van dubbel- en triple-onderzoeken
over de laatste drie jaar ongeveer de helft bedraagt. Assen doet bovendien vaker
d,n het landelijk gemiddelde een beroep op het Pieter Baan Centrum.

Uit de bovenstaande schetsen valt op te maken dat de redelijke constantheid van de
landelijke verdeling van de onderzoeksvarianten door de jaren heen geen afspiege-
ling vormt van een soortgelijke constantie bij de 19 arrondissementen. In tegen-
deel,  slechts enkele arrondissementen zijn door die jaren heen aan te merken als
relatiefconstant: Den Bosch (met een uitschieter in 1998), Zutphen en Amsterdam.
In de overige arrondissementen is het beeld erg wisselend, waarbij enerzijds opvalt
dat door de jaren heen het aandeel van de enkelvoudige psychologische rappor-
tages toeneemt en dat in veel arrondissementen (met uitzondering van Alkmaar)
het aandeel dubbel- (en triple-rapportages) ze16 behoorlijk sterk toeneemt.

In sommige arrondissementen is sprake van achtergrondontwikkelingen in de
sfeer van verandering in de rapportagebemiddeling door de lokale FPD's. Deze
door beleidskeuzes ingezette ontwikkelingen leiden daar tot trendmatige ver-
schuivingen. In de meeste arrondissementen ontbreekt een verklaring voor de vari-
aties en lijken ontwikkelingen geworteld in eigen, vaak historische bepaalde dy-
namieken.

De besluitvorming aangaande de onderzoeksvariant naar de persoon van de
verdachte kan op basis van het bovenstaande dan ook worden aangemerkt als in-
stabiel.
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2.4. De adviezen om een strafrechtelijke maatregel op te leggen

Niet alleen de 'voorkant', maar ook de 'achterkant' van het besluit om een onder-
zoek naar de geestvermogens te laten verrichten is belangrijk. Die achterkant be-
staat uit wat de pj-onderzoeken zoal opleveren aan uitspraken over de onderzochte
justitiabelen en daarmee samenhangende adviezen aan rechtsplegers. Meest rele-
vant daarbij zijn dan de adviezen om 6dn van de strafrechtelijke maatregelen op te
leggen. Het gaat hierbij om de maatregel van de terbeschikkingstelling met verple-
ging, die van de terbeschikkingstelling met voorwaarden,3 en om de maatregel van
plaatsing in een psychiatrische ziekenhuis. In alle drie de gevallen gaat het daarbij
om maatregelen waarbij een onderzoek vereist is door twee deskundigen van ver-
schillende disciplines, waaronder een psychiater. Het zijn daarmee de ambulant
verrichte multidisciplinaire onderzoeken en de klinische observaties die tot een
Tbs- ofPz-advies kunnen leiden.

In het navolgende zal steeds de volgende systematiek worden gehanteerd. Om te
beginnen zullen in een tabel de landelijke aantallen van de betreffende advies-
modaliteit gegeven worden, waarbij vermeld wordt welk aandeel ze hadden in
respectievelijk het aantal mk-zaken en het aantal pj-zaken. Daarna worden, onder-
scheiden naar de arrondissementen, de gemiddelde adviseringen over dejaren 1997
tot en met 2000 gepresenteerd, waarbij telkens eerst de verhouding tot de aantallen
mk-zaken en vervolgens de verhouding tot de aantallen pj-zaken grafisch zal wor-
den weergegeven. Daar waar in de loop van de beschreven jaren in een bepaald
arrondissement 'pieken' of 'dalen' waren waar te nemen, zal dat in de tekst wor-
den vermeld.

2.4.1. De maatregel van de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging

Tabel 2-3 laat zien dat het aantal adviezen om een tbs met bevel tot verpleging op
te leggen in 1998 en 1999 belangrijk lager was clan in 1997, maar in 2000 weer
toenam naar 168. Deze fluctuatie wordt ook weerspiegeld in het aandeel van deze
adviezen op het aantal mk-zaken en in het aandeel op het aantal casus waarin be-
sloten werd tot het doen van onderzoek.

Tabel 2-3: Adviezen tbs met verpleging 19974000 en hun aandeel in mk- en pj-zaken

·"*§.bi6 Weifi.4j42'.=i: f:· i'.:-i i»  f., : P#-r.:,i.  , ·.,9999.:·:,1 -. :780-0.:,:".*,.gem:9-7-00.'4
adviezen 176 158 159 168 165

0 kand&                                                           ': 7 3 f.·  bl·1.3 "t  i '7 ··:. 17., "31#i.,6 ' · -  '.,1  9:El ji       . 1  17.:.    '.  ' 13 ·1:   3:A ir · 3'i LL

% aandeel pi-casus                                  6.1 5.0 5,0            5,1            5,3

3.    V66r de invoering van de wetswijziging in september 1997 stond deze maatregel bekend
als de tbs met aanwijzing. Voor zover de cijfers op die variant betrekking hebben, zullen
ze samen genomen worden met die van de tbs met voorwaarden.
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Kijken we naar de arrondissementen afzonderlijk, dan ontstaat voor wat betreft de
verhouding tot de aantallen mk-zaken het in figuur 2-4 weergegeven beeld.

MK-zaken met advies TBS bevel
Volwassenen gemiddeld over 1997-2000

4.

3

I  m  9 Boach

a*,-                      Den Hig                    i•lajet.•4                     Hia, te"•

 -   < gemkldeld:1      > gemiddeld

Figuur 2-4: het advies Tbs-verpleging in verhouding tot de mk-zaken gemiddeld over 97-00

Het arrondissement Assen is met een gemiddelde van 3% van het aantal mk-zaken
de koploper met betrekking tot het aantal adviezen om een tbs met bevel tot ver-
pleging op te leggen. Dat is zes keer zoveel als in het arrondissement Maastricht,
waar het geringste percentage kan worden genoteerd. Ook in Den Bosch, Almelo,
Middelburg, Utrecht en Groningen komt het aandeel Tbs-verplegingsadviezen
ruim boven het landelijk gemiddelde uit, terwijl Roermond, Arnhem, Dordrecht,
Haarlem en Leeuwarden zich daaronder bewegen.

PJ-zaken met advies TBS bevel
Volwassenen gemiddeld over 1997-2000

15
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1?
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lilli li ill» Ii°  r :L-1 ' '.' ''__.
a*he/1                           [)trt liag                         Uckilig                           '*=lin                          Gor,Win

F-1 < geniddeld   *gedsdeld

Figuur 2-5: het advies Tbs-verpleging ill verhouding tot de pj-zaken gemiddeld over 97-00
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Als gekeken wordt naar het aandeel Tbs-verplegingsadviezen in relatie tot de aan-
tallen pj-zaken, die in de verschillende arrondissementen worden verricht, wordt
het beeld wat geni,Anceerder (figuur 2-5).

Uit de figuur valt op te maken dat bijvoorbeeld in Groningen, waar het aandeel
pj-zaken beneden het landelijk gemiddelde ligt, de kans op een dergelijk advies
sterk toeneemt. In Zutphen en Roermond geldt hetzelfde, maar weer niet in Arn-
hem. De veronderstelling: hoe meer pj-onderzoeken des te meer Tbs-verple-
gingsadviezen blijkt dus op het eerste gezicht niet op te gaan. lets wat verderop
(paragraaf2.5.2.) nauwkeuriger getoetst zal worden.

2.4.2. De maatregel van de terbeschikkingstelling met voorwaarden

Tabel 2-4 en figuur 2-6 geven de cijfers en de verhoudingen betreffende de advi-
sering van de maatregel van de tbs met voorwaarden.

Tabe12-4: Adviezen lbs metvoorwaarden 19974000 en hun aandeel in mk- en pj-zaken

'tlisI'ld:ety08 8619*te ;i:ij'997&1 ,.3. N:. 19.98:·13:f..13' 599*23I.64.i2000.IS:9· ige :97407.
76          97          83         113          92.advi. . T.-. r- 7  . - ,Z 1 -: .. . -5.., . - .*s y· .   '™-rv-  ..  - . - .2 .:*-  .„ ..·.-3-11.  ·"-4-7/-Ir ·'·" ":'-' -,  ·'r-···71...%.hahdxt.*-laken :u.·  p*·1:-·  .·s, 0,4,'.1  t·t.',   "·:  3.' 0,72°.1:  .:,·' '-#1.1:'0.62  i'-24 :   ··.:  t..f.0,9.... t«f.t,i'   1»3·'

% aandeel pi-casus 2,6             3,0             2,6             3,5             2,9

MK-zaken met advies TBS voorw.
Volwassenen gemiddeld over 1997-2000

4

3 --------------------------
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 --  ·- --- t& 1

0-
Of n Bosch Roermond Wom Rotterdam Ainsterdam Utrecllt Asser

Breda Arnhem Ahnelo Dordrechi Akinaar Leemnden
Maastricht Zutphen Den Haag Middeburg Haarlem Groningen

1-1 <griddeldligl, =

Figuur 2-6:  het advies Tbs met voor arden in verhouding tot de aantallen mk-zaken gemiddeld
over 97-00
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Opvallend  is een zekere gollbewegingbeweging over de vier jaren.  In  1997, het
jaar waarin de wetswijziging van kracht werd, zijn de meeste adviezen nog ge-
geven onder het regiem  van de tbs met aanwijzing.  In het daarop volgend jaar lijkt
de nieuwe variant van de tbs met voorwaarden tamelijk populair te zijn geweest,
om zijn aantrekkingskracht het jaar daarop weer te verliezen met aansluitend weer
een zeer opmerkelijke toename in 2000. Deze beweging wordt weerspiegeld in de
aandelen van dit advies op de aantallen mk- en pj-zaken.4

Met betrekking tot deze adviesmodaliteit blijkt Almelo de koploper met bijna
het viervoudige van het landelijk gemiddelde. Het wordt gevolgd door Assen,
Middelburg en Den Bosch. Opvallend is dat de - qua omvang - onderling vergelijk-
bare arrondissementen Den Haag en Amsterdam veel minder dan gemiddeld ge-
bruik maken van dit advies, terwijl Rotterdam iets boven het gemiddelde zit. Ook
nu wordt het beeld genuanceerd als gekeken wordt naar het aandeel adviezen Tbs
met voorwaarden op de aantallen pj-zaken (figuur 2-7).

PJ-zaken met advies TBS voorw.
Volwassenen gemiddeld over 1997-2000

15

14                             --           ---     --   -  -       -- -

13                                                   -    -         - -

12

11                                               -    --             - -
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9            - 1

1

'11,1,1 lillI  ,1,1 "1"l   ..

K 6

I     11

0                '    Roe=nd    '      L, 2      i    R tte,d m    i   A=te,dlm   i  M  Den Bosch
Breda Arnhem Ahnelo Dordrecht Aloilear Leeuwarden

Maastricht Zutphen Den Haag Middetlurg Haarlem Groningen

Fl < geadd.Id|=1„ ge",dd«Id

Figuur 2-7: het advies Tbs met voonfiarden tot in verhouding tot de aantallen pj-zaken gemid-
deld over 97-00

Uit deze verhoudingen blijkt dat in verschillende 'kleinere' arrondissementen ruim
vaker dan gemiddeld een dergelijk advies te worden gegeven: Almelo, Zutphen en
de drie noordelijke arrondissementen. Opvallend is ook dat in het arrondissement
Arnhem waar verhoudingsgewijs minder vaak geadviseerd wordt om een lbs met
bevel tot verpleging op te leggen, de zustermodaliteit van de Tbs met voorwaarden
ruim bovengemiddeld wordt geadviseerd.

4.    zie voor de ontwikkeling rond deze Tbs-modaliteit ook Van den Berg&Harte, 2001
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2.4.3. De maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis

Uit tabel 2-5 blijkt dat de adviezen met betrekking tot deze maatregel de laatste
twee jaar een stijging vertonen. Dit geldt zowel in absolute zin  als voor wat betreft
het aandeel op de aantallen mk- en pj-zaken. Het is echter te vroeg om van een
trend te spreken. De cijfers uit de jaren v66r  1997 zijn niet meer te achterhalen,
zodat op grond van deze cijfers geen uitspraak kan worden gedaan over een vaker
verondersteld verband met ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Tabel 2-5:  Adviezen plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis 1997-2000 en hun aandeel in mk- en
pj-zaken

..'.... ...i:'.,J J i.. : ... U':'.1<3.':':,  -4 4 r .    .:...   i -   2.  .S,  ...i --'.. i.   7-'( ,;*'..'R'  :.r"..rit... f:·3.-·-/4//.  ."'. .., S--,·- 7 .    ....,» f  :t»P' 23':.-:.7.:f:.·-·  ':.·, t.31997.·:':P··s  .' ..65.'  1998 ES·'21    't:ff,1999 ;·':,· :9.   ,   3=:6VUU .2) :     -gem..97· 0   2

% Li;el*161*' k ,·,t..:s· Z >,     .#0'92  . 4 -15.5   :t.O.9 f... :,tie-Ni .2:.1,1,.  : ti.,9';3,    6.'122-21,969-   .:,11.0:t
,      % aandeel pi-casus                              4,2                        3,6                        4,2                        4,5                        4,1

Figuur 2-8 geeft de verdeling van de Pz-adviezen over de 19 arrondissementen
gerelateerd aan de aantallen mk-zaken.

MK-zaken met advies PZ
Volwassenen gemiddeld over 1997-2000

4

3-                                                                             - -                      -

&
 2-   ...    . . . .   ---

1                                  6

1 -= E

1//'ll-UImji kILIF 1 01*
°l II' IL-1     1      1      1

A.h..
a*/-                   0- Hlg                "mihq                  la,1*.                  e„*90

1-1 2 gerridde,i  |    , gemiddeW

Figuur 2-8: het advies plaatsing in psychiatrisch  ekenhuis in verhouding tot de aantallen mk-
zaken gemiddeld over 97-00

In deze weergave valt op dat het, met uitzondering van het relatief kleine Almelo,
vooral de grotere arrondissementen zijn waar dit advies bovengemiddeld wordt
gegeven. Uitzonderingen daarop zijn Arnhem en Haarlem, maar dat kan verband
houden met het gegeven dat daar relatiefminder rapportages worden gevraagd. Op
het eventuele verband tussen de omvang van rapportageaandeel en de maatregel-
adviezen zal in de volgende paragraafnog verder worden ingegaan.

Uit figuur 2-9, waarin de verdeling gerelateerd aan de aantallen pj-zaken wordt
gepresenteerd, blijkt weer een nimncering. Opvallend in deze opstelling is dat het

26



Rechtsgelijkheid en  de persoon van  de verdachte

aantal Pz-adviezen in Maastricht ongeveer twee keer zo groot is dan landelijk ge-
middeld. Dit houdt ongetwijfeld verband met het feit dat in dat arrondissement
relatief weinig besloten wordt tot een pj-onderzoek. Bovendien kende Maastricht
in 1998 en 1999 opvallende pieken voor wat betreft deze adviesmodaliteit, hetgeen
uiteraard zijn invloed heeft op het gemiddelde over de vier hier beschreven jaren.
De achtergrond van die pieken is niet bekend.

PJ-zaken met advies PZ
Volwassenen gemiddeld over 1997-2000

15

1 4

13 -
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0-™B      I.*tilim

[-1 3."a".mil.W
Figuur 2-9: het advies plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis in verhouding  tot de aantallen  pj-

zaken gemiddeld over 97-00

De vraag achter de bovengenoemde cijfers is die naar verbanden. Het doel hier is
om te onderzoeken of de opmerkelijke kwantitatieve verschillen tussen de arron-
dissementen met een zodanige evidentie te verklaren zijn dat gesteld kan worden
dat el, geen probleem  is met betrekking tot gelijkheid in de berechting van justiti-
abelen met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van hun geest-
vermogens.

2.5. De adviezen om een strafrechtelijke maatregel op te leggen nader

geanalyseerd

In deze paragraafworden twee zaken nader geanalyseerd.
-     De eerste betreft de vraag of er een verband bestaat tussen het relatieve for-

maat van het aantal mk-zaken en het relatieve formaat van de adviezen om een
strafrechtelijke maatregel op te leggen. De gedachte daarachter is, dat denk-
baar is dat in die arrondissementen waarin relatief veel mk-zaken worden ge-
daan er ook relatief vaker een maatregeladvies zal worden gegeven.

-      De tweede betreft de vraag of er een verband bestaat tussen het relatieve for-
maat van het aantal Al-zaken en het relatieve formaat van de maatregel-
adviezen. De gedachte hierachter is dat in die arrondissementen waarin ver-
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houdingsgewijs vaker tot een pj-rapportage wordt besloten er ook relatief va-
ker een maatregeladvies zal worden gegeven.

Beide analyses zijn nodig, omdat in paragraaf 2.3.1. al werd aangetoond dat er
geen betekenisvol verband bestaat tussen de rangorde van de arrondissementen
betreffende het aantal mk-zaken en die betreffende het aandeel pj-zaken daarin.

2.5.1.        De relatie tussen de arrondissementale rangorde van mk-zaken en
de rangorde van maatregeladviezen

De analyse werd verricht op een soortgelijke wijze als die waarop het verband
tussen mk-zaken en het aandeel pj-zaken werd nagegaan (paragraaf2.3.1.). Dat wil
zeggen dat voor elk van de drie maatregelen en voor elk van de vier onderzochte
jaren vastgesteld werd wat de relatieve positie van de arrondissementen was. Ver-
volgens werd over de gepaarde waarnemingen de Spearman rangcorrelatie-
coefficient (r:) berekend.

In tabel 2-6 staan deze gegevens weergegeven voor wat betreft het advies op de
maatregel van de Tbs met verpleging op te leggen.

Tai,el 2-6: rangorden mk-zaken en adviezen Tbs met verpleging over 1997-2000

49'1:#1.21  9 :t:33; 7- 1 .9,27498..ftl'*;. .'5'3:3.: 13:19*41: :.2'-9, i' ;)., :tt i646.1:·9:33.f.
Ink lbs+ mk Tbs+ mk Ths+ mk         Tbs+

:bd 4    24.E:-*'-.'2.- }.*g.:t::.f cs...c    ....99 .'..1.*,·..63 ,.'If!.(4,7.O.     ·8.4.' .61    r:6.iMA',11  61:51.6.,..::.'ti,i·f ..
Breda 7 10 7 3 7 16,5 7 6
- .55it. 3=§3..313D...43..'.<.'=:3933333 : :i: .*9-.'  f9.' 4.37,„ 223.,§#i, .!S»:5-1:
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Spearman r. -0,17 -0,07 437 -039

Uit de rangcorrelatiecoe cienten valt op te maken dat er sprake is van een door de
jaren heen wisselend en niet krachtig negatief verband. De interpretatie moet  lui-
den dat in de (gemeten naar de aantallen mk-zaken) kleinere arrondissementen wat
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vaker een advies wordt gegeven om de maatregel van de terbeschikkingstelling
met bevel tot verpleging op te leggen. Alleen in het jaar  1998 kon geen enkel ver-
band worden waargenomen.

De volgende tabel heeft betrekking op de maatregel van de Tbs met voorwaarden.

Tabel 2-7: rangorden mk-zaken en adviezen Tbs met voorwaarden over 1997-2000
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Hier valt waar te nemen dat eveneens sprake is van een negatief verband dat de
laatste twee jaar significante waarden aanneemt. Ook hier geldt dus dat de recht-
bank  in de kleinere arrondissementen relatief vaker te beslissen heeft  over het  ad-
vies om een Tbs met voorwaarden op te leggen dan in de grotere arrondisse-
menten.

In tabel 2-8 tenslotte wordt zichtbaar hoe het zit met de maatregel van plaatsing in
een psychiatrisch ziekenhuis. Met betrekking tot deze strafrechtelijke maatregel
ligt het verband precies omgekeerd. Het is positief en heeft zeker over  1998 en
1999 een significante zeggingskracht. Grotere arrondissementen krijgen vaker dan
de kleinere te maken met dit advies.

Proberen we bovenstaande gegevens te interpreteren dan doet enige speculatie zijn
intrede. Voor wat betreft de Tbs-maatregel (zowel met verpleging als met voor-
waarden) kan de hypothese luiden dat zowel rechtsplegers als pj-rapporteurs in
kleinere arrondissementen sterker gesensibiliseerd zijn op Tbs-waardige delicten.
Bijvoorbeeld omdat ze relatief minder voorkomen gecombineerd met een (ook
weer relatief) scherper ervaren inbreuk op de rechtsorde. Het besluit om een pj-
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onderzoek te laten doen lijkt zich daarbij ook wat meer te beperken tot strafzaken,
waarin een Tbs-optie aan de orde is. Een dergelijke veronderstelling ligt m66r voor
de hand dan de hypothese dat Tbs-waardige delicten in kleinere arrondissementen
relatief vaker voorkomen.

Tabel 2-8: rangorden mk-zaken en adviezen plaatsing PZ over 19974000
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Het gegeven dat Pz-adviezen relatief vaker voorkomen in grotere arrondisse-
menten kan verband houden met een relatief groter aanbod van gesloten bedden,
maar lijkt ook congruent met het ervaringsgegeven dat men daar vaker gecon-
fronteerd wordt met justitiabelen die vanuit een ernstige psychiatrische stoornis
(vaak in combinatie met middelenmisbruik) tot een fors delict zijn gekomen.

2.5.2. De relatie tussen de arrondissementale rangorde van pj-zaken en de
rangorde van maatregeladviezen

Aangezien er, zoals gezegd, geen betekenisvol verband bestaat tussen het aantal
mk-zaken  en het aandeel pj-zaken daarin, wordt ten slotte nagegaan  of er verban-
den bestaan tussen dat pj-aandeel en het advies om een strafrechtelijke maatregel
op te leggen.

In tabel 2-9 is dat gerigan dat met betrekking tot het advies om een terbeschik-
kingstelling met bevel tot verpleging op te leggen. Uit de berekening blijkt een
licht negatief verband, dat sterker blijkt te zijn over het jaar  1999. De interpretatie
is dat dat advies wat vaker wordt gegeven in die arrondissementen waarin het aan-
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deel pj-zaken relatief kleiner is. Naarmate het pj-aandeel toeneemt wordt een dat
advies dus relatiefminder gegeven.

Tabel 2-9: rangorden pj-zaken en adviezen Tbs met verpleging over 19974000
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Met betrekking tot verhouding tussen de pj-rangorde van de arrondissementen met
het advies om een lbs met voorwaarden op te leggen worden geen betekenisvolle
verbanden aangetroffen.

Tabel 2-10 ten slotte geeft dezelfde opstelling voor wat betreft de maatregel van
plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. Hier is in drie van de vier jaren sprake
van een gering positief verband dat over de jaren echter afneemt. De betekenis is
dat waar het aandeel pj-zaken groter is er wat vaker een Pz-advies wordt aan-
getroffen.

Over het geheel genomen zijn de aangetroffen verbanden tussen het formaat aan
pj-zaken en de mate waarin geadviseerd wordt om een strafrechtelijk maatregel op
te leggen minder sterk en wisselvalliger dan wanneer men ze afzet tegen het mk-
formaat. Toch valt er wel een hypothese te formuleren betreffende het verband tus-
sen een relatief klein pj-formaat  en het vaker voorkomen  van het advies  om  een
Tbs met verpleging op te leggen. Hierin kan namelijlg naast een scherpere selectie
door  rechtsplegers van zaken die onderzocht moeten worden,  ook een relatief ge-
ringere beschikbaarheid van ervaren deskundigen,een rol spelen.
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Taiel 2-10: rangorden pj-zaken en adviezen plastsing Pz over 1997-2000
··1-·..5" '·'+'·  -' .,·hi" r'-;. .·C•.'-1     --, :4*:,A'.--„ '..5..9 '. .. .3iW1297·6·."..ek. ic:lidi-1 8ig.'f:'.': 3191.t)99.-. .- ,'.22:iS)QUR;i·....*:2:

pj    .      PZ     ,,  0. ,       ,Pz          ,p j  ,        -rz        ,  Pj   . , , pz..
liabo cht#':1:,3'F:. t.:i.'·533.t    J.z:.12,-.-tr  ·':1'£· ·  .'* 6 -.'1.11;   -''rw'..e   6-Y -,3't·.'·-,%33 ·i:f..,:,B.     :·-    :    85»...· ........._.....,... .,.1.-•.„.   ··1*24:».i:». 3,1.......1. .·A k...r.i......•,4....-        . . .  ... =5.--b ·.-,.6..=-·..-. . · · . .-•-•-. • . -  " -*••.' •·•'.-«

-=...........,-- --7-8 . --...,1,  -  8·, -.  .6,1..„.7,5- ....„·,··.„-=-..v·r.----,T  "i•."•= ----
5 3 5

 " %55 2'32611-4-t...933.-1-%1-.55 -'i'13{·.Sidj.i  -TA: 1.j' 9.·:*-1.Al.,ajE:15
8,5; te,·iii, 9   23  T    ..1. ., , .,G. . ,- 2 N#. -t:,

a -is,4 ( ik»,4 ,j:t 3  :   .::: :: I :-»j,», 5 '. l =dl,
......·.1..:a·...,- I. ·'X 11....* .,9 . -= ....../.-. -·,·Z!. I .  .·.7MI-I. ' ..•.&-..-·  '.::........•5 •

4*2 ,1337-...·--J" I--2-:--37&3=4Lnjnh<6·1,F, t *A.: 1 · . 6,5
' M MAX# ;1:Lid:S.t:.,w,AB....  ,#LE.:5:13*,23.·s'-LA ·.4.::r.9..2,„1.:i:.#.A..,liz..9,0.,-OId"pj . -'-
Rotterdam                       2            6            2            4
 59'1=' -1,"'  -1-  -1":"'i 1 85  ,,"13i{'21   :iai SE
A.hd.d.e2b5g:,w:,27:7r.:-.,11.. .- .,.-,-.:1-  ,=-'....9.,- --.,3,2. z.,„1.5.1. =.,„.,10-: .,.-„7:5-.,-,-„=.19-

'.A*jt am·· 4,  5.  ',·-    ·.'  :.'.,6  r:      .·:%-:1,143  -'6 96·.'10'i' j ::1· ·.·f '2".   .*...,2.S .10.'. '  t: , 4 ·1· ··1,.   ,•, 1-i:·',12*·  ". '.'',4.·,,3  3..,--#-1696-6-·.r-/wa·.. -,W*,i. . » ·.,„,...,«.1-.2. . .. WaZAW-L·.  I· La·.-
Alkmaar 9 18 8      12      13      17      10      17

1 mm'BM.MM:·: Fvw    97       *' v" 8...7 * . -- I. :. ......1   -    ....,-,9-4 ----  ... .r-7*, 4.%1 ile*i:'Oid   01.1#a.:7228&5·-,$*','.3..i jii.  7Jil·22 j). ·13<112:,6-:213,-5.' 22126
Utrecht 15,5        1        4 10 1 11 2      11

 ·.Ex:YiS 22138F 30Y S ',35. t.t'3£0,;.·S KET:lifi) 333 2.............----- =.='.,--I--.

Groningen  17 15 16 13 19 18,5 12 18,5
  1SSSE-.',2"933;33.3S33 55,kijoi21,6,<74;''.if ..:19-  .:.IS . . 11·ji:fAit·  iTTJ 4-52J

Spearman r. 0„34 0,41 0,33 0,' 6

2.6. De bevindingen samengevat

De analyse van de cijfers over de jaren  1997 tot  en met 2000 staat de volgende
conclusies toe:
-     Alhoewel het aandeel pj-zaken over de laatste drie jaar met telkens 25% op-

merkelijk constant is, geldt dat niet voor de onderliggende arrondissementale
cijfers. Zo blijkt er een zeer grote variatie tussen de arrondissementen met be-
trekking tot de mate waarin besloten wordt om een onderzoek naar de geest-
vermogens te laten verrichten. Het minimum ligt op 6% (Maastricht 1998) en
het maximum op 45% (Utrecht 1999 en Almelo 2000). Dit betekent dat er tus-
sen de arrondissementen grote verschillen bestaan met betrekking tot de para-
meters voor deze besluitvorming en het gebruik daarvan.

-        Alhoewel in een aantal arrondissementen door de jaren heen sprake is van een

betrekkelijk constant aandeel mk-zaken waarin besloten wordt tot een onder-
zoek naar de geestvermogens, blijken er ook arrondissementen te zijn waarin
dat  aandeel  van jaar  tot jaar wisselt, uitschieters  kent,  dan  wel  een  af-  of toe-
nemende trend vertoont. Dit betekent dat door de tijd heen in meerdere arron-
dissementen de parameters bij het besluit om een onderzoek te laten verrichten
wisselend (kunnen)5 worden gebruikt.

-    Alhoewel er landeli/k gezien door de jaren heen een zekere constantie kan
worden waargenomen met betrekking tot de verdeling van de verschillende

5.    Bijvoorbeeld als er tijdelijk een groot tekort is aan ervaren deskundigen.
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onderzoeksvarianten, wordt ook dit gegeven niet geschraagd door onder-
liggende cijfers. Zo blijkt tussen de arrondissementen sprake van een zeer gro-
te verscheidenheid in de verdeling van onderzoeksvarianten, varierend van
monoculturen waarin (meestal) het enkelvoudig psychiatrisch onderzoek sterk
domineert tot arrondissementen waarin dubbelonderzoeken of enkelvoudige
psychologische onderzoeken de boventoon voeren. Ook de verwijzing naar het
Pieter Baan Centrum varieert tussen de arrondissementen erg sterk. Dit be-
tekent dat in de besluitvorming betreffende de onderzoeksvariant heel ver-
schillende indicaties worden gehanteerd.

-      Door dejaren heen blijkt per arrondissement sprake van erg weinig constantie
betreffende de verdeling van de zes onderzoeksvarianten. De meeste arrondis-
sementen laten wel een trend zien weg van demonocultuur naar meer differen-
tiatie. Deze trend kan betekenen dat gaandeweg gedifferentieerde poules van
rapporteurs worden opgebouwd, waardoor mogelijkheden ontstaan om het be-
sluit betreffende de meest geeigende onderzoeksvariant te baseren op indi-
catoren die te ontlenen zijn aan wat voor een optimale diagnostiek wenselijk of
noodzakelijk is. Opmerkelijk is overigens in meerdere arrondissementen de
toename van de aantallen dubbelonderzoeken die, gezien vanuit het recht, pri-
mair geTndiceerd zijn als de optie van een strafrechtelijke maatregel aan de or-
de is.

-   De analyse van het 'adviesgedrag' betreffende het opleggen van een straf-
rechtelijke maatregel (de terbeschikkingstelling met verpleging, de terbeschik-
kingstelling met voorwaarden, en de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis)
wijst uit dat er grote onderlinge verschillen zijn tussen de arrondissementen in
de mate waarin dergelijke maatregelen worden geadviseerd. Dit geldt zowel
wanneer de relatie wordt gelegd met het aantal mk-zaken in de arrondis-
sementen als ook wanneer de relatie wordt gelegd met het aantal pj-zaken.

-        Er bestaat enig negatief verband tussen de grootte van arrondissementen (uit-
gedrukt in het aantal mk-zaken) en het v66rkomen van met name het advies
om een Tbs-maatregel op te leggen en wel in die zin dat een dergelijk advies
relatiefwat vaker voor lijkt te komen in kleinere arrondissementen. Een derge-
lijk verband lijkt ook aanwezig met betrekking tot de Pz-maatregel, maar dan
omgekeerd: in grotere arrondissementen wordt vaker een Pz-advies gegeven.
Deze verbanden zijn door de jaren heen echter weinig consistent.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat een soortgelijke strafzaak in de di-
verse arrondissementen op verschillende manieren wordt uitgewerkt en dus ook tot
verschillende vonnissen kan leiden.

2.7. Conclusie

Het besluit om een verdachte gedragsdeskundig te laten onderzoeken is niet onbe-
langrijk Het dient een uitgewogen strafrechtspleging ten aanzien van justitiabelen
bij wie sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestvermogens. Dit zowel via de vraag naar de schulduitsluitingsgrond als door
rechtsbescherming tegen het onvoldoende gegrond opleggen van zware straf-
rechtelijke maatregelen. Naast deze argumenten, die vooral betrekking hebben op
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het belang van de justitiabele, bevordert het onderzoek pro justitia ook de effec-
tiviteit van besluitvorming van rechtsplegers waar het de beveiliging van de
samenleving betreft. Dat wil zeggen het draagt bij tot strafrechteli» besluiten
waarin het rechtsherstel mede vorm kan krijgen in op de persoon van de verdachte
toegesneden voorzieningen voor veiligheid en zorg.

De vaststelling van het belang van het besluit om een verdachte gedrags-
deskundig te laten onderzoeken roept noodzakelijkerwijs een tweede vaststelling
op, namelijk het belang dat een dergelijk besluit in gelijke (juridische) gevallen
ook zoveel mogelijk gelijk genomen wordt. Zou dat niet het geval zijn dan kunnen
twijfels worden opgeroepen betreffende de rechtsgelijkheid in de berechting van
verdachten met psychische stoornissen.

Uit de bovenstaande empirische exploratie blijkt duidelijk dat tussen de 19 arron-
dissementen belangrijke verschillen bestaan betreffende:
-    de mate waarin besloten wordt om een onderzoek naar de geestvermogens in

te stellen;
-     de typen onderzoek waartoe besloten wordt;
-   de door de onderzoekers gegeven adviezen tot het opleggen van een straf-

rechtelijke maatregel;
-   de constantheid van het beslissingsgedrag van rechtsplegers en van advise-

ringsgedrag van deskundigen door de jaren heen.
Het feit dat deze verschillen bestaan kan zowel vanuit het oogpunt van rechts-
gelijkheid als vanuit die van effcientie en effectiviteit als problematisch worden
aangemerkt.

Daar waar gelijksoortige besluiten in de strafrechtspleging onderling zo sterk af-
wijken kan men stellen dat het verschil in wijzen waarop die besluiten tot stand
komen ook als problematisch moet worden aangemerkt. Het focus van deze studie
is de vraag op welke wijze in deze situatie verbetering kan worden gebracht.
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3. Actuele ontwikkelingen

3.1. Inleiding

Toen met de onderhavige studie een aanvang werd gemaakt, was op basis van een
kabinetsbesluit een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) verricht naar de
doelmatigheid van de Tbs. De bevindingen werden in 1995 vastgelegd in het rap-
port 'Doelmatig behandelen'. Dit IBO werd opgevolgd door een IBO Tbs 2 dat
eind 1999 zijn bevindingen en aanbevelingen verwoordde in het rapport 'Over
Stromen'. De aanleiding tot al deze politieke en bestuurlijke bemoeienissen was
wat men een 'crisis' rond de Tbs zou kunnen noemen.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op die crisis, op de aanbevelingen van de
beide IBO's en op het project 'Tbs-Terecht', waarbinnen de door het kabinet over-
genomen aanbevelingen van IBO Tbs 2 werden uitgewerkt. Vervolgens zullen in
twee paragrafen enkele actuele ontwikkelingen worden besproken, namelijk  die
binnen de strafrechtspleging en die binnen de rapportagebemiddeling. Het hoofd-
stuk wordt afgesloten met een conclusie betreffende de actualiteitswaarde en rele-
vantie van het onderwerp van deze studie.

3.2. Crisis rond de Tbs

De crisis rond de lbs-maatregel werd ongeveer halverwege de jaren negentig dui-
delijk zichtbaar doordat de tijd, die Tbs-gestelden na ommekomst van de even-
tuele hen opgelegde gevangenisstraf moesten wachten op opname in een Tbs-
kliniek, scherp toenam. Was deze passantentijd in 1991 gemiddeld nog 126 dagen,
in 1997 moest een Tbs-gestelde rekenen op gemiddeld  een vol jaar wachten  op
opname (Criminaliteit en Rechtshandhaving 1999). Dit was zodanig schrijnend dat
het via rechterlijke uitspraken kwam tot een financiele tegemoetkoming van over-
heidswege aan diegenen die al te lang op een opname moesten wachten.

Uiteraard was de toename van de passantentijd een symptoom van een onder-
liggende problematiek, waarin meerdere factoren een rol speelden. Op de eerste
plaats was er een duidelijke toename van het aantal Tbs-opleggingen, terwijl tege-
lijkertijd het aantal beeindigingen min ofmeer constant blee£ Per saldo nam daar-
mee het aantal Tbs-gestelden toe.

Onderstaande tabel over de jaren 1990-1999 kan deze tendens in 66n oogopslag
verhelderen.

Tabel 3-1: de Tbs-mastregel over de periode 1990-1999
....

1&.r :.28.4,2,-::94 1990t: '1991 i.-1992': .1993-.4994i· i1995' 1996'. (1997- ·1998,  '1999.'
Tbs-opleggingen                         95 117 117 134 199 180 196 156 141 120

RiER 'b g    ."2 ,,',.':idf,  wi:'*kil  ' :3.44T 5'F« i·ii:34. : -'LF& 2  "036 - I'· 2 811 P·,'* .Gi.-10,
lopende Tbs-en                527       546       591       674       769       848       949     1110     1200     1227

Bron:  Veilig en wel (2001)

Factoren die aan die cijfermatige ontwikkeling ten grondslag lagen, hebben betrek-
king op het kennelijke vertrouwen van de rechter in de (beveiligende) capaciteiten
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van de Tbs in combinatie met een verscherpt reageren op in het bijzonder gewelds-
en seksuele misdrijven.

Daarnaast is er op gewezen dat de 'afbouw' van de asielfunctie van de GGZ-
instellingen heeft geleid tot een toename van 'risico-dragende' evident psychia-
trisch gestoorden in de samenleving (Van Panhuis, 199D. Dit gegeven zou mede
ten grondslag liggen aan de forse toename van het aantal Tbs-gestelden met een
psychotische stoornis. Door diezelfde afbouw van het aantal gesloten ('custodiale')
plaatsen in de GGZ waren bovendien de mogelijkheden om chronisch zorg-
behoevende Tbs-gestelden te resocialiseren naar een klinisch psychiatrische voor-
ziening sterk afgenomen. Wat dat betreft is als het ware een spiegelbeeldige pas-
santentijd aan de achterkant van een niet onaanzienlijk aantal (8%) Tbs-trajecten
ontstaan (van Emmerik, 2001). Het gevolg was een gestage toename van de intra-
murale verblijfsduur. Deze bedroeg in  1999 4,2 jaar voor lbs-gestelden, die gedu-
rende hun behandeling niet van Tbs-kliniek wisselden. Hij was 8,5 jaar voor hen
die dat wel deden. Als ook de zogeheten chronisch Tbs-gestelden mee worden
geteld, is de intramurale verblijfsduur zelfs ongeveer 9 jaar (Van Emmerik, 2001;
Van der Heide, Molenaar & van Tulder, 2001). Overigens is daarbij opvallend dat
de intramurale verblijfsduur van Tbs-gestelden die niet van kliniek wisselden vanaf
1995 nagenoeg gelijk is gebleven, terwijl die van degenen die tussentijds werden
overgeplaatst in vijfjaar tijd met bijna twee jaar is toegenomen, overigens zonder
dat de aantallen overplaatsingen grote schommelingen vertoonden.

Onderliggend aan de toename van de intramurale verblijfsduur van herplaatste
Tbs-gestelden is mogelijk de afname van behandelperspectieven van een aantal van
hen. Toename van het aantal gevallen met complexe meervoudige problematiek
zou daar mede aan ten grondslag liggen (Leuw, 1999).

3.2.1. IBO TbslenIBO Tbs 2

Als reactie op de verstoppingen aan de v66r- en achterkant van het Tbs-traject
werd, zoals in de inleiding gezegi een interdepartementale werkgroep ingesteld
van de Ministeries van Justitie en WVS, die de opdracht kreeg om op basis van een
analyse van de forensisch psychiatrische hulpverlening te komen tot een meer
doelmatige en doeltreffende hulpverlening (MvJ, 1995). De werkgroep, die later
bekend werd onder de benaming IBO lbs 1 deed een aantal aanbevelingen, die
beperkt bleven tot de tenuitvoerlegging van de Tbs-maatregel. Zo werd een gedif-
ferentieerde bekostiging naar behandelfase en patientencategorie van de tenuitvoer-
legging bepleit. Voorgesteld werd Tbs-klinieken te stimuleren  om zdlf uitstroom-
voorzieningen te creeren. Tot slot werd van het ontwikkelen en onderhouden van
een centrale en systematische registratie van de individuele behandeltrajecten op
den duur een belangrijke terugkoppelingswerking verwacht, die zou kunnen leiden
tot betere behandelprognoses en effectievere behandelplannen met een verkorting
van de intramurale behandelduur van dien. Aanbevolen werd ook om na een perio-
de van vier jaar na te gaan wat de voorstellen (die in 1997 door het kabinet werden
overgenomen) hadden opgeleverd.
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Al bij de begrotingsvoorbereiding van 1998 werd een vervolgstap gezet met een
gerichte vraag van het kabinet naar de mogelijkheden van verkorting van de intra-
murale behandelingsduur naar maximaal 3 jaar, overigens onder de conditie dat het
recidivepercentage als gevolg van de voorstellen niet mocht stijgen. Het resultaat
was de instelling van een nieuw interdepartementaal beleidsonderzoek dat al snel
bekend stond als IBO Tbs 2. Dit IBO stelde vast dat de getallen betreffende de
intramurale behandelingsduur nog ongunstiger waren dan tot die tijd was aan-
genomen. Vastgesteld werd ook dat er onvoldoende wetenschappelijke evidentie
bestond om de door het vorig IBO voorgestelde bekostigingsdifferentiatie naar pa-
tientencategorieen door te kunnen voeren. Dit IBO zocht dan ook de hoofd-
oplossing in de invoering van positieve en negatieve financiele prikkels, en deze te
koppelen aan een nog nader te bepalen norm voor de intramurale verblijfsduur.
Daartoe zouden de instellingen voor wat betreft hun Tbs-populatie wel vergelijk-
baar moeten worden, hetgeen leidde tot het voorstel om patienten met uitzondering
van enkele categorieen aselect toe te wijzen.

Van belang voor het onderwerp van de onderhavige studie is dat het IBO lbs 2
ook een deelstudie verrichtte naar de toegang tot de Tbs en daarover een aantal
aanbevelingen deed.

De 'toegangsvragen' die werden onderzocht hadden betrekking op de volgende
deelonderwerpen.
-     Hoe verloopt de selectie van verdachten die voor pj-rapportage in aanmerking

komen?
- Welke knelpunten bestaan er in dit selectieproces en in de organisatie van de

pj-rapportage?- Welke eisen stellen de gebruikers aan de kwaliteit van de pj-rapportage?
-     Aan welke informatie in de pj-rapportage hebben de gebruikers behoefte?
- Welke methoden voor risicotaxatie worden in het buitenland toegepast?
-     Welke rol speelt de mate van behandelbaarheid van geestelijk gestoorde delin-

quenten in het buitenland bij de reactie op het strafbare feit?

In het rapport 'Over Stromen' komt het  IBO Tbs 2 dan tot een aantal aanbeve-

lingen gericht op de verbetering van de toegang tot de TBS. In een eerdere publi-
catie (Van Kordelaar en Van Panhuis, 2000) zijn die aanbevelingen al kritisch be-
sproken, het voert dan ook te ver om ze hier allemaal op te sommen en te becom-
mentarieren. Van belang is dat Wn van de clusters van aanbevelingen betrekking
heeft op de besluitvorming om een onderzoek te laten doen naar de geestvermo-
gens van een verdachte. De aanbevelingen van IBO Tbs 2 luiden als volgt:
-    De rechter-commissaris moet mede op basis van ter beschikking staande in-

formatie over de persoon van de verdachte uitmaken of een verzoek aan een
deskundige om van advies te dienen over de noodzaak van rapportage wel no-
dig is.

-    In overleg met rechters-commissarissen en o&cieren van justitie zou nader
bezien moeten worden wanneer op grond van het strafrechtelijke belang pj-

rapportage nodig is.
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-    In de cursus voor toekomstige rechters-commissarissen zou aandacht besteed
moeten worden aan de vraag wanneer gedragsdeskundige rapportage nodig is
en hoe adviezen van deskundigen dienaangaande te beoordelen.

-     De eis dat de rechter-commissaris het advies van 66n  of meer deskundigen
moet inwinnen alvorens hij een bevel tot observatie kan geven (art. 197 lid 1
Sv) moet worden geschrapt.

Opvallend is dat zowel de eerste, de derde en de vierde aanbeveling van meta-
niveau zijn. Ze hebben namelijk betrekking op de (beoordeling van de) tussenstap
van een eventuele consultatie van deskundigen aangaande de noodzaak van pj-
rapportage. Wettelijk gesproken is een dergelijke tussenstap alleen maar nodig in
het geval van het voornemen om een verdachte ter observatie te laten opnemen en
dat betreft niet meer dan gemiddeld 5% van het aantal strafrechtelijke casus waarin
besloten wordt tot rapportage.

Alleen de tweede canbeveling heeft betrekking op een algemeen criterium voor
pj-rapportage, namelijk het strafrechtelijk belang. Hierbij verwijst het IBO naar de
aanbevelingen van de werkgroep 'Indicatiestelling Pro Justitia Rapportage' (waar
in hoofdstuk 8 nog uitgebreid op in zal worden gegaan).

Het Kabinet nam de aanbevelingen van het IBO Tbs 2 betreffende het doelmatiger
en transparanter maken van de toegang over onder de vaststelling van het feit dat er
onvoldoende (samenhangend) gestuurd wordt op de vraag naar en inhoud van pj-
rapportages (MvJ, 1999). De Tweede Kamer besprak het Kabinetsstandpunt op 6
oktober 1999, waarbij duidelijk werd dat de voorstellen konden rekenen op brede
steun.

3.2.2. Project 'Tbs Terecht'

De Dienst Justitiele Inrichtingen van het Ministerie van Justitie, waaronder ook de
Directie Tbs ressorteert, organiseerde in het najaar van  1999 een conferentie om
een aanzet te geven voor een plan van aanpak van een verbetertraject betreffende
de Tbs. Het basismateriaal bestond uiteraard uit de beide IBO-rapportages en het
daarop geformuleerde Kabinetsstandpunt. Tegelijkertijd werd gezocht naar ver-
breding van de thematiek zoals ook blijkt uit de titel van het verslag van die con-
ferentie: 'Stroom verbreed; de TBS in breed perspectief (MvJ, 1999).

Het resultaat was een groot project waarbinnen onder de verzamelnaam 'lbs
Terecht' in een zestal deelprojecten diverse aspecten van de problematiek verder
werden uitgewerkt. Tegelijkertijd ging een commissie Beleidsvisie Tbs onder
voorzitterschap van de oud-staatssecretaris en (gedurende kortere tijd) oud-minister
van Justitie Kosto op verzoek van de minister van Justitie aan de slag met de for-
mulering van een langere termijn visie op de tenuitvoerlegging van de Tbs-
maatregel. Dit resulteerde in het rapport 'Veilig en wel' (MvJ, 2001).

Edn van de deelprojecten van het verbeterproject'Tbs Terecht' werd gevormd door
de 'Werkgroep Toegang'. Deze werkgroep, onder voorzitterschap van de president
van het Gerechtshof Leeuwarden, Eradus, deed in haar rapport een groot aantal
voorstellen met betrekking tot verbetering van besluitvormingsprocessen in het
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strafrechtelijke v66rtraject (MvJ, 2001). Hierbij hadden die voorstellen niet alleen
betrekking op de Tbs-waardige zaken, maar op de strafrechtelijke besluitvorming
"....ten  aanzien van die daders bij wie sprake is van psychische stoornissen en bij
wie deze stoornissen direct of indirect (1) de mate van schuld van die verdachte
aan het strafbare gedrag bepalen en (2) een risicofactor opleveren voor het opnieuw
plegen van strafbare gedragingen" (p. 14).

Van belang voor de onderhavige studie zijn in het bijzonder de voorstellen van
de werkgroep met betrekking tot gevalsvinding en besluitvorming.
De gevalsvindingsvoorstellen betreffen:
1.    De ontwikkeling van een checklist gedragskenmerken ten behoeve van politie

en arrestantenbewaarders.
2.   De ontwikkeling van een landelijk geldend protocol voor consultatie van in-

stellingen van de openbare (geestelijke) gezondheidszorg (GGD, Crisis-dienst)
in het geval van zorgwekkende toestandbeelden bij verdachten in de fase van
de inverzekeringstelling.

3.     De ontwikkeling van een protocol dat door de reclassering, die in het kader
van de vroeghulp een in verzekering gestelde bezoekt, gebruikt kan worden
ten behoeve van een 'pluis/niet-pluis'-screening.

De besluitvormingvoorstellen luiden:
1.     Ontwerp een beslisboom voor de oRicier van justitie waarbij deze op basis van

een weging van beschikbare informatie betreffende het strafbaar feit en recidi-
verisico's, de psychische toestand van de verdachte, en beschikbare zorg- en
beveiligingsvoorzieningen kan besluiten om (voorwaardelijk) van vervolging
afte zien dan wel vervolgstappen in de strafrechtelijke vervolging te nemen.

2. Maak gebruik van reeds bestaande formulieren 'Indicatiestelling gedrags-
deskundig onderzoek persoonlijkheid/geestvermogens' bij het besluit tot het
vorderen en openen van een dergelijk onderzoek.

3. Wijzig artikel 151 Sv in die zin dat de bevoegdheid van de ofIcier van justitie
tot benoeming van een deskundige voor onderzoek naar de persoonlijkheid
van een verdachte komt te vervallen.

De in punt twee genoemde formulieren betreffen die welke in het kader van de
onderhavige studie werden ontwikkeld en waarmee het empirisch onderzoek werd
verricht waarvan in deel IV verslag wordt geil:'An.

3.3. Ontwikkelingen binnen de strafrechtspleging

In paragraaf 1.1.2. werd al melding gemaakt van de gedeeltelijke wijziging van het
Wetboek van Strafvordering, waardoor de officier van justitie vanaf 01.02.2000 de
bevoegdheid heeft gekregen om Wn of meer vaste gerechtelijke deskundigen te
benoemen om onderzoek te doen naar de persoonlijkheid van een verdachte (art.
151 Sv). Alhoewel in de praktijk, zoals al eerder gezegd, in veel arrondissementen
de werkafspraak is gemaakt dat de rechter-commissaris in principe de opdracht
blijft geven in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek, is dat zeker niet in
alle arrondissementen het geval. Daarnaast is onduidelijk hoe tijdelijk deze werkaf-
spraak zal blijken te zijn.
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De gevolgen van de wijziging liggen voor de hand. Het aantal beslissers inzake het
laten verrichten van een pj-onderzoek is verveelvoudigd en de beslissingsexpertise
wordt ver(lund. Waar v66r 01.02.2000 een beperkt aantal rechters-commissarissen
een relatief groot aantal besluiten nam om een pj-onderzoek te laten verrichten,
kunnen die besluiten nu genomen worden door een (potentieel) veel grotere groepofIderen. Hierbij moet gememoreerd worden dat uit de vergelijkende cijfers
(hoofdstuk 2) al is gebleken dat de veel kleinere groep rechters-commissarissen per
arrondissement sterk verschillen in deze besluitvorming.

Men mag dus vrezen voor verdere fragmentatie, die bovendien nog zal worden
versterkt door het gegeven dat de bevoegdheid van de officier van justitie twee
beperkingen kent: allddn deskundigen die al vast beadigd zijn loinnen een opdracht
krijgen en de bevoegdheid strekt zich niet uit tot de klinische onderzoeksvarianten.
De besluitvorming betreffende die laatste blijft immers voorbehouden aan de rech-
ter-commissaris.

De werkgroep 'Toegang Tbs' van het project 'Tbs Terecht' heeft, zoals hier-
boven al aangegeven, de toekenning van de bevoegdheid aan de officier aan-
gemerkt als ongewenst. De werkgroep vreest niet alleen dat de organisatie rondom
de pj-rapportage bemoeilijkt zal worden (met nadelige gevolgen voor de voortgang
en kwaliteit van de rapportages), maar ook dat de diversiteit van de besluitvorming
nadelige gevolgen zal hebben voor de rechtsgelijkheid. De werkgroep beveelt
derhalve aan om die bevoegdheid te laten vervallen.

Momenteel (medio 2001)  is het nog maar de vraag of die aanbeveling wordt over-
genomen. Voorlopig moet dus rekening worden gehouden met een voortbestaan
van de situatie van een potentieel zeer groot aantal beslissers. Dit gegeven vraagt er
om beslissers te voorzien van argumenten of indicatoren die in de hen voorgelegde
strafzaak bruikbaar zijn voor het besluit om een deskundigen-onderzoek in te stel-
len.

Maar ook als de bevoegdheid tot dat besluit door wijziging van artikel 151 Sv
weer uitsluitend toevalt aan de rechter-commissaris, zal de ofIcier de afweging
moeten blijven maken of het beschikken over pj-rapportage bijdraagt aan een op-
timale afdoening van een strafzaak. Als hij die mening heeft, zal hij als vanouds bij
de rechter-commissaris een deskundigenonderzoek kunnen vorderen. Dus ook dit
vorderingsgedrag zal aan kwaliteit winnen als de ofider beschikt over argumenten
of indicatoren voor een pj-onderzoek.

3.4. Ontwikkelingen in de rapportagebemiddeling

In paragraaf 1.1.4. werd kort aangestipt dat de Forensisch Psychiatrische Dienst
sinds enkele jaren een inspanning pleegt om zijn taken in de rapportagebemid-
deling landelijk mddr uniform te organiseren. Uit sommige cijfers (paragraaf
2.3.2.) blijken de effecten van deze inspanningen, zoals het verdwijnen van 'mono-
culturen' door een grotere differentiatie van pj-zaken naar de diverse onderzoeks-
varianten. Dit hangt samen met het gegeven dat momenteel door het land heen
poules van psychiatrische en psychologische deskundigen worden ontwikkeld ten
behoeve van het verrichten van pj-onderzoek.
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Tegelijkertijd wordt gernvesteerd in verbetering van de kwaliteit van deskundigen
en hun rapportages. Daarbij zijn enkele elementen vermeldenswaard.
-    Er zijn vanuit de FPD basisvereisten geformuleerd met betrekking tot de op-

leiding en ervaring waar deskundigen aan moeten voldoen. Voor psychiaters
geldt daarbij de registratie als psychiater in het register van medisch specia-
listen en in het BIG-register.1 Voor psychologen geldt de registratie als Ge-
zondheidszorgpsycholoog in het BIG-register.

-     De honoraria van deskundigen zijn in het voorjaar van 2001 bijgesteld, waar-
door het mogelijk is om mddr gekwalificeerde deskundigen te interesseren en
te werven.

-     Vanaf 1999 wordt door de daartoe in het leven geroepen Stichting Pro Justitia
een landelijk uniforme werkveldspecifieke opleiding verzorgd voor nieuwe
rapporteurs die via de FPD ofhet PBC rapporteren.

-    Vanuit de werkgroep 'Toegang Tbs' is er een aanbeveling om een landelijke
Commissie Rapportage in te stellen, die onder meer de opdracht heeft om de
mogelijkheid van de instelling van een register van pj-rapporteurs te onder-
zoeken.

-     Op casusniveau wordt door medewerkers van de FPD de kwaliteit van rappor-
tages in toenemende mate systematisch getoetst op leesbaarheid, volledigheid
en concludentie. Hierbij ligt vooralsnog een accent op die zaken waarin het
advies wordt gegeven om een Tbs-maatregel op te leggen. In die gevallen
moet immers wor(len nagegaan of minder ingrijpende alternatieven ook vol-
doende zijn onderzocht.

Deze ontwikkelingen zullen de kwaliteit van pj-rapportages zeker ten goede ko-

men, maar geven niet de zekerheid dat ook die justitiabelen worden onderzocht bij
wie  dat ten behoeve van een optimale rechtspleging gewenst of noodzakelijk is.
Evenmin bestaat de zekerheid dat besloten wordt tot de optimale onderzoeks-
variant.

Voor wat betreft de laatste twee elementen is in een aantal arrondissementale
FPD's een dienstverlening ontwikkeld die bijdraagt aan de besluitvorming inzake
pj-rapportage: het zogeheten trajectconsult. Dit houdt in dat een psychiater van de
FPD op verzoek van de officier van justitie of de rechter-commissaris een contact
heeft met een justitiabele en op grond daarvan een advies geeft over de (on)wense-
lijkheid van een pj-onderzoek en over de onderzoeksvariant. Daar waar een derge-
lijk trajectconsult bestaat of ontwikkeld wordt,  zal de dit winnen aan kwaliteit als
consensus ontstaat over indicatoren voor een pj-onderzoek en de onderzoeksvari-
anten. Daarnaast geldt dat, waar FPD's om formatieve redenen (nog) niet in staat
zijn om te voldoen aan de vraag naar trajectconsulten, de consultvragers weer ge-
diend zijn met geldige indicatoren voor een consult-verzoek. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn als sterke twijfels bestaan over de zin ofnoodzaak om te besluiten tot
een pj-onderzoek of over de onderzoeksvariant.

1.   Het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is een onder de gelijk-
namige wet ingestelde voorziening met toelatingsvereisten voor diverse profbssies.
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3.5. Conclusie

Geconcludeerd moet worden dat de op het eind van hoofdstuk 2 vastgestelde pro-
blematiek betreffende de besluitvorming om een onderzoek naar de persoon te
laten verrichten actueel en relevant is. Daarbij wordt de actualiteitswaarde welis-
waar geaccentueerd door de problematiek rond de toegang tot de lbs, maar heeft
Zij Ook betrekking op de alternatieven voor die maatregel en daarmee op de straf-
rechtspleging ten aanzien van alle verdachten bij wie een gebrekkige ontwikkelingofziekelijke stoornis van de geestvermogens vermoed kan worden.

Het feit dat de officier van justitie sinds 01.02.2000 de bevoegdheid heeft om te
besluiten tot een onderzoek naar de persoon van de verdachte met de beschreven
gevolgen voor 'verdunning' van die beslissingsexpertise onderstreept de noodzaak
onderzoek te doen naar verbetering van dat beslissingsgedrag. Ook als deze be-
voegdheid de officier weer zou ontvallen, blijft die relevantie bestaan, zij het dat
die dan betrekking heeft op het vorderingsgedrag van de oRicier ten aanzien van
een onderzoek naar de geestvermogens.

De ontwikkeling van de rapportagebemiddeling en van de trajectconsultatie
door de FPD geeft aan dat vanuit die dienstverlening bevordering van de kwaliteit
van de pj-rapportage als relevant wordt aangemerkt.

42



Vraagstelling

4.          Vraagstelling

4.1. Resum6

In de vorige hoofdstukken werd eerst geschetst vanuit welke wettelijke basis en
met welke vraagstelling psychiaters en psychologen als deskundigen kunnen wor-
den betrokken in de strafrechtspleging. Hierbij werd een beperking aangebracht
naar vragen die betrekking hebben op de persoon van de verdachte. Ook werd
geschetst hoe en vanuit welke wettelijke grondslagen die betrokkenheid tot stand
komt en tot welke onderzoeksvarianten in de praktijk kan worden besloten.

Daarna werd voor het strafrecht voor volwassenen cijfermatig onderbouwd dat
de onderlinge verschillen tussen de arrondissementen in meerdere opzichten opval-
lend groot zijn. Vanuit deze gegevens werd de praktijk betreffende de berechting
van de psychisch gestoorde verdachte geproblematiseerd als Wn waarin een vol-
doende mate van rechtsgelijkheid niet gegarandeerd is. In het kielzog daarvan werd
ook de besluitvormingsprocedure aangaande het instellen van een onderzoek naar
de geestvermogens geproblematiseerd als weinig transparant en onvoldoende
gelijkvormig.

In het daarop volgende hoofdstuk werd de relevantie van de aangetroffen pro-
blematiek onderbouwd vanuit een reeks van ontwikkelingen die rechtstreeks voort
zijn gekomen uit een crisis die in het begin van de jaren negentig is ontstaan rond
de tenuitvoerlegging van de maatregel van de terbeschikkingstelling. Binnen die
ontwikkelingen werd ook aandacht geschonken aan de zogeheten 'toegang tot de
Tbs' die wettelijk gezien gepaard moet gaan met (minstens) een multidisciplinair
onderzoek pro justitia.  Edn van de aanbevelingen luidt daarbij dat beslissers in hun
besluitvorming om een onderzoek te laten doen zoveel mogelijk gebruik zouden
moeten maken van een in het kader van deze studie ontwikkeld 'Formulier
Indicatiestelling'. In feite is hiermee de hieronder te formuleren vraagstelling bij
deze studie al min ofmeer overgenomen door de praktijk.

In dit hoofdstuk wordt de vraagstelling geformuleerd. Er wordt ingegaan op het
type vraagstelling en op het daarbij gekozen type onderzoek. Tot slot zullen ook de
begrenzingen van deze studie worden aangegeven.

4.2. Vraagstelling

Uitgaande van de constatering dat de besluitvorming inzake het laten verrichten
van een onderzoek naar de persoon van de verdachte en inzake de gekozen onder-
zoeksvarianten  door het land heen en  door de jaren heen onwenselijk verschillend
en te weinig transparant is, luiden de centrale, als opdracht geformuleerde vragen
de volgende.

- Welke indicatoren spelen een rol bij het besluit om een onderzoek in te stellen
naar de persoonlijkheid/geestvermogens van een verdachte?

- Welke indicatoren spelen een rol bij het besluit betreffende de onderzoeks-
variant?.

-     Wat is het belang van de gevonden indicatoren?
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- Kunnen indicatoren, die van belang blijken, worden ondergebracht in een
model dat dienst kan doen bij toekomstige besluiten om een onderzoek in te
stellen naar de persoonlijkheid/geestvermogens van een verdachte en het type
onderzoek?

-     Doe, als zo'n model geconstrueerd kan worden, voorstellen voor validering en
implementatie van een dergelijk model.

4.3. Type vraagstelling

Het type vraagstelling is er in z#n uiteindelilke oogmerk Wn van het opstellen van
richtlijnen, die in de praktijk bruikbaar kunnen zijn voor het nemen van een besluit.
Met name binnen de medische praktijk heeft richtlijnonderzoek het afgelopen de-
cennium  een hoge vlucht genomen. Aanvankelijk betrof dat relatief nauw te om-
schrijven thema's binnen de somatische geneeskunde, maar de laatstejaren volgen
richtlijnen binnen de geestelijke gezondheidszorg elkaar in hoog tempo op. De
achtergrond van deze ontwikkeling was en is dat lokale protocollen onderling grote
verschillen vertonen en dat iedereen binnen de eigen klinische praktijk zo zijn
eigen 'gouden standaard' ontwikkeld had (Kwaliteitsinstituut voor de Gezond-
heidszorg CBO, 2000). Deze situatie is vergelijkbaar met de 'klinische' praktijk
van de beslissers in het recht, waar bij wijze van spreken binnen elk kabinet rech-
ter-commissaris een eigen 'standaard' blijkt te bestaan ten aanzien van het besluit
om een verdachte pro justitia te laten onderzoeken. Deze verwantschap zal in de
beschrijving van de onderzoeksopzet (hoofdstukken 5 en 6) nader worden uitge-
werkt.

In zilin opbouw is de vraagstelling er een gebleken waarin het ontwikkelen van
richtlijnen vooraf gegaan zal moeten worden door mddr dan  'slechts' een uitput-
tende literatuurstudie betreffende indicatoren voor pj-onderzoek. Er blijkt vanuit
die bron, waar in hoofdstuk 9 verslag van zal worden gedaan, relatiefweinig mate-
riaal te putten dat een goed overzicht geeft van de praktijk rond de onderzochte
besluitvorming. Protocollen worden zel& nergens aangetroffen, terwijl de eerste
aanzet tot systematisering nog maar van zeer recente datum is in de vorm van een
rapport van de Werkgroep Indicatiestellingen Pro Justitia (Ministerie van Justitie,
1999).

De eerste twee elementen van de vraagstelling, die naar indicatoren en hun
relevantie, vergen respectievelijk een empirisch exploratief onderzoek naar de
gangbare praktijk(en) en een poging om via statistische bewerkingen de waarde of
gewichten van indicatoren te achterhalen.

Het type vraagstelling kan daarmee aangemerkt worden als in eerste instantie
inductief (uit literatuurbronnen  en het verzamelen van casuYstische besluiten wor-
den algemene kenmerken herleid), terwijl het zo mogelijk te ontwikkelen model
een deductieve kracht moet krijgen (uit het voldoen aan algemene kenmerken kun-
nen casusspecifieke besluiten worden ontleend).
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4.4. Type onderzoek en de begrenzingen ervan

De Groot (1961) beschreef in zijn standaardwerk 'Methodologie' de empirische
cyclus met daarin de volgende elementen.
- Observatie: verzamelen en groeperen van empirisch feitenmateriaal; vorming

van hypothesen.- Inductie: formulering van hypothesen.- Deductie: afleiden van toetsbare voorspellingen uit de hypothesen.
-   Toetsing: van hypotheses aan de uitkomsten van voorspellingen op nieuw

empirisch materiaal.
-     Evaluatie: van de uitkomsten aan de toetsing.
Nemen we deze cyclus als gouden standaard voor wetenschappelijk verantwoord
onderzoek dan is de onderhavige studie over zijn geheel in wezen verkennend. De
begrenzing ligt na de deducerende fase. Toetsing vindt alleen plaats aan het verza-
melde materiaal en aan de opinie van een beperkt aantal experts in het strafrecht
(zie ook de onderzoeksopzet). De empirische toetsing van voorspellingen, die uit
een eventueel op te stellen model zijn afte leiden, valt niet onder de reikwijdte van
deze studie. Dit spoort met de aanbeveling van De Groot om een streng onder-
scheid aan te brengen tussen de exploratieve fasen en de toetsende fasen van we-
tenschappelijk onderzoek. Het spoort ook met het actuele belang van het streven
om de praktijk van de strafrechtspleging op korte termijn te voorzien van inzichten
en - zo mogelijk - instrumentarium waarvan de waarde vervolgens in de praktijk
kan worden getoetst.
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Deel II Onderzoeksopzet

"We moeten eerst een plan mahen'. wist Piep. "Zonder plan hunnen
we geen raaledrok wetenschappen. Hoe zullen we het gaan doen?".

Plaag dacht na. «Misschien is het wei lets om eerst eens na te vragen
wat voor raalen en drokhen er zijn en dan hunnen we meteen op
ons wetenschap zoehen of we al boehen hebben. waar daar iets
over in staat".

Piep vulde aan: Na. en daama gaan we hijken hoe er geraaledroht
wordt en misschien is het 0012 wei een idee om de oude Pekelbaard
te vragen wat hij weet van raalen en drokken, en hoe een raal-
edrok er uit moet zien».

«112 doe dat niet". zei Dompie, «Dat is heisaai. 112 ga edit veel liever
legowen".
"Dan zoele  jij toch al vast de blobjes bij elhaar  voor de raaledrok
van lego". zei Piep. «Dan ga 112 vast op zoek naar raalen en Plaag
zoeht naar drokken:
«Strak plan". zei Plaag. «Kom op. Piep". En tegen Dompie: «We zijn
over een uurtje terug».
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5. Over richtlijnen en richtlijnonderzoek

5.1. Inleiding

In paragraaf 4.3. werd gesteld dat deze studie uiteindelijk het opstellen van een
model beoogt, dat ondersteunend is aan de besluitvorming betreffende het onder-
zoek naar de geestvermogens en - voor zover mogelijk - betreffende het type on-
derzoek naar de geestvermogens. In beginsel gaat het hiermee om het ontwikkelen
en formuleren en verpsreiden van richtlijnen.

De sector van de gezondheidszorg kent een zekere traditie in wetenschappelijk
vormgegeven richtlijnontwikkeling, waarbij dit geevolueerd is van lokale afspra-
ken, standaards enprotocollen naar een onderzoeksprotocol datneergelegd is in het
document 'Richtlijnontwikkeling binnen het Kwaliteitsinstituut voor de Gezond-
heidszorg CBO' (2000).1 Bij die door het Kwaliteitsinstituut voorgestane vorm van
richtlijnontwikkeling zal in de paragraaf 5.2 stil worden gestaan.

Binnen het domein van de strafrechtspleging hebben richtlijnen een heel andere
achtergrond en betekenis waar in paragraaf 5.3. op in zal worden gegaan. In de
daarop volgende paragraaf (5.4.) zullen de richtlijnbegrippen uit de beide do-
meinen in een onderling verband worden gezet. In hoofdstuk 6 zullen de conse-
quenties worden getrokken voor de methodiek van richtlijnontwikkeling die in
deze studie wordt gekozen. In dat hoofdstuk zal ook de verdere opzet worden be-
schreven.

5.2. Richtlijnen binnen de gezondheidswetenschappen

Een richtlijn binnen de geneeskunde is "een document met aanbevelingen, advie-
zen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering in
de Nederlandse gezondheidszorg, berustend op de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming,
gericht op het expliciteren van goed medisch handelen", aldus de begripsomschrij-
ving van het Kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg (2000, pag. 8). De term
'richtlijn' is daarmee synoniem aan 'aanbeveling'.

De kern van de moderne richtlijnontwikkeling binnen de gezondheidszorg is
het begrip 'appropriateness' (Phelps, 1993). Hiermee wordt gedoeld op  de pas-
sendheid van een bepaalde aanpak voor een patient met bepaalde klinische ken-
merken (Willemse e.a., 2000). Een (behandel)aanpak is passend als aangenomen
mag worden dat daarmee een netto gezondheidswinst wordt geboekt in verge-
lijking met andere eventueel in aanmerking komende interventies, inclusief het
nalaten van een interventie.

Om de mate van passendheid van een aanpak te bepalen kan gebruik worden
gemaakt van de zogeheten RAND/UCLA methode van onderzoek (Chassin, 1989;
Brook,  1994; ). Deze methodiek bestaat uit vijf stappen.

1      Zie voor richtlijnontwikkeling voor psychiatrische handelen ook Kaasenbrood (1995) en
Kaasenbrood & Van Tilburg (1997)
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1. Voorbereiding.
Hierin wordt het richtlijnonderwerp geanalyseerd via literatuurstudie en het
raadplegen van deskundigen. Er worden zogeheten klinische beelden opge-
steld bestaande uit de combinatie van patientkenmerken en mogelijke inter-
venties. Dit leidt tot casusvignetten, korte beschrijvingen waarin variabelen
zijn verweven, die in de volgende fase worden voorgelegd aan een panel van 9
tot 12 deskundigen. Ook in de voorbereidingsfase wordt zo'n deskundigen-
panel samengesteld, waarbij de keuze van die experts zo zorgvuldig moet ge-
beuren dat er een forum ontstaat dat een afspiegeling vormt van een abstract
Forum van deskundigen waarin de actuele State of the Art betreffende het
richtlijnonderwerp voorhanden is. Om die afspiegeling optimaal te laten zijn,
wordt vaak aan de beroepsverenigingen, die in de richtlijnontwikkeling be-
trokken worden, gevraagd om experts op hun vakgebied voor te dragen.

2.     Definitieronde.
In deze fase worden de casusvignetten voorgelegd aan de panelleden, waarbij
aan hen gevraagd wordt om daar commentaar op te leveren. Doel is het berei-
ken van consensus over de gehanteerde begrippen en definities, en het bij-
stellen van de vignetten op basis van het gegeven commentaar.

3.   Eerste beoordelingsronde.
Elk panellid afzonderlijk geeft zijn oordeel over de mate van passendheid van
bepaalde interventies met betrekking tot elk voorgelegd casusvignet.

4.   Tweede beoordelingsronde
Op basis van de geanalyseerde gegevens van de eerste beoordelingsronde dis-
cussieert het panel over het richtlijnonderwerp. Elk panellid krijgt daarbij de
inzage in de eigen beoordelingen en in de geanonimiseerde resultaten van de
beoordelingen door de andere panelleden. De vignetten worden eventueel nog
een keer aangepast. Vervolgens beoordeelt elk panellid opnieuw elk casus-
vignet.

5.     Opstellen van een protocol- of expertsysteem.
Op basis van de tweede beoordelingsronde wordt een databestand gemaakt
van panel-oordelen en worden de vignetten vertaald in een protocol dat even-
tueel geautomatiseerd te raadplegen valt; het zogeheten expertsysteem.

Langs de bovenbeschreven weg ontstaat een zogeheten evidence based richtlijn,
waarbij de garantie voor die evidentie gezien wordt in de aanname dat de panel-
leden als specialisten op hun vakgebied op de hoogte zijn van effecten- en neven-
effecten van interventies die bewezen zen in de prakt#k. Verder, dat na uit-
zuivering van definitieproblemen, de mate van consensus c.q. dissensus tussen de
experts over de passendheid van een bepaalde interventie in combinatie met be-
paalde patientkenmerken de geldingskracht van een richtlijn weerspiegelt. Van
belang is dat experts die deel uitmaken van een richtlijnpanel weliswaar uit ver-
schillende disciplines alkomstig kunnen zijn, maar dat hun gerichtheid op het on-
derwerp van de richtlijnontwikkeling convergent is: een gezondheids(zorg)-
probleem onder de loep nemen met het oogmerk om te komen tot de optimale (dat
wil zeggen op evidenties gebaseerde) manier van handelen ten opzichte van dat
probleem (Leape, 1992).
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In  bredere zin maken richtlijnen deel uit van evidence based medicine, waarbij  dit
begrip gedefinieerd kan worden als de integratie van resultaten uit klinisch relevant
wetenschappelijk onderzoek met klinische ervaring, en met de voorkeuren, zorgen
en verwachtingen van individuele patienten (Sackett e.a., 2000).

Men kan stellen dat het gedragsdeskundig onderzoek naar de geestvermogens,
zoals dat  in het kader van de (straf)rechtspleging gebeurt, zijn referentiekader
heeft in de wetenschapsdomeinen van de deskundige en dat binnen die domeinen
(idealiter) sprake is van een evidence based forensisch psychologisch en psy-
chiatrisch kennisbestand betreffende de passendheid van forensisch diagnostische
middelen en procedures. 'Idealiter', omdat daar momenteel nog maar heel weinig
sprake van is, al zijn de laatste jaren wel sterke tendensen om tot een evidence
based orientatie te komen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van kwaliteitseisen
voor Pro Justitia rapportage en de ontwikkeling van risicotaxatie protocollen en
instrumenten.

Over de juridische betekenis van richtlijnen stelt het Kwaliteitsinstituut: "Richt-
lijnen zijn geen 'wetten', maar rechtsregels; (gedrags)normen waaraan zorg-
verleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te bieden" (pag. 9). Uit de
daarop volgende uiteenzetting valt op te maken dat de term 'rechtsregel' zo ver-
staan wordt dat de (tucht)rechter in voorkomende gevallen het handelen van de
beroepsbeoefenaar weliswaar toetst aan de richtlijn, maar deze hanteert als een
dringende aanbeveling waar die beroepsbeoefenaar mits gedocumenteerd en bear-
gumenteerd van afkan wijken.

5.3. Richtlijnen in de strafrechtspleging

De openingsartikelen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Straf-
vordering bevatten allebei een bindende regel. Artikel 1 van het Wetboek van
Strafrecht luidt: "Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan vooraf-
gaande wettelijke strafbepaling". Artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering
voegt daar aan toe: "Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voor-
zien". Met die beide artikelen is het Nederlandse straf(proces)recht voorzien van
een legaliteitsbeginsel dat rechtsbescherming biedt aan de burgers. Het gaat daar-
mee in de strafrechtspleging niet om richtlijnen in de zin van dringende aanbeve-
lingen (zoals in de medische wereld), maar om voorschriften.

In het materiele strafrecht hebben deze voorschriften voornamelijk betrekking
op gedragingen die beschreven zijn als wederrechtelijk en strafbaar. Welomschre-
ven gedragingen dus, waaraan een sanctie kan worden gekoppeld waarvan de aard
en - indien van toepassing .2 het maximum eveneens zijn vastgelegd in het Wet-
boek van Strafrecht.3

2.     De maatregel van de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging kent een maximum-
termijn van vier jaar, tenzij de maatregel werd opgelegd ter zake van een misdrijfdat ge-
richt is tegen ofgevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een
ofmeer personen (art. 38e lid 1 Sr).

3.   Een aantal wederrechtelijke strafbare gedragingen staat niet in het Wetboek van Straf-
recht maar in een aantal bijzondere wetten, zoals onder meer de Opiumwet, de Wet Wa-
pens en Munitie, de Wegenverkeerswet  1994.
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In het fbrmele strafrecht (het Wetboek van Strafvordering) staan de regels van een
goe(ie rechtsgang voorgeschreven, waaraan de dienaren van het recht zich hebben
te houden. In de democratische rechtsstaat geldt daarbij dat alle regelingen stoelen
op wetgeving door de Koning en de gekozen Staten Generaal. Ook als regelingen
in delegatie getroffen zijn, is die delegatie met de daaraan gekoppelde bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden beschreven.

Een dergelijk ogenschijnlijk gesloten systeem van voorschiften en regelingen
zou kunnen veronderstellen dat er in de strafrechtspleging geen plaats is voor richt-
lijnen in de zin van aanbevelingen voor het handelen in de praktijk. Het tegendeel
is het geval. In alle stadia van het strafrechtelijk bedrijfhebben alle actoren beoor-
delings- en beslissingsvrijheden. Soms zijn die marges smal, maar vaak ook zijn ze
breed.

Op het niveau van de opsporing van strafrechtelijke feiten zijn het vaak be
leidsoverwegingen die de koers bepalen. Een speerpuntbeleid inzake de opsporing
van daders van straatroven levert op dat aan de opsporing van sommige andere
wetsovertredingen een lagere prioriteit moet worden gegeven. Een verdenking van
een vergrijp dat als pedoseksueel kan worden betiteld krijgt in het huidig tijdsge-
wricht voorrang. Opsporingsbeleid wordt gemaakt in relatie tot (vaak) gevoelens
van onveiligheid die op een bepaald moment heersen in (delen van) de samenle-
ving. Dit kan lok:'91 gebeuren via het zogeheten driehoeksoverleg tussen politie,
openbaar ministerie en openbaar bestuur. Maar het kan ook landelijk vanuit crimi-
neel-politieke prioriteiten die in bestuurlijke richtlijnen worden neergelegi zoals
bijvoorbeeld in circulaires betreffende het omgaan met slachtoffers van misdrijven.
Daarnaast zijn er altijd individuele vrijheidsgraden op het uitvoerend vlak van de
opsporing. Het staat de politieagent relatief vrij om wetsovertredingen door de
vingers te zien  of af te doen  met een waarschuwing.  Deed hij  dat niet dan  zou hij
omkomen in papierwerk (Enschedd, 2000).

Bij het besluit om al dan niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan maakt
de officier een aantal afwegingen die enerzijds betrekking hebben op de haalbaar-
heid van een veroordeling en aan de andere kant betrekking hebben op de vraag of
verdere vervolging wel opportuun is. Dat laatste kan namelijk om meerdere rede-
nen niet het geval zijn, waarbij het de omcier in feite steeds gaat om de afweging
of met de verdere vervolging nog wel een redelijke verhouding bestaat tussen het
middel (de vervolgstap) en het doel (veroordeling en sanctionering). Ook hier kun-
nen meer algemene beleidsbeslissingen en daaruit voortkomende bestuurlijke richt-
lijnen ofaanwijzingen (afkomstig van de vergadering van procureurs-generaal) een
rol spelen. Een voorbeeld van een dergelijke centrale richtlijn - op het vlak van
vorderingsgedrag - betreft de aanbeveling aan het openbaar ministerie om in geval-
len waar sprake  is  van een ernstig misdrijf gepleegd  door een gestoorde persoon
die illegaal in Nederland verblijft, g&n Tbs-maatregel te vorderen. De tenuitvoer-
legging van die maatregel, die uiteindelijk gericht is op resocialisatie naar de Ne-
derlandse samenleving, stuit namelijk vroeg of laat op het onvermijdelijke pro-
bleem dat de Tbs-gestelde uitwijzing wacht.

Op het niveau van de berechting spelen weer andere vrijheidsgraden, die het
meest nadrukkelijk naar voren komen in de bepaling van de sanctie. Achtergronden
daarbij zijn de jurisprudentie en maatschappelijke opvattingen betreffende het
gepleegde strafbare feit. Jurisprudentie geldt echter niet als een richtlijn in de zin
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van een aanbeveling voor het opleggen van een sanctie van een bepaald soort of
formaat, maar als het geheel van rechtsplegende activiteiten dat kan dienen als
achtergrond voor het streven naar rechtsgelijkheid. De laatste jaren worden pogin-
gen gedaan om dat soort jurisprudentie systematisch en geautomatiseerd beschik-
baar te laijgen als hulpmiddel voor zowel het vorderingsgedrag van de ofIcier van
justitie (het systeem Bos), als voor de straftoemeting door de rechter (het systeem
Informatievoorziening Straftoemeting; IVS), waarvan een zuster-systeem onder de
naam Nostra (Noordelijk Straftoemetingssysteem) in het noorden van het land
operationeel is (Oskamp & Schmidt, 1998; Otte, 1998).

Hierboven werd al gewezen op doelstellingen van de strafrechtspleging. Enschedd
(1990) volgend kan gesteld worden dat in de werking van het strafrecht strafgrond
(vergelding) en strafdoel (beTnvloeding) samengaan in een door de staat beheerd
instrument voor sociale controle. De strafrechtspleging dient echter niet alleen
rechtstreeks maatschappelijke functies van beheersing, ordehandhaving en mis-
daadbestrijding, maar is mede gericht op normering van en controle op het uitoefe-
nen van die functies.

De hierarchie in de strafrechtspleging is kort gezegd de volgende: bovenaan
staat de wetgeving, daarop volgend komen de door bestuurlijke autoriteiten uitge-
vaardigde richtlijnen. Beide zijn dwingend voorschrijvend, maar kunnen ook de
vrijheidsgraden van handelen bevatten. Onderaan staat de toepassing van wet- en
regelgeving, waarin de individuele actoren hun eigen vrijheid van handelen heb-
ben, maar waarin bestuurlijke autoriteiten prioriteiten kunnen stellen.

Waar het in deze korte paragraaf om gaat is te benadrukken dat richtlijnen bin-
nen de strafrechtspleging het karakter hebben van dwingende meestal via wet-
geving tot stand gekomen of aan wetgeving ontleende regels en voorschriften, en
dat aanbevelingen voor het handelen steeds binnen het domein van die regels en
voor-schriften moeten blijven. Dit levert een praktijk op waarvan de uitgangs-
punten altijd normati€fzijn zowel naar inhoud als naar vorm.

5.4. GNorm based' en 'Evidence based'

Nu richtlijnen voor het handelen in de strafrechtspleging kunnen worden aan-
gemerkt als primair normati€fbepaald en die binnen de (forensische) psychiatrie
en psychologie als (idealiter) evidence based, kan nagegaan worden of en waar ze
elkaar raken.

Meest voor de hand liggend is het dan om de middel-doel verhoudingen na te
gaan. In de strafrechtspleging wordt - kort gezegd - via regels rechtsgelijkheid en
rechtsbescherming beoogd in het bereiken van vergelding (strafgrond) en bein-
vloeding (strafdoel). Variaties in vergelding en beTnvloeding worden daarbij inge-
geven door enerzijds normatief bepaalde variaties  in de criminele politiek  en  an-
derzijds door opportuniteitsafwegingen binnen de opsporing, vervolging en be-
rechting.

Ten behoeve van het in individuele gevallen optimaliseren van vergelding en
beInvloeding kunnen gedragsdeskundigen worden ingeschakeld. Voor wat betreft
de vergelding heeft dat betrekking op de advisering over de mate van toerekenings-
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vatbaarheid. Voor wat betreft de beTnvloeding heeft dat betrekking op de prognose
en de advisering, waarbij in de prognose voorspellingen betreffende de (delicth
gevaarlijkheid centraal staan. Van centraal belang in dit alles is hetgegeven dat het
de rechtspleger is die bepaalt of er ten behoeve van een goede rechtsgang de be-
hoefte is aan expertise in de vorm van een pj-onderzoek. Anders dan in de gezond-
heidszorg, staat hierbij niet het persoonlijk belang of de persoonlijke behoefte van
de onderzochte voorop, al kunnen die uiteraard wel een rol spelen.

De middel-doel verhouding binnen de forensische psychiatrie en psychologie
wordt (idealiter) bepaald door evidence based noties met betrekking tot de dia-
gnostiek van gebrekkige ontwikkelingen en ziekelijke stoornissen van de geest-
vermogens en hun verband met een ten taste gelegd feit, door evidence based prog-
noses van recidivegevaarlijkheid en door - eveneens evidence based - noties betref-
fende de effectiviteit van bepaalde interventies. Anders dan in de gezondheidszorg
is in deze middel-doel verhouding kenmerkend dat de belangen van de verdachte,
ook als deze na onderzoek een patient blijkt te zijn, principieel ondergeschikt zijn
aan die van de samenleving. Dit gegeven vraagt weer om de normatieve rechts-
bescherming die verankerd ligt in de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering.

Het belang van deze vaststellingen is het volgende. In elk betrekken van de
forensische psychiatrie en psychologie bij de strafrechtspleging heeft de normatief
gel)aseerde strafrechtspleging met de daarin verankerde waarborgen voor de indivi-
duele burger (verdachte, veroordeelde) het primaat. Dit primaat geldt ook voor elk
moment in de strafrechtsketen (van opsporing tot en met het al dan niet verlengen
van een opgelegde Tbs-maatregel).

Het is binnen deze normatieve dimensie dat de betrokkenheid van de forensisch
psychiatrische of psychologische deskundige binnen de strafrechtspleging zijn
beslag krijgt. Het is vervolgens ook binnen dit kader dat de deskundige zich moet
baseren op 'wat zijne wetenschap hem leert omtrent datgene wat aan zijn oordeel
onderworpen is' (art. 343 Sv). Waarbij die zinsnede kan worden vertaald naar
datgene wat in zijn wetenschap gebaseerd is op evidentie.4

De verhoudingen worden in figuur 5-1 schematisch weergegeven, waarbij verticaal
de normatieve dimensie van de strafrechtelijke werkelijkheid wordt weergegeven.
Binnen die werkelijkheid zijn in de cursieve teksten de bemoeienissen van psychia-
trie en psychologie als te raadplegen deskundigheidsgebieden weergeven, die hun
bronnen hebben in de 'evidence based' dimensie. In het schema is volledigheids-
halve de vaak psychologische, maar soms ook psychiatrische deskundige opgeno-
men wiens expertise wordt gezocht ten aanzien van het onderzoek naar de feiten.
Te denken valt hierbij onder meer aan onderzoek naar de betrouwbaarheid van
verklaringen van getuigen en/of verdachte.

De gearceerde cel betreft het gebied van het onderhavige onderzoek, dat al
eerder werd afgebakend in paragraaf 1.2. Hierbij  zal de ontwikkeling  van  het  be-
slissingsondersteunend model zich voornamelijk bewegen binnen het normatief
bepaalde domein van vervolging en berechting. Daarbinnen wil deze studie, ge-

4.    Het gevolg van deze verhouding, namelijk een verantwoordingsplicht van de pj-deskun-
dige, werd eerder beschreven (Van Kordelaar, 1998), terwijl Van Panhuis (2001) ingaat
op de verwachtingen die de strafrechter kan hebben van pj-rapportage.
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bruik makend van methodologische evidenties betreffende richtlijnonderzoek, een
evidence based kennisbestand ontwikkelen ten behoeve van het ontwerpen van een
beslissingsondersteunend model voor de besluitvorming rond het laten verrichten
van een pj-onderzoek.

figuur 5-1: maatschappelijk be-
verhouding tussen de normatieve
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De hier geschetste verhouding levert een keuzeprobleem op voor de opzet van het
verdere onderzoek. Op die keuze en de daaruit gevolgde opzet zal in het volgende
hoofdstuk verder worden ingegaan.
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6.              Opzet van het onderzoek

6.1. Keuze en onderzoeksschema

In dit hoofdstuk wordt de opzet beschreven van het empirisch onderzoek waarmee
gepoogd wordt om de in paragraaf4.2. geformuleerde vraagstelling te onderzoeken
en te beantwoorden. Die vraagstelling was geformuleerd in de volgende op-
drachten.
- Welke indicatoren spelen een rol bij het besluit om een onderzoek in te stellen

naar de persoonlijkheid/geestvermogens van een verdachte?
- Welke indicatoren spelen een rol bij het besluit betreffende de onderzoeks-

variant?.
-     Wat is het belang van de gevonden indicatoren?
- Kiinnen indicatoren, die van belang blijken, worden ondergebracht in een

model dat dienst kan doen bij toekomstige besluiten om een onderzoek in te
stellen naar de persoonlijkheid/geestvermogens van een verdachte en het type
onderzoek?

-     Doe, als zo'n model geconstrueerd kan worden, voorstellen voor validering en
implementatie van een dergelijk model.

In de eerste opzet van het onderzoek was voorzien in een RAND/UCLA cyclus
zoals beschreven in paragraaf 5.2. Hierbij was gedacht aan een deskundigenpanel
bestpAnde uit vertegenwoordigers uit de forensische psychiatrie en psychologie aan
de ene kant, en experts uit de strafrechtspleging aan de andere kant. Dit panel zou
strafrechtelijke casusvignetten moeten beoordelen op de noodzaak van een pj-
onderzoek en op het meest geeigende type pj-onderzoek.

Bij het onderzoek naar mogelijke indicatoren voor de onderzochte besluit-
vorming bleek het aantal variabelen zo groot te zijn dat het ondoenlijk werd om
deze onder te brengen in een hanteerbaar aantal casusvignetten. Een reductie van
variabelen zou daardoor pas mogelijk zijn na het verzamelen en analyseren van een
groot aantal strafrechtelijke besluiten betreffende het pj-onderzoek.

Principielere problemen leverden de in hoofdstuk 5 beschreven verschillen
tussen de normatieve invalshoek van de rechtspleging (en haar vertegen-
woordigers) en de (idealiter) evidence based uitgangspunten van de forensische
psychiatrie en psychologie op. Hoe zou immers een panel samengesteld kunnen
worden met experts uit de beide domeinen, waarbij beide invalshoeken voldoende
zou(len kunnen samenvallen?

Gelet op het in het voorgaande beschreven primaat van de strafrechtspleging
met betrekking tot het al dan niet inschakelen van pj-expertise werd gekozen voor
een opzet waarin gegevens uit de praktijk van de strafrechtspleging, aangevuld met
gegevens uit de praktijk van de psychiatrische trajectconsultatie, en voorzien van
oordelen van experts uit de strafrechtspleging samen tot het prototype van een
beslissingsondersteunend model kunnen leiden.

Om deze opzet te positioneren ten opzichte van de RAND/UCLA-methodiek
zijn beide hieronder in schema gebracht.
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. -   .....  S.       ---
·' RAND/UCIA:met66diiIZ-':2 -1' ;  32.t -M6ihodiek5id,ii,havi*6 6(lif'7.:,·

onderwerp richtlijnontwikkeling onderwerp richtlijnontwikkeling

literatuuronderzoek literatuuronderzoek
constructie casusvignetten oonstructie onderzoeksinstru-
samenstelling expertfbrum ment

keuze onderzoekslocaties

eerste expertronde onderzoek naar de strafrechtspraktijk

analyse van gegevens analyse van gegevens

tweede expertronde onderzoek bij strafrechtsexperts

analyse van gegevens analyse van gegevens

opstelling richtlijnen opstelling beslissingsondersteuning

Tabel 6-1: vergelijking Randmethodiek en onderhavig onderzoeksschema

De keuze leverde de volgende concrete onderzoeksstappen op:
-      Het zoeken en ordenen van indicatoren voor de besluitvorming met betrekking

tot het onderzoek pro justitia naar de persoonlijkheid/ geestvermogens van een
verdachte.

-   Het operationaliseren van de gevonden indicatoren voor onderzoek naar de
praldijk.

-    Het onderzoeken van het gebruik van de geoperationaliseerde indicatoren in
de praktijk van de besluitvorming.

-     De descriptieve analyse van de verzamelde praktijkgegevens.
-   Het zoeken van expertoordelen betreffende de geoperationaliseerde indica-

toren.

-     De descriptieve analyse van de expertgegevens.
-     Constructie van een beslissingsondersteunend model.
Aan elk van die delen wordt hieronder een paragraaf gewijd, waarbij verwezen
wordt naar de hoofdstukken waarin ze aan de orde komen.

6.2. Het zoeken en ordenen van indicatoren voor de besluitvorming van
het onderzoek pro justitia

Voor dit deel van het onderzoek werd, na een korte stage bij Wn van de officieren
van justitie van het parket te Den Bosch, een drietal bronnen aangeboord.
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Op de eerste plaats werden sleutelfunctionarissen geinterviewd. Dit betrof een
rechercheur, arrestantenbewaarder, een reclasseringsmedewerker, een FPD-psy-
chiater, een advocaat, een ofEcier van justitie, een rechter-commissaris, en een
zittingsrechter. De vraaggesprekken hadden een verkennend doel en waren gericht
op het achterhalen van opvattingen betreffende indicaties en contra-indicaties voor
pj-onderzoek. Tevens werd inzicht gezocht in de wegen waarlangs die indicaties
bij de beslisser terecht komen. De resultaten van deze interviews worden beschre-
ven in hoofdstuk 7.

De tweede bron betrof een studie van relevante literatuur, waarbij indicatoren
werden verzameld betreffende de onderzochte besluitvorming. De resultaten hier-
van zijn beschreven in hoofdstuk 8. De derde bron was het verslag van de 'Werk-
groep Indicatiestellingen Pro Justitia'. Dit verslag bevat een ordeningssystematiek,
die de basis vormde voor de operationalisatie van de indicatoren. Deze systematiek
van de Werkgroep Indicatiestellingen wordt eveneens beschreven in hoofdstuk 8.
Hoofdstuk 9, waarin wordt ingegaan op de aard van de besluitvorming, vormt het
scharnier naar het onderzoek naar de praktijk van de besluitvorming.

6.3. De operationalisatie voor onderzoek naar de praktijk

De achterhaalde indicatoren werden ten behoeve van het praktijkonderzoek en op
basis van de ordeningssystematiek geoperationaliseerd in 'Formulieren Indicatie-
stelling Gerechtelijk vooronderzoek Geestvermogens'. De constructie en vorm-
geving van deze formulieren zullen uiteengezet worden in hoofdstuk 10.

6.4. Het onderzoek naar het gebruik van de geoperationaliseerde indica-

toren in de praktijk van de besluitvorming

De genoemde formulieren werden in de tweede helft van 1999 'uitgezet' bij (delen
van) de parketten, de kabinetten rechter-commissaris, en de Forensisch Psychia-
trische Diensten in vier arrondissementen: Arnhem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam
en Utrecht. Dit werd in de tweede helft van 2000 nog eens herhaald in het arron-
dissement Utrecht. Hierdoor ontstond een gegevensbestand van 562 mk-zaken in
het strafrecht voor volwassenen, waarvan minimaal het ten laste gelegde, het be-
sluit om al dan niet een pj-onderzoek in te stellen en, zo ja, het type onderzoek
bekend was. Daarnaast kon, gebruikmakend van het informatiesysteem van de FPD
(FRIS), van bijna alle zaken waarin tot een onderzoek was besloten worden nage-
gaan tot wat voor diagnoses, conclusies en adviezen de deskundigen waren geko-
men.

Overwegingen betreffende de keuze van de arrondissementen staan beschreven
in hoofdstuk 11, terwijl in hoofdstuk 12 de arrangementen betreffende en het ver-
loop van het verzamelen van de gegevens worden beschreven.
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6.5. De analyse van de verzamelde praktijkgegevens

De eerste bewerking betrof het optimaliseren  van het gegevensbestand.  Deze ope-
ratie wordt beschreven in hoofdstuk  13. In hoofdstuk 14 volgt de beschrijvende
analyse van de verzamelde gegevens vanaf de ten laste gelegde feiten via de we-
gingen van 'rechtsplegers' en bevindingen van geconsulteerde FPD-psychiaters, tot
en met de beschrijving van de resultaten van de pj-onderzoeken.

6.6. Het zoeken van expertoordelen betreffende de signaalwaarde van
misdrijven en de geoperationaliseerde indicatoren

Begin 2001 werden 21 aanbevolen experts uit verschillende gebieden van de straf-
rechtspleging (wetenschap, zittende magistratuur, staande magistratuur, en advoca-
tuur) benaderd met het verzoek om hun oordeel te geven betreffende de waarde
van de in het praktijkonderzoek gepresenteerde indicatoren voor het besluit om al
dan niet een onderzoek in te stellen naar de persoonlijkheid/ geestvermogens van
een verdachte. Tevens werden uitspraken gevraagd over de signaalwaarde van
afzonderlijke misdrijven voor die besluitvorming. Dit leverde een respons op van
18 benaderde experts. De systematiek van dit onderdeel wordt beschreven in
hoofdstuk  15.

6.7. De analyse van de expertgegevens

De analyse van de expertgegevens richtte zich in het bijzonder op het vaststellen
van consensus en dissensus volgens de RAND/UCLA methode ten aanzien van de
'passendheid'  van het besluit om wel  of geen pj-onderzoek te laten verrichten bij
het voorkomen van elke indicator afzonderlijk. Ook werd de mate van consensus
nagegaan betreffende de signaalwaarde van afzonderlijke strafbare feiten. Van
deze analyse wordt verslag gedaan in hoofdstuk 16.

6.8. De constructie van het beslissingsondersteunend model

In deel VI wordt verslag gedaan van de constructie van het beslissingsonder-
steunend model dat op basis van de praktijkgegevens en de expertoordelen kon
worden ontwikkeld. Er wordt stilgestaan bij de keuze van de analysemethode
(hoofdstuk 17). Vervolgens worden in de hoofdstukken 18 en 19 de bijdragen van
de praktijk- en expertgegevens aan respectievelijk het besluit om wel of g&n  pj-
onderzoek te laten verrichten en aan het besluit betreffende de onderzoeksvariant
beschreven. Daarna komt het beslissingsondersteunend instrument (BooG) aan de
orde (hoofdstuk 20). In hoofdstuk 21 volgen dan voorstellen voor verder valide-
ringsonderzoek en implementatie.

59



Deel III

Indicaties voor het onderzoek naar de geestvermogens



Deel III  Indicaties voor het onderzoek naar de geestvermogens

Yullie zijn veels te lang weggebleven", mopperde Dompie, toen Piep
bijna twee uur later weer terughwam. «112 heb alle blobjes bij elhaar
gezocht maar jullie hadden niet gezegd hoe ik ze verder moest ver-
delen, kleurtjes bij elhaar of soorten bij elke:ar. Toen wist ik het niet
meer".

Piep lachte «Op bleur natuurlijh. je hebt verschillende bleuren raal-
en: rode, groene. heel veel gele, twee soorten blauwe en natuurlijh
ook zwarte en witte. Kom. we gaan de hleuren alvast bij elhaar
leggen, dat schiet lekker op".

"Ho. ho: zei Plaag, die even later binnen hwam. «Wat jullie daar
doen is niet echt slim".
«Hoezo niet". vroeg Dompie.
«ja. hoezo niet". herhaalde Piep verbolgen.
«Nou, 112 ben er achter gehomen dat je heel veel verschillende drok-
ben hebt: ronde, vierbante, twee-pitters. drie-pitters en veel-pitters;
en ook nog platte en dubbele", legde Plaag uit «Dus we hunnen de
blobjes veel beter op vorm sorteren".

«Nee", protesteerde Piep. «Want de raalen hebben allemaal
verschillende bleurtjes".
"Nou dan gool ik alles toch weer door elhaar". zei Dompie hoopvol
«Dan gaan we toch gewoon iets anders lego-e. legowe.. van lego
maken:
«Niks daarvan". zei Piep. 'We gaan een raaledrok wetenschappen,
dus we leggen eent de raalen bij de raalen en de drohken bij de
drokken".
"En als we daarmee 121aar zijn. gaan we volgens plan buiten hijhen
hoe de raalen en drokken gebruiht worden", vulde Plaag aan. Yij
gaat naar Middendorp, Dompie gaat naar Westdamme en it zal
gaan kijken in Oosthoek en Zuidbos".
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7.               Indicaties uit verkennende interviews met sleutelfiguren in de
strafrechtsketen

7.1. Inleiding

In het najaar van 1998 werden vraaggesprekken gehouden bij een achttal sleutel-
figuren in de strafrechtsketen. Alle geinterviewden waren werkzaam in het arron-
dissement Den Bosch en hadden de werkwijze binnen dat arrondissement als refe-
rentiekader. Kenmerkend voor die werkwijze is het trajectconsult dat sinds jaar en
dag door psychiaters van de arrondissementale Forensisch Psychiatrische Dienst
wordt verricht als daarom verzocht wordt. Omdat bijna alle gernterviewden die
consultatiefunctie regelmatig noemen, zal daar eerst uitvoeriger bij worden stilge-
staan (7.2.).  In de daarop volgende paragraaf (7.3.) komen de opzet en de uitvoe-
ring van de interviews aan bod, waarna in een achttal paragrafen verslag wordt
gedaan van de kernbevindingen uit de vraaggesprekken. In een afsluitende para-
graaf(7.4.) worden de bevindingen samengevat.

7.2. Het trajectconsult van de FPD in het arrondissement Den Bosch

Het trajectconsult bestaat eruit dat de ofEcier van justitie op basis van delict-
kenmerken, signalen die hem bereiken vanuit de opsporing door de politie ofvan-
uit de vroeghulp door de reclassering bij in verzekering gestelden, de FPD benadert
voor een consult. Consultvragen hebben meestal betrekking op Wn ofmeer van de
volgende aspecten.
-      Noodzakelijk te verlenen zorg (penitentiair of via doorplaatsing naar de GGZ)

meestal vanwege een foride psychiatrisch toestandsbeeld of ernstige surcida-
liteit.

-     Met het toestandsbeeld samenhangende mate van detentiegeschiktheid.
-     De vraag naar de wenselijkheid van een nader onderzoek projustitia en, zoja,

het soort onderzoek.
De in consult geroepen FPD-psychiater spreekt de justitiabele doorgaans in het
Paleis van Justitie en wel kort voor diens voorgeleiding aan de rechter-commis-
saris. De consultbevindingen worden doorgesproken met de rechter-commissaris
en later vastgelegd in een zogeheten consultbrief die verzonden wordt aan de rech-
ter-commissaris, de ofIcier van justitie en (in geval van inbewaringstelling en
gevangenhouding) de medische dienst van de penitentiaire inrichting waar een
verdachte wordt geplaatst. Mocht de o cier niet om een consult hebben gevraagi
maar daar bij de rechter-commissaris toch behoefte aan blijken, dan is laatst-
genoemde de consultvrager.

Het FPD-consult wordt in het Bossche arrondissement niet gehanteerd als een
noodzakelijke stap voorafgaand aan het besluit om een pj-onderzoek te laten ver-
richten. Die noodzaak geldt immers uitsluitend bij het voornemen om een justitia-
bele te laten opnemen voor klinische observatie. In de praktijk gaat in Den Bosch
aan het besluit tot pj-onderzoek wel bijna altijd een FPD-consult voora£

Onderstaande tabel geeft een indruk van de omvang van deze FPD-dienst-
verlening in relatie tot de aantallen voorgeleidingen rechter-commissaris en de
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aantallen mk-zaken over de jaren 1997 tot en met 2000. In de onderste rij wordt tel
orientatie het aandeel pj-zaken op het aantal mk-zaken in het betreffende jaar
weergegeven. De cijfers hebben betrekking op het strafrecht voor volwassenen.

TaI)el 7-1: trajectconsulten FPD Den Bosch over 1997 tot en met 2000

':'9997&..ti998& il92*6 63(imE
trajectoonsulten door de Forensisch Psychiatrische Dienst 304 333 351 332
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Het aandeel van de trajectconsulten op het aantal voorgeleidingen rechter-commis-
saris blijkt door de jaren heen stabiel: ongeveer een kwart. Omdat lang niet alle
voorgeleidingen leiden tot een afdoening van de strafzaak door de meervoudige
kamers is het aandeel van deze consulten op de aantallen mk-zaken steeds ruim
10% hoger (in 2000 zelfs 17%). Uit de tabel blijkt ook dat niet elk consult leidt tot
het besluit om een pj-onderzoek te laten verrichten. Dit laatste met uitzondering
van 1998, waarin blijkens de cijfers niet elk besluit tot een pj-onderzoek vooraf
werd gegaan door een FPD-consult. Al eerder (hoofdstuk 2) werd gewezen op het
voor Den Bosch uitzonderlijke 'pj-jaar' 1998, waarvoor geen verklaring werd
gevonden.

7.3. Opzet en uitvoering van de interviews

De interviews hadden, zoals eerder gezegd, een verkennend karakter. De bedoeling
was om na te gaan wat in de praktijk de opvattingen zijn betreffende de wense-
lijkheid of noodzaak om een onderzoek te (laten) doen naar de persoon van de
verdachte. Daarnaast werd gezocht inzicht te verwerven in de manier waarop indi-
caties terecht komen bij de rechter-commissaris, die tot het instellen van een pj-
onderzoek besluit. De interviews vonden plaats v66r de particle wijziging van het
Wetboek van Strafvordering, via welke de ofEcier van justitie de bevoegdheid
heeft om een onderzoek te laten instellen naar de persoonlijkheid van een ver-
dachte. Overigens heeft die wijziging in het arrondissement 's-Hertogenbosch
sindsdien niet tot bijstelling van de bestaande praktijk geleid: de rechter-commis-
saris is in dat arrondissement degene gebleven die besluit tot een pj-onderzoek:

De interviews begonnen allemaal met een uitleg van het onderzoek en de plaats
van de interviews daarin. Met toestemming van de geinterviewden werd het
vraaggesprek vastgelegd met een geluidsrecorder. Benadrukt werd dat dit materiaal
alleen beschikbaar zou zijn voor de onderzoekers.

Bij elk interview werden de volgende vier vragen gesteld
1.   De eerste vraag gaat over uw plek in het strafproces: op welke momenten en

met welke oogmerken hebt u in het strafproces te maken met een verdachte?

1.    Een uitzondering daarop vormen die spaarmme zaken waarin de officier geen vordering
inbewaringstelling doet, maar niettemin een pj-onderzoek wil.
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2.     De tweede vraag luidt of u in uw positie op een of andere manier te maken
krijgt met het ontstaan van vragen omtrent de peisoon van de verdachte?

3.     Uit het voorgaande begrijp ik dat u met betrekking tot het ontstgan van vragen
rond de persoon van de verdachte vooral een [signalerende, vorderende, ver-
zoekende, adviserende,  besluitende, beoordelende, anderelrolhebt.Klopt da'n

4.    Ik zou nu graag verder in willen gaan op de zaken waar u op let als u die rol
gaat vervullen?

Met name via de laatste vraag, gericht op het concretiseren van uitspraken werd
gezocht naar de indicaties en contra-indicaties voor een pj-onderzoek.

In paragraaf 6.2. werd al gemeld welke sleutelfunctionarissen in de strafrechts-
keten werden benaderd voor een vraaggesprek. Dat betroffen:
-     een rechercheur van het politiekorps te Helmond,
-   een arrestantenbewaarder van het cellenblok dat gevestigd is in het hoofd-

bureau van politie te Eindhoven,
-       een medewerker van de Stichting Reclassering Nederland van 66n van de units

te 's-Hertogenbosch,
-    een psychiater verbonden aan de Forensisch Psychiatrische Dienst te 's-Her-

togenbosch,
-    een advocaat,
-        een officier van justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch,
-    een rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in het ar-

rondissement te 's-Hertogenbosch,
-     een zittingsrechter van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.
Gelet op het verkennende karakter van de vraaggesprekken werd er niet naar ge-
streefd om de sleutelfiguren representatiefte laten zijn voor andere functionarissen
op dezelfde positie binnen de strafrechtsketen. Er was in de vraaggesprekken dus
ruimte voor particuliere opvattingen.

De interviews werden gedaan door drs. M. Mens, die in het kader van haar afstu-
deerproject nauw betrokken was bij het onderzoek en voor wie het terrein van de
strafrechtspleging op het moment van de vraaggesprekken nog nieuw was. Bij de
meeste interviews was ook de onderzoeker aanwezig.

De opnames van de vraaggesprekken werden letterlijk uitgetypt en vervolgens
door drs. Mens en de onderzoeker afzonderlijk geanalyseerd op het voorkomen van
indicaties en contra-indicaties voor pj-onderzoek. Deze afzonderlijke bevindingen
werden daarna met elkaar vergeleken en bediscussieerd om overeenstemming te
bereiken over een lijst van (contra)indicaties. Leidraad was niet het bereiken van
een wetenschappelijk gefundeerde interbeoordelaarsovereenkomst, maar het distil-
leren van afte bakenen indicaties en contra-indicaties voor pj-onderzoek uit wat de
geTnterviewden naar voren hadden gebracht.
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7.3.1. De rechercheur

De rechercheur geeft aan dat zijn primaire bemoeienis met een verdachte gericht is
op het zo goed mogelijk achterhalen van de feiten. Waarheidsvinding staat voorop,
waarbij benadrukt wordt dat het daarbij niet alleen maar gaat om de'kale' feiten.
Gemeld wordt dat er door de jaren heen in toenemende mate interesse is ontstaan
in de persoon van de verdachte. Wie is hij en wat heeft hem bewogen om bepaalde
feiten te plegen? De rechercheur geeft ARarbij een specifieke achtergrond aan van
die interesse, te weten het belang van het slachtoffer. Met name bij gewelds- en
zedendelicten is het de ervaring dat slachtoffers dergelijke diep ingrijpende
gebeurtenissen beter kunnen verwerken als ze kennis krijgen van de motieven van
de verdachte. Wat bewoog hem? Waar was hij op uit? Was er sprake van bewuste
slachtofferkeuze?

Tijdens verhoren doet de rechercheur indrukken op betreffende de toestand
waarin de verdachte verkeert. Er zijn er bij die stemmen horen, rare bewegingen in
hun hoofd krijgen, die zich gedwongen voelen om bijvoorbeeld seksuele hande-
lingen met kinderen te doen. Hoe vreemder het gedrag, maar ook hoe ernstiger het
delict, des te vanzelfsprekender wordt het dat verder naar die persoon wordt
gekeken, aldus de rechercheur.
Zeker bij een zaak van enig kaliber onderhoudt de rechercheur een intensief
contact met de ofIcier van justitie. In dat contact komen zowel de voortgang van
de waarheidsvinding, als ook persoonlijke achtergronden van de verdachte en
bijzonderheden in diens gedrag aan de orde. Het is gebruikelijk dat de rechercheur
de officier adviseert om de psychiater van de FPD erbij te halen. De rechercheur
heeft hierin een signalerende rol.

De rechercheur benadrukt dat bijzonderheden betreffende de persoon van de
verdachte, zoals die uit het opsporingsonderzoek naar voren komen, bij voorkeur
beschreven worden onder een aparte 'kop' van het proces-verbaal: "Dan wordt het
echt zichtbaar en springt het eruit". Hij benadrukt in dit verband dat de officier in
deze fase slechts een summier contact heeft met de verdachte: vijftot tien minuten
tijdens de voorgeleiding, tegenover de  soms vele uren van intensief contact van  de
politie tijdens de verhoren.

Indicaties voor pj-onderzoek worden door de rechercheur gezien in
gedragskenmerken van de verdachte, in opvallende beweegredenen achter de
delictpleging, in grote ernst van gepleegde feiten, en in slachtofferhulp.

7.3.2. De arrestantenbewaarder

De arrestantenbewaarder is verantwoordelijk voor de in verzekering gestelde ver-
dachten die ondergebracht worden in een arrestantenblok met voorzieningen voor
een wat langer durend verblijf (luchtplaats, recreatieruimte). De arrestanten-
bewaarder is in sterke mate gericht op het beheersbaar houden van de situatie,
waarbij het reageren op crisisverschijnselen een belangrijke plaats inneemt. Als er
een arts nodig is, wordt de piketdienst van de GGD gebeld. Medicatie is ruim ge-
sorteerd voorhanden. De gang naar het ziekenhuis is bij 'slikkers' vlug te maken.
Alle standaardhandelingen (luchten, eten, medicatie, bezoek van advocaat of re-
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classering) worden geregistreerd in een elektronisch systeem. Specifieke bijzon-
derheden (inschakelen arts, suTcidepogingen, agressief of zelfverwondend gedrag)
worden schriftelijk gerapporteerd in datzelfde systeem. Dergelijke bijzonderheden
worden vaak mondeling doorgegeven aan de verantwoordelijke rechercheurs. Er is
echter geen systematische rapportage naar andere functionarissen in de keten. Aan
hen wordt alleen informatie verstrekt als daar om gevraagd wordt. Dat laatste ge-
beurt vooral vanuit het huis van bewaring waar iemand na de voorgeleiding en het
besluit tot in bewaringstelling geplaatst wordt. Men wil daar dan weten wat voor
iemand men kan verwachten.

De arrestantenbewaarder, die los staat van politie en justitie, kan in de indi-
catiestelling een signalerende rot hebben, maar heeft die niet op een gesystema-
tiseerde manier.

7.3.3. De medewerker van de reclassering

De reclassering wordt per fax door de politie op de hoogte gesteld van het feit dat
iemand in verzekering is gesteld. De medewerker die de 'vroeghulpdienst' heeft,
maakt zo spoedig mogelijk een afspraak voor een bezoek aan de betrokkene ten
behoeve van de vroeghulp en neemt een indicatieformulier mee. In het vroeghulp-
contact krijgt de in verzekering gestelde de kans om zijn verhaal te doen. De
medewerker van de reclassering maakt daar een verslag van. Dit bestaat enerzijds
uit het invullen van het indicatieformulier, waarop ernst- en zorgscores betreffende
een aantal levensgebieden kunnen worden weergegeven: werk, opleiding, relaties,
lichamelijke en geestelijke gezondheid, hulpverleningsgeschiedenis, en dergelijke.
Anderzijds maakt de medewerker van de reclassering ook een kort verslag met
eigen indrukken. Komt het tot een voorgeleiding aan de officier en de rechter-
commissaris dan worden deze gegevens verwerkt in een vroeghulpverslag. Dit
heell soms de vorm van voorstel voor een zogeheten 'vroeghulp-interventie-
aanpak', waarin onder meer concrete suggesties kunnen worden gedaan over voor-
waarden waaronder een eventuele inbewaringstelling geschorst zal kunnen worden.
De vroeghulp dient ook voor onmiddellijke, vaak praktische, hulpverlening.

Wordt de verdachte heengezonden zonder dat het tot een voorgeleiding komt,
dan kan de informatie uit de vroeghulp dienen bij een later op te maken uitvoeriger
voorlichtingsrapport. Daar wordt dan om gevraagd door de officier van justitie.
Een dergelijk voorlichtingsrapport wordt meestal ook opgemaakt als een verdachte
'gehou(len' wordt en na zo'n drie maanden moet voorkomen. Er is bij de melding
van de inverzekeringstelling altijd een bepaalde mate van onzekerheid over de
vraag ofhet wel tot een voorgeleiding komt. De werkdruk brengt met zich mee dat
niet altijd een vroeghulp kan wor(len gedaan, de prioriteit wordt dan gelegd bij die
meldingen waar de kans op een voorgeleiding het grootst is.

In het contact doet de reclasseringsmedewerker indrukken op betreffende het
gedrag en de achtergronden van de verdachte. Als er sprake is van vroegere of
lopende psychiatrische contacten kan dat een reden zijn om een FPD-consult te
adviseren. De FPD wordt dan vaak ook rechtstreeks al op de hoogte gesteld.
Datzelfde geldt als er gedragssignalen zijn die kunnen wijzen op stoomissen of als
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er twijfels zijn over de detentiegeschiktheid. Ook bepaalde delicten, met name in
de sfeer van seksualiteit en ernstig geweld, lainnen aanleiding zijn om een FPD-consult te adviseren. Een laatste indicatiegebied heeft betrekking op de behoefte
aan het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden voor verdere begeleiding van de
justitiabele. De medewerker van de reclassering geeft aan dat een rechtstreeks
advies om een pj-onderzoek te doen zelden wordt gegeven dus ook niet betreffende
het type onderzoek; men gaat uit van de tussenstap van een trajectconsult door een
psychiater van de FPD.

7.3.4. De FPD-psychiater

De psychiater vertelt dat het verzoek voor een trajectconsult meestal afkomstig is
van de oficier van justitie, die de zaak in behandeling heeft. De dag voordat de
voorgeleidingen bij de of]icier en bij de rechter-commissaris zullen plaatsvinden
worden de personalia, de strafbare feiten en de consultvragen doorgegeven en
overgebracht op een consultformulier. In het FPD-gegevensbestand (FRIS) wordt
nagegaan ofde betrokkene al bekend is bij de dienst. In het verleden kan immers al
eens een pj-onderzoek oftrajectconsult gedaan zijn.

Mocht het de rechter-commissaris zijn die een consultverzoek doet, dan kan het
voorkomen dat de voorgeleiding al achter de rug is. Het consultgesprek vindt dan
zo spoedig mogelijk plaats in het huis van bewaring waar iemand geplaatst is.Mocht het leiden tot een advies waarvoor een tweede voorgeleiding noodzakelijk is
(bijvoorbeeld omdat er een klinische observatie wordt geadviseerd) dan wordt die
voorgeleiding zo mogelijk gearrangeerd op de dag dat de verdachte voor de
raadkamer komt in verband met het besluit betreffende de gevangenhouding.

Een consultverzoek wordt meestal ingegeven door de aard of ernst van de
strafbare feiten, door gedragskenmerken rondom de delictpleging of tijdens deverhoren door de politie,  of door informatie vanuit de vroeghulp waaronder infor-
matie over eerdere of lopende GGZ-contacten.

De psychiater heeft de indruk dat de dienstverlening van het trajectconsult
loont. Psychiatrische toestandsbeelden worden vroegtijdig onderkend, waardoor
het consult effectief is als een vorm van intake voor penitentiaire zorg of als
indicatiestelling voor een wegleiden van de betrokkene naar een GGZ-voorziening.
De verdachten met de meest in het oog springende psychiatrische toestandsbeelden
in combinatie met relatief minder ernstige vergrijpen zijn soms al 'weggezeefd'door interventie van de door de politie ingeschakelde GGZ-crisisdienst tijdens de
eerste dag(en) van de inverzekeringstelling.

Het consultgesprek met de verdachte is screenend van aard. Er wordt een korte
anamnese afgenomen met speciale aandacht voor een eventueel psychiatrische
voorgeschiedenis en voor middelenmisbruik. Er wordt ingegaan op het ten taste
gelegde. Er worden indrukken opgedaan betreffende gedrag, psychische conditie,
zorgbehoefte, en onderzoekbaarheid. Kenmerkend is de gerichtheid op signalen
voor het (al dan niet onmiddelliike) gevaar dat de betrokkene kan opleveren voor
zichzelfofanderen.

Als indicaties voor het advies om te besluiten tot een pj-onderzoek noemt de
psychiater de ernst en uitwerking van het delict, de vermoedelijke ernst van achter-
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liggende pathologie en de (recidive)gevaarlijkheid. Daarnaast levert een slecht of
niet te begrijpen combinatie tussen de delictpleging (soort en omstandigheden) en
de persoon van de verdachte een indicatie op. Tot slot noemt de psychiater de
wenselijkheid van het in kaart brengen van behandelingsmogelijkheden als
indicatie voor nader onderzoek. De ernst van de strafbare feiten moet dat dan wel
kunnen dragen.

De indicaties voor klinische observatie in met name het Pieter Baan Centrum
worden gezien in vluchtrisico's en gevaarlijkheid van de verdachte, en als er ver-
moed wordt dat een uitgebreid milieuonderzoek kan bijdragen aan een optimale
diagnostiek. Ook dynamieken tussen verdachten die van eenzelfde misdrijf ver-
dacht worden kunnen soms beter door middel van klinische observatie achterhaald
en in kaart gebracht worden. Een weigerachtige houding bij een ernstig delict in
combinatie met een sterk vermoeden van stoornissen kan ook aanleiding zijn om
een observatie in het PBC te adviseren. Als die elementen ontbreken maar er is een
vermoeden van psychiatrische problematiek waar observatie voor nodig is, dan kan
dat ook leiden tot het advies om iemand te laten observeren in de Forensisch Psy-
chiatrisch Kliniek van de GGzE te Eindhoven. In de meeste gevallen speelt
rondom zo'n zaak ook een vermoeden dat pj-onderzoek zou kunnen leiden tot het
advies om dn van de strafrechtelijke maatregelen (Tbs of Pz) op te leggen. De
'maatregeloptie' geldt ook als de voornaamste indicatie om een dubbelonderzoek
te adviseren.

Enkelvoudig psychologisch onderzoek wordt veelal gerndiceerd bij een
vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek of van problemen in de cognitieve
sfeer zoals zwakbegaafdheid. Naarmate de aanwijzingen voor het bestaan van
psychiatrische problematiek toenemen, wordt een enkelvoudig psychiatrisch
onderzoek in overweging gegeven.

Contra-indicaties voor pj-onderzoek ontstaan als in het consultgesprek geen
aanwijzingen worden gevonden voor eventuele stoornissen. Afwijkende trekken
die binnen de range van de normaliteit vallen, zijn geen reden om een onderzoek te
adviseren. Dit geldt ook als te voorspellen valt dat een pj-onderzoek geen
wezenlijke bijdrage kan leveren, zoals  in het geval van relatief minder ernstige
strafbare feiten gecombineerd met de afwezigheid van motivatie om behandeling
of begeleiding aan te gaan of aan een onderzoek mee te werken. Als er in het
verleden al meerdere pj-rapporten zijn gemaakt of als er recent al gerapporteerd is
en er zijn geen nieuwe gezichtspunten, wordt afgeraden om opnieuw te besluiten
tot een onderzoek.

7.3.5. De advocaat

De advocaat staat de verdachte bij. Dat wil zeggen dat hij inzake een eventueel pj-
onderzoek zijn client vooral voorlicht over de voor- en nadelen daarvan. De advo-
caat kan persoonlijk de mening hebben dat een pj-onderzoek bepaald wenselijk is,
maar als zijn client dat wit weigeren zal hij hem daarin volgen. In die zin is de
advocaat vooral geneigd om te reageren op de voorstellen van de ofIcier ofvan de
rechter-commissaris. Hierbij komt het voor dat de advocaat, in geval van de
vordering van een dubbelonderzoek bij een client die bang is om een Tbs-
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maatregel te krijgen, het tussenvoorstel doet van een enkelvoudig pj-onderzoek. De
kans op een Tbs wordt dan kleiner geacht. Als de deskundige een Tbs-maatregel
adviseert, zal er immers een tweede deskundige moeten worden benoemd, waarbijde client kan besluiten om zich daartegen te verzetten of medewerking aan het
onderzoek te weigeren.

Slechts een enkele keer kaart de advocaat namens zijn client zelf de wenselijk-
heid van een pj-onderzoek aan. Meestal speelt dan op de achtergrond de veronder-
stelling dat een dergelijk onderzoek kan bijdragen aan voorstellen die de client ten
goede komen. De schulduitsluitingsgrond van de ziekelijke stoornis ofgebrekkige
ontwikkeling van de geestvermogens (en dus de kans op een lagere straf) staat bij
de advocaat niet voorop. Wel kan de overweging ontstRAn om via een pj-onderzoek
aanknopingspunten te krijgen voor een beroep op noodweerexces en (vooral)
psychische overmacht.

De advocaat is wel geneigd om inzake pj-rapportage initiatieven te ontplooien
als blijkt dat een eenmaal uitgebrachte rapportage tegen de belangen van de client
ingaat. Dit kan zijn in het geval van een Tbs-advies, waar de client zich tegen wil
verzetten. Er kan dan beargumenteerd gevraagd worden om een contra-expertise,
waarbij de advocaat een suggestie kan doen betreffende de deskundige. Het komt
voor dat dan heel bewust deskundigen worden genoemi van wie bekend is dat ze
zeer terughoudend zijn in het adviseren van een lbs met dwangverpleging.

Indicaties voor rapportage worden door de advocaat gezien in de combinatie
van ernstige delicten, zoals levens- en zedendelicten, en de wens van de client om
behandeld te worden. Bij minder ernstige delicten gecombineerd met een slechte
persoonlijke prognose in het geval van een 'kale' vrijheidsstrafkan volgens de ad-
vocaat ook gedacht worden aan een pj-onderzoek met het oog op een begeleidings-
ofbehandelingsadvies.

Voor wat betreft de indicaties naar onderzoeksvarianten denkt de advocaat dat
psychiatrie meer aangewezen is als er het vermoeden bestaat dat er met de client
iets wezenlijk mis is. Als er behoefte is aan adviezen voor begeleiding en hulp-
verlening ziet de advocaat meer in een psychologisch onderzoek.

Contra-indicaties ziet de advocaat in de gevallen waarin de client een ont-
kennende procespositie inneemt en als de client alle medewerking aan een onder-
zoek weigert, ook al verwacht de advocaat persoonlijk dat zijn client weer binnen
de kortste keren ernstig zal kunnen recidiveren. Hij zal proberen om zijn client zo
goed mogelijk voor te rekenen wat de netto-verschillen zijn tussen een lange
vrijheidsstrafen de combinatie van een minder lange strafmet een Tbs-maatregel.

7.3.6. De officier van justitie

De officier geeft leiding aan de opsporing en vervolging. Hij geeft toestemmingom een verdachte buiten heterdaad aan te houden. Hij krijgt zijn informatie over de
verdenking, de feiten en de omstandigheden, het verloop van de inverzekering-
stelling en van de verhoren van de politie. Hij zegt weinig te hebben aan informatie
in de zin van "die man is gek". Hij wil horen waar zo'n opvatting op gebaseerd is.
Als de 79 Rk ernstig genoeg is of als een opsporingsonderzoek meer tijd in beslag
neemt, maakt hij een vordering op ten behoeve van de voorgeleiding bij de rechter-
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commissaris. Hij beslist dan onder meer ook over de vordering om een gerechtelijk
vooronderzoek te openen naar de geestvermogens. Als dat het geval is, benadert hij
de FPD voor een consult. Een meer formele volgorde die eruit bestaat dat de
officier als consultvrager het advies van de FPD afwacht alvorens te besluiten om
een pj-onderzoek te vorderen, vindt de officier weinig praktisch. Dan maar liever
vorderen en eventueel bij de voorgeleiding rechter-commissaris het gesprek
aangaan over het besluit om een onderzoek te laten doen. De oficier ziet liever een
besluit zo vroeg mogelijk in het traject van de strafrechtspleging dan dat later (bij-
voorbeeld bij de zitting) een tijdrovende terugwijzing naar de rechter-commissaris
voor een pj-onderzoek ondernomen moet worden. Dat laatste komt wel voor, maar
blijft beperkt tot zaken die er 'aan de voorkant' doorheen geglipt zijn en waarbij op

grond van de ernst van het stralbare feit nog voldoende tijd resteert.
De oficier ziet indicaties voor een pj-onderzoek op de eerste plaats in aard en

ernst van een strafbaar feit. Hierbij speelt de geschoktheid van de rechtsorde een

grote rol. Het is een ervaringsgegeven dat achter schokkende zaken meestal een
heel verhaal schuilgaat betreffende de persoon van de verdachte. Genoemd
worden: levensdelicten, ernstige geweldsdelicten en zedendelicten. Als een delict
niet zo ernstig is, maar er wel achtergrondinformatie bestaat over de kennelijk
psychiatrische gestoordheid van een verdachte, is dat ook een reden om een pj-
onderzoek te overwegen. Datzelfde geldt bij van kwaad-tot-erger-gevallen,
verdachten die dus vaker terugkomen met delictgedrag dat steeds meer zorgen
baart.

De indicatie voor dubbelrapportage of klinische observatie is vooral gelegen in
de verwachting dat een strafrechtelijke maatregel tot de mogelijkheden zou kunnen
gaan behoren. Dit vooronderstelt bij een Tbs in elk geval al de verdenking van een
ernstig delict. Voor het overige is de omcier de opvatting toegedaan dat je met
minimale middelen een maximaal effect moet zien te bereiken. Dus geen dubbel-
onderzoek als dat vanuit strafrechtelijk oogpunt ook niet nodig is. Enkelvoudig
psychiatrisch onderzoek wordt aangewezen geacht als er een vermoeden is van
psychiatrische problematiek, zo niet dan levert een enkelvoudig psychologisch
onderzoek ook de benodigde informatie.

Een ontkennende procespositie of de weigering om aan een onderzoek mee te
werken vormen in beginsel een contra-indicatie. De officier vindt dat zeker
voorkomen moet worden dat een rapport, opgemaakt over een ontkennende ver-
dachte, ingebracht wordt als een soort van bewijsmiddel. Overigens zijn ont-
kenning en weigering geen contra-indicaties bij zeer ernstige delicten, omdat in die
gevallen rekening moet worden gehouden met de noodzaak van het vorderen van
een Tbs-maatregel.

Als er inhoudelijk wel de behoefte bestaat aan meer inzicht in de persoon van
de verdachte, maar er tegelijkertijd verwacht wordt dat zo'n inzicht weinig kan
toevoegen aan een optimale strafrechtspleging levert dat ook een contra-indicatie
op. Het betreft dan 'interessante' zaken of verdachten in combinatie met strafbare
feiten die weinig ernstig zijn.
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7.3.7. De rechter-commissaris

Uiterlijk binnen drie dagen en vijftien uur na de inverzekeringstelling moet eenverdachte voorgeleid worden aan de rechter-commissaris. Deze toetst dan de recht-
matigheid van de inverzekeringstelling en beslist op de vordering inbewaring-stelling. De gang van zaken rond het besluit om een pj-onderzoek te openen is
vooral praktisch geregeld. De officier vordert een onderzoek naar de geestver-
mogens en schakelt mede op grond van informatie (bijvoorbeeld van politie of re-
classering) de FPD in voor een consult. De FPD-psychiater spreekt de verdachte
v66r de voorgeleiding en overlegt met de rechter-commissaris over de bevind-
ingen. De inbreng van de rechter-commissaris heeft in dat mondeling overleg vaak
betrekking op de strafrechtelijke inschatting van de zaak: is een zaak wel *hard' ofernstig genoeg om te besluiten tot een pj-onderzoek en tot de dubbel- ofklinische
varianten. Dergelijke zwaardere middelen moeten pas ingezet worden als het echt
nodig is.

Voorzien van de informatie van de FPD-psychiater gaat de rechter-commissaris
het contact aan met de verdachte en diens advocaat. Na het verhoor betreffende de
strafbare feiten worden ook de adviezen uit het consult ingebracht in het gesprek.Soms heeft de officier geen reden gezien ofverzuimd om een consult te vragen.Het kan dan voorkomen dat de rechter-commissaris dat alsnog ambtshalve doet.
Soms zijn kenmerken in het voorgeleidingsgesprek daar de aanleiding voor: eenverdachte reageert vreemd of oninvoelbaar, of hij komt met motieven achter het
delictgedrag die slecht te doorgronden zijn of ook door hem zelf onbegrepen blij-
ven.

Indicaties voor een FPD-consult worden in de eerste plaats gezien in de aard en
ernst van de strafbare feiten. Ernstige geweldsdelicten, zedenzaken en brand-
stichtingen staan daarin voorop. Het gaat er daarbij voor de rechter-commissaris
niet alleen om dat er ter zitting voldoende mogelijkheden zijn voor de strafrechte-
lijke afdoening, maar ook om het belang dat het 'publiek' er weet van heeft dat de
rechter zo volledig mogelijk geTnformeerd is over de persoonlijke omstandighedenvan de verdachte.

Daarnaast kan informatie over de persoon mnleiding zijn om een pj-onderzoekte overwegen: iemand gedraagt zich vreemd, er is al een arts of crisisdienst bij
geweest in het politiebureau, er is een psychiatrische achtergrond. Ook de rechter-
commissaris noemt van-kwaad-tot-erger-zaken, vooral als die gepaard gaan meteen toenemende maatschappelijk overlast.

Voor wat betreft de onderzoeksvariant zijn klinische observatie of een dubbel-
onderzoek primair geTndiceerd als verwacht wordt dat een strafrechtelijke maat-
regel tot de mogelijkheden zou kunnen gaan behoren. Observatie ligt dan het meest
voor de hand bij de zeer ernstige zaken. De indicaties voor de enkelvoudigevarianten hangen volgens de rechter-commissaris af van de vermoedelijke aard vande problematiek: psychiatrie bij psychiatrische beelden en psychologie -als er
getest moet worden'.

Contra-indicaties worden door de rechter-commissaris gezien in onvoldoende ernst
van een feit, onder meer ook omdat de dan te verwachten sanctie weinig variatie
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toelaat onder invloed van de adviezen vanuit het pj-onderzoek. Een ontkennende
procespositie kan een contra-indicatie opleveren, als er weinig (overtuigend)
bewijsmateriaal voorhanden is. De rechter-commissaris vindt het in zo'n geval
mddr aangewezen om het besluit over het laten verrichten van een pj-onderzoek
door te schuiven naar de zittingsrechter.

7.3.8. De zittingsrechter

De zittingsrechter krijgt doorgaans te maken met de resultaten van eerder gepleeg-
de besluitvorming inzake de pj-rapportage. Hij vertrouwt erop dat het besluit op
goede gronden tot stand is gekomen en kan dat eventueel toetsen aan de consult-
brief van de FPD-psychiater, die zich bij de stukken bevindt. Hij vertrouwt er ook
op dat deskundigen zijn benoemd, wier deskundigheid is getoetst door de FPD.
Daarnaast toetst hij ingediende rapporten, en wel met name op het punt of de gege-
ven conclusies en adviezen logischerwijze voortkomen uit de onderzoeks-
bevindingen. Als onduidelijkheden blijven bestaan of als er (bij dubbelrapportages)
tegenstrijdige conclusies en adviezen gegeven zijn, heeft hij de mogelijkheid de
deskundigen ter zitting nader te bevragen. Meestal leven soortgelijke vragen dan
ook bij de o cier c.q. bij de verdediging.

De zittingsrechter kan, als er geen pj-onderzoek is gedaan, een zaak voor een
dergelijk onderzoek terugwijzen naar de rechter-commissaris. Dit kan ook als een
ingediend rapport onvoldoende houvast biedt of als er vanuit een enkelvoudig
onderzoek een maatregeladvies wordt gegeven. In het overgrote deel van de zaken
blijkt ter zitting echter dat de eerdere besluitvorming van rechter-commissaris
adequaat is geweest.

In de indicatiestelling van een pj-onderzoek staat ook voor de zittingsrechter
voorop dat er sprake moet zijn van een strafbaar feit met een zekere ernst. Er valt
dan te denken aan zaken waarin agressie en geweld aan de orde zijn en wellicht
ook aan brandstichting. Relatief lichte zaken gepleegd door mensen die geestelijke
hulp nodig hebben moeten er niet toe leiden dat die hulp via het strafrecht
georganiseerd gaat worden.

Naast de ernst zijn behoefte aan inzicht in de achtergronden van de persoon en
van de delictpleging aanleiding voor een pj-onderzoek. Dit laatste met name ook
met het oog op de toerekeningsvatbaarheid. Ook als de behoefte aan een gedrags-
deskundig advies over de richting van de afdoening groot is, kan dat een reden zijn
een pj-onderzoek te laten doen.

De zittingsrechter ziet klinische observatie in het Pieter Baan Centrum als
aangewezen bij heel ernstige zaken zoals levensdelicten, ernstige gevallen van
brandstichting en heel ernstige zedenzaken. Het is een rapportagevariant die eerder
past bij extra zware feiten dan bij een 'extra zwaar persoon' in de zin van een zeer
ernstig en evident gestoorde verdachte.

Dubbelrapportage is aangewezen in die gevallen waarin een strafrechtelijke
maatregel aan de orde zou kunnen komen.

Een contra-indicatie is aan de orde in relatief lichte zaken, gepleegd door evident
gestoorde personen. Het gevaar bestaat dat het strafrecht en de daarbinnen opge-
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dragen pj-rapportage in zulke gevallen te gemakkelijk gebruikt worden om de weg
terug naar de geestelijke gezondheidszorg te zoeken.

Tot slot wijst de zittingsrechter het gebruik van de bevindingen uit pj-
onderzoek ten behoeve van de bewezenverklaring van de strafbare feiten beslist
van de hand.

7.4. Conclusies uit de intertews

7.4.1. Met betrekking tot de Grollen' van de sleutelfiguren

Over de rolverdeling van de sleutelfiguren in de weg naar het besluit om een pj-
onderzoek te laten verrichten blijkt grote 66nduidigheid te bestaan in het arrondis-
sement Den Bosch. Schematisch blijkt die rolverdeling als volgt weer te geven:

··11 4'·.:' '.'..-*:''wie, · . '··.  '. ·,.:' .   :·t·1,··2.*ati',.'ti :1: A+.1   ',',:r..·.ff."  ilur/aldi:..1 3*.3
rechercheur signaleert ofEcier
arrestantenverzorger signaleert recherche

reclassering signaleert FPD-psychiater
adviseert omcier van justitie

FPD-psychiater adviseert rechter-commiss:Iris
licht voor ofIcier van justitie

advocaat verzoekt rechter-commissaris

officier consuiteert FPDisychiater
vordert rechter-commissans

rechter-commissaris consulteert FPD-psychiater
beoordeek

beslist
zittingsrechter beoordeelt

beslist
wgst terug rechter-commissaris

Ook blijkt uit de interviews dat de beslissingshierarchie onomstreden is. Dit geldt
zowel voor wat betreft de formele posities met de rechter als finale beoordelaar en
beslisser, alsook voor wat betreft de inhoudelijke 'hierarchie' met het str€»echte-
l(ike belang van een pj-onderzoek als primair aan de andere mogelijke belangen.
Dat strafrechtelijke belang ziet dan zowel op het via het instellen van een pj-
onderzoek optimaliseren van de strafrechtelijke beoordeling van het daad-dader
complex, als op de communicatie daarvan naar de samenteving zoals met name
verwoord werd door de rechter-commissaris.

7.4.2. Met betrekking tot de aangegeven (contra-)indicaties

De gemterviewden geven over het algemeen genomen dezelfde indicaties op voor
het overwegen van een pj-onderzoek. Uiteraard spelen kenmerken van de ver-
dachte daarin een grote rol. Op de eerste plaats zijn er gedragskenmerken die op-
vallen in het directe contact: agressie, (on)toegankelijkheid, 'rare' gedragingen of
vreemde uitlatingen. Daarnaast zijn er achtergronden die bekend worden, waaron-
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der vooral actuele of historische psychiatrische bemoeienissen en de bekendheid
van betrokkene bij justitie. Het zijn indices die erop kunnen wijzen dat er met de
verdachte als persoon iets aan de hand zou kunnen zijn. Deze meer persoonsge-
bonden elementen komen sterker naar voren bij diegenen die een signaleringsrol
vervullen zoals de politie, de reclassering en (met een geringe invloed) de arrestan-
tenbewaring.

Delictkenmerken worden door alle geYnterviewden genoemd als doorslag-
gevend voor het besluit om een pj-onderzoek te laten doen. Hierbij worden de
volgende delictsoorten vaker genoemd: levensdelicten, overige geweldsdelicten,
zedendelicten en brandstichting. Steeds wordt benadrukt dat daarbij dan sprake
moet zijn van een zekere ernst, zoals onder meer tot uitdrukking komt in de schok-
kende invloed van een delict op de samenleving of uit de op een delia gestelde
strafdreiging.

Naast delicttype wordt door meerdere gernterviewden ook recidiveren genoemd
als een indicatie voor pj-onderzoek. Dit geldt dan in het bijzonder voor daders bij
wie sprake lijkt van een van-kwaad-tot-erger spiraal en voor daders die met grote
aantallen relatiefmildere misdrijven ernstige overlast veroorzaken.

Ook de doelen die gediend kunnen worden met een pj-onderzoek worden als
indicatie opgevoerd. Daarbij wordt verwezen naar de noodzaak van pj-rapportage
in die gevallen waarin het opleggen  van  de Tbs- of Pz-maatregel als reele optie
wordt gezien. Daarnaast wordt de behoefte aan inzicht in het daad-dader-complex
aangegeven vanwege de mogelijke implicaties voor de toerekeningsvatbaarheid,
maar ook met het oog op andere specifieke aspecten voor de strafrechtelijke beoor-
deling, zoals noodweerexces en psychische overmacht.

De differentiatie naar de diverse onderzoeksvarianten levert voor wat betreft
recherche, arrestantenbewaarder en reclassering geen specifieke noties op. Advo-
caat, oficier van justitie, rechter-commissaris en zittingsrechter zijn het er allemaal
over eens dat een psychiatrisch onderzoek aangewezen is bij een vermoe(len van
psychiatrische problematiek in engere zin.2 Dubbelonderzoek is geindiceerd bij
ernstige feiten in combinatie met gecompliceerde problematiek, en in zaken waarin
naar verwachting een strafrechtelijke maatregel tot de mogelijkheden zou kunnen
gaan behoren. Klinisch onderzoek wordt aangewezen geacht bij een sterk ver-
moeden van psychopathologie, zonder dat vanuit een FPD-consult al voldoende
duidelijk wordt wat er aan de hand kan zijn. Ook als er in iemands verleden
meerdere (verschillende ofaan elkaar tegenstrijdige) diagnoses zijn gesteld kan dat
een reden zijn voor klinische observatie. De PBC-variant wordt door de geinter-
viewden daarbij voorbehouden aan zeer ernstige feiten, gevaarlijke verdachten, en
ook wel aan weigerende of weigerachtige verdachten. De FPD-psychiater noemt
daarbij de mogelijkheid van een uitgebreid milieu-onderzoek als een diagnostische
indicatie.3

2.  Een rekkelijk begrip dat zowel betrekking heeft op psychiatrische ziekten, als op een
defectueuze persoontijkheidsopbouw en biologisch bepaalde stoomissen, bijvoorbeeld
in de agressieregulatie.

3.   Toen de interviews eind 1998 werden afgenomen bestond de triplevariant met zijn uit-
gebreide milieu-onderzoek nog niet.
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Een contra-indicatie is te vinden in de verwachting dat een pj-onderzoek geen
wezenlijke bijdrage biedt ofkan bieden aan het strafproces. Dit geldt dan vooral als
de strafbare feiten vanwege een te geringe ernst onvoldoende speelruimte op-
leveren  in de sanctionering.  Ook als geen enkel actueel of historisch signaal het
vermoeden van het bestaan van een stoornis oplevert, wordt een pj-onderzoek niet
aangewezen geacht. De advocaat is het meest stellig in het benoemen van een
ontkennende procespostitie en het weigeren van onderzoek als contra-indicaties,
maar ook de oflcier en de rechters neigen in die gevallen tot terughoudendheid,
behalve als het delict zeer ernstig is en de bewijslast stevig lijkt.

De bevindingen vanuit de interviews zijn hieronder in schema gezet. Hierbij werd
een ordening toegepast naar:
-     indicatoren die vooral betrekking hebben op het delict (tabel 7-2),
-     indicatoren die vooral betrekking hebben op de persoon (tabel 7-3),- indicatoren genoemd in verband met de onderzoeksvarianten (tabel 7-4),- contra-indicaties (tabel 7-5).
De laatste drie indicaties in het onderstaande schema (tabel 7-2) hebben betrekking
op het doel dat gediend kan zijn met een pj-onderzoek. De overige indicaties geven
vooral de aanleiding weer om een pj-onderzoek te overwegen.

Tabel 7-2: primair delictgerelateerde indicaties en hun herkomst vanuit de interviews

rch ab rec pst adv ovj rc ZI

feiten zijn ernstig 4                          4                 4                 4
rechtsorde is geschokt / maatschappelijke impact                                                4                    1        4
delicten: b a8daiden 4 q '4/q,/

geweldsdelicten      4  4 4 1 \1 4
brandstichling 4 4
zed nadiann  4 444444
vernielingen op grote schaal                                                                                                V
bedreigingen                                                                                 4
veelvuldige 'overlast'delicten                                                                          4

bizar delict                                                                                                                       q
niet bij de verdachte te plaaben delict                                                                     4                                4

recidiveren:   ernstiger recidiveren                                                                            1                    1
snel recidiveren                                                                          4                 4       4
gevaar voor recidiveren                                                                      4                    4

zware straf- c.q. maatregeldreiging (Tbs en Pz)                                                   1                    4        4        4
bernvloeding strafinaat                                                                                     V
verhelderen daad-dadercomplex naar slachtoffer            V
idem naar samenleving                                                                                                                     V
rch=rechercheur; ab=arrestantenbewaarder; reo=reclasseringsmedewerker; pst=FPD-psych_ateri
adv==advocaati   ovj=oEcier van justitie; rc=rechter-commissaris, zr=zittingsrechter

In tabel 7-3 hebben de laatste vijf indicaties betrekking op de antwoorden en aan-
bevelingen die een pj-onderzoek zou kunnen opleveren. Merk hierbij op dat met
betrekking tot het daad-dadercomplex uiteraard sprake is van overlap met venvante
indicatoren die ook in 7-2 werden ondergebracht.
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Tai)el 7-3: primair aan de persoon gerelateerde indicaties en hun herkomst vanuit de interviews

rch ab rec t,St adv ovi rc ZI

1,11 4 4
vermoeden van mvchomthologie                                    V                 ./      ./      V       ./      ./
eerdere osvchiatrische oonamen 44,1
eerdere RIAGG-contacten 4444 4
eerdere Di-ranoortaLZe                                                                                                    4                    4
redenen die de verdachte aangeeft voor het delict            4                    4                                            4
als verdachte geelt controleverlies aan                                                  V
de verdachte wil zelfonderzocht worden                                                                                         4                       4
achtereronden moeten verduideliikt worden                                                                                                           V
vragen bii de toerekeninesvatbaarheid                                                                                                                     V
vraeen over noodweer of(Dsychischel overmacht                                                    1                 1
bevorderen inzicht in eigen functioneren                                                                   V
verkriieen van advies over hoe verder                                                                     4                                            4

rch=rechercheur, ab=arrestantenbewaarder, rev=reclasseringsmed werker; pst=FPD-psychiater,
adv=advocaat; ovj=officier vanjustitie; rc=rechter-commissaris; zr=zittingsrechter

Tabel 7-4 bevat de ordening van indicaties betreffende de diverse onderzoeks-
varianten. In de interviews valt daarbij op dat de verfijningen vooral aangegeven
worden door de FPD-psychiater.
Tabel 7-4: indicaties betreffende de pj-onderzoeksvarianten en hun herkomst uit de intervie 

|rch  |ab  |rec  |Dst  |adv |ovi  Irc   I zr
enketvoudill pspcholoeisch
vermoeden van versoonliikheidsosoblematiek                                               V
vermoeden van zwakbeeaafdheid                                                                            4
behoefte aan westandaardiseerd (test)onderzoek                                                                                       V
zontaxatie en moeelilkheden huloverlening                                                            V
enketvoudie Dsvchiatrisch
duideliike osvchiatrische voomeschiedenis 44\14
vermoeden Dsychiatrische stoomissen 4444
dubbelrapportage
ernstie feit                                                                                                         q
ernstiee inbreuk rechtsorde                                                                     V
zeer vecomt)liceerde asus                                                                                          V
grote kans OD recidive                                                                                                  V

Tbs ofPz moveliik                                                                                                        1                    1        1
klinische observatie GGZ
vaae beeld bii sterk vermoeden osvchonathologie                                        ./
moeiliik te doomronden verdachte                                                                           V
onheldere diagnostiek in het verleden                                                                     V
klinische observatie Meter Baan Centrum
zeer ernstie feit                                                                                                                                            V
gevaarliike verdachte                                                                                                   V
weigerende verdachte                                                                                                   4                                 4
noodzaak uitvoerie milieu-onderzoek                                                                     V

rch=rechercheur; aly=arrestantenbewaarder; rec=reclasseringsmedewedier; pst=FPD-psychiater,
adv=advocaati  ovj=ofTicier van justitie; rc=rechter-commissaris; zr=zittingsrechter
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Tabel 7-5, tenslotte, geeft een schematisch overzicht van de door de gemter-
viewden genoemde contra-indicaties voor pj-onderzoek.

Tai)€17-5: contra-indicaties voor pj-onderzoek en hun herkomst uit de interview,

rch ab rec Dst adv  ovi rc ZI

geen aanwiizingen voor stoomissen                                                                         4

er is eerder veravoorteerd                                                                                            4                                4
ontkennendeverdachte 4 (0 (0
weieerende verdachte 4 (M (%/'1
mild delict bii veranderingsafkeriee verdachte                                                     q
Di-nor)ortaee kan geen meerwaarde bieden 144
rch=rechercheur ab=arrestantenbewaarder rec=reclasseringsmedewerker, pst=FPD-psychiater
adv=advocaati  ovj=ofcier van justitie; rc=rechter-commissaris; ZI'=zittingsrechter

De verkenning via interviews heeft al bij al een eerste verzameling van in de
(Bossche) praktijk gangbare indicatoren voor een pj-onderzoek opgeleverd. De
manier waarop deze zijn verwerkt in het systematisch onderzoek bij een viertal
arrondissementen komt pas in decl vier aan de orde. Eerst zal verslag worden
gedaan van in de literatuur aangetroffen indicatoren en van het ordeningsschema
van de werkgroep indicatiestellingen Pro Justitia.
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8. Indicaties vanuit de literatuuri

8.1. Inleidend

Bij het onderzoek naar indicaties in relevante literatuur stuit men begrijpelijkerwijs
op twee soorten bronnen: juridische, en forensisch psychiatrische/ psychologische.
De weergave van het literatuuronderzoek zal geordend zijn naar de chronologie.
Deze manier geeft inzicht in hoe de positie van het gedragsdeskundig onderzoek is
geevolueerd.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Eerst (paragraaf 8.2) zullen de in de
literatuur aangetroffen indicaties worden gepresenteerd. Hoewel het overzicht in
beginsel beperkt blijft tot literatuur betreffende de strafrechtspleging in Nederland,
zal ter orientatie ook over de grens worden gekeken. In paragraaf 8.3. wordt de
ordeningssystematiek van de Werkgroep Indicatiestellingen gepresenteerd inclusief
de procedurele aanbevelingen van die werkgroep

8.2. Indicaties uit de literatuur

8.2.1. Nederlandse bronnen

De gedetailleerdheid van de literatuurindicaties is op het eerste gezicht wisselend
en varieert van een 'niet-pluis'-gevoel dat een justitiabele kan oproepen tot iets
specifieks als een trauma capitis (hoofdletsel) in de voorgeschiedenis van een justi-
tiabele.

Een rijke historische bron is een studie van Hoeffelman (1962), die met 230
leden van zowel de zittende als de staande magistratuur vraaggesprekken hield
over de psychiatrische rapportage pro justitia. Uit deze studie komt naar voren dat
een psychiatrisch onderzoek geboden is, wanneer dat van belang is voor de beslis-
sing van de rechter. Ook blijkt dat het besluit tot een pj-onderzoek in overeen-
stemming moet zijn met de ernst van het strafbare feit. Wat dat betreft mel(len de
geinterviewden delicten als: niet invoelbare zedendelicten, ernstige geweldsdelic-
ten, brandstichting, reeksen vermogensdelicten, recidives. De verwachting dat er
een zware strafdreigt is ook een reden voor onderzoelg maar ook als een betrekke-lijk gering delict ernstige gevolgen zal kunnen hebben voor de justitiabele (bij-
voorbeeld in het geval van een exhibitionerende onderwijzer).

Voor wat betreft de persoon van de verdachte kan het vermoeden van stoornis-
sen een reden zijn om tot onderzoek te besluiten. De besluitvorming acht Hoeffel-
man het best in handen bij de rechter-commissaris in strafzaken, eventueel in over-
leg met de officier van justitie. Ook de indicatiestelling is daardoor primair onder-
gebracht bij de R-C, die in sommige gevallen de mogelijkheid moet hebben om een
psychiater te raadplegen alvorens te besluiten. Suggesties voor een psychiatrisch

1.    Een deel van de tekst van dit en het volgende hoofdstuk is afkomstig uit een eerdere pu-
blicatie die onder de titel 'Over de ontwikkeling van richtlijnen voor de besluitvorming
inzake het gedragsdeskundig onderzoek Pro Justitia; een tussenstand' is opgenomen in
'Forensische psychiatric anno 2000'  (Oei en Groenhuijsen, 2000).
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onderzoek kunnen afkomstig zijn van de reclassering, de gestichtsarts,2 de dis-
trictspsychiater, maar ook van een huisarts of een behandelend psychiater.3 Hoef-
felman onderscheidt niet tussen psychiatrische en psychologische pj-rapportage.
De laatste variant bestond immers nog niet, al werd er in de Psychiatrische Obser-
vatiekliniek van het Gevangeniswezen (de voorloper van het Pieter Baan Centrum)
wel psychologisch onderzoek gedaan. Als indicaties voor klinische observatie
geven zijn geinterviewden vooral de grote ernst van de strafbare feiten, de gecom-
pliceerdheid van de strafrechtelijke casus, de evidente gestoordheid van de ver-
dachte, en een eerder in dezelfde zaak uitgebrachte onbevredigende ambulante
rapportage. De geInterviewden zijn van mening dat de psychiatrische rapportage
bij voorkeur zou moeten worden verricht door of onder het gezag van de districts-
of gestichtspsychiater gezien hun grotere forensische kennis. Het gebrek aan die
kennis is volgens Hoeffelman de belangrijkste reden waarom rapporten van 'plaat-
selijke zenuwartsen' vaak niet voldoen. Een andere reden blijkt de geringe vergoe-
ding die ertoe leidt dat die onderzoeken vaak te weinig uitvoerig en diepgaand zijn.

Nieboer (1970), zowel psychiater als jurist, behandelt uitputtend het leerstuk van
de'toerekenbaarheid', dat van oorsprong de belangrijkste reden vormt voor het be-
trekken van gedragsdeskundigen bij de strafrechtspleging. Nieboer gaat daarbij in
op de historie van het ontstaan van de betreffende wetsartikelen (37,38,39 SO en
op verschillende dogmatische problemen. Nieboer gaat ook in op verwijzings-
criteria voor deskundigenonderzoek en peurt daarvoor uit de historie door Van
Bemmelen (1956) aan te halen, die stelt dat de rechter verplicht zou moeten zijn
om deskundigen te horen over de geestestoestand van een verdachte in geval deze
een misdrijf heeft begaan waarop levenslange gevangenisstraf staat, alsmede wan-
neer de rechter van oordeel  is dat hij  voor een misdrijf een gevangenisstraf van
meer dan vier jaar zou moeten opleggen. Nieboer vindt deze directe koppelingen
tussen ernst van feiten (uitgedrukt in straf of strafdreiging) en een onderzoek te
grof als indicatie. Wel meent hij dat lichte straf(dreiging)   niet mag leiden tot een
pj-onderzoek (tenzij er sprake is van recidive).

Nieboer komt uit op twee modaliteiten: ofwel een deskundige vragen een voor-
lopig en oppervlakkig oordeel te geven over de wenselijkheid van een nader onder-
zoek, ofwel (wat zijn voorkeur heeft) de OfIcier van Justitie grotere bevoegdheden
en uitvoeriger instructies geven voor het verwijzingsbeleid met betrekking tot on-
derzoek. Interessant is dat de eerste aanbeveling in de huidige praktijk is terug te
vinden in het zich landelijk ontwikkelende trajectconsult van de Forensisch Psy-
chiatrische Dienst. Verder is vermeldenswaard dat de tweede aanbeveling (30 jaar
na dato) gerealiseerd is met de invoering van wijzigingen in het wetboek van straf-
vordering, waardoor aan de OfIcier de bevoegdheid toekomt om vast beedigde
deskundigen in te schakelen voor een onderzoek naar de geestvermogens.
In een latere publicatie (1977) introduceert Nieboer een ander belang in de afwe-
ging rond het openen van een onderzoek naar de geestvermogens. Hij stelt dat het
inschakelen van een deskundige een rechtsbeslissing is, waarbij het belang van een

2.    Dit is de oude aanduiding van in penitentiaire inrichtingen werkzame huisartsen.
3.  In deze tijd zou het ondenkbaar zijn dat de laatstgenoemden - gelet op hun behande-

lingsrelatie - een dergelijke signaalfunctie zouden vervullen.
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rechtvaardige rechtspraak moet worden afgewogen tegen het recht op privacy ten
aanzien van het psychisch leven van een justitiabele. Hoe ernstiger een delict des te
lichter het privacy-argument. Nieboer ziet niet goed hoe kan worden bewerk-
stelligd dat de jurist het belang van een pj-onderzoek in specifeke casus onder-
kent. Een volgens hem onoplosbaar probleem dat echter minder knelt om de vol-
gende redenen:
-      De kennis rond stoornissen en hun verband met problemen in de jeugd is meer

gemeengoed geworden.
-     Men meent terecht dat de kans op een stoornis toeneemt met de ernst van een

feit.

-      De kansen zijn groter dat een gedetineerde verdachte direct of indirect met een
deskundige in aanraking komt.

-    Er zijn mogelijkheden voor correctie achteraf, waardoor psychische gestoorde
gedetineerden uit gevangenissen kunnen worden weggeplaatst.4

Het Rapport van de Commissie Psychiatrische/Therapeutische Voorzieningen inhet Gevangeniswezen (1983) kwam met betrekking tot de vraag wel of geen ge-
dragsdeskundigenonderzoek tot de volgende aanbevelingen:

'Torensische deskundigenrapportage is naar het oordeel van de commissie
geTndiceerd in gevallen waarin de voorgeschiedenis van de verdachte dan wel
diens gedrag en/ofaard van het gepleegde delict dan wel het gedurige karakter
waarmede delicten worden gepleegd, psychische stoornissen of defecten
kunnen doen veronderstellen en aldus tot een dieper inzicht in het
functioneren van de verdachte nopen. De wenselijkheid van deze rapportage
behoeft niet uitsluitend voort te komen uit het beeld dat hetzij de betrokkene
hetzij het gepleegde delict biedt, ook in de combinatie: verdachte delict kan
aanleiding voor zulk een rapportage worden gevonden" (p.70).

De Commissie vindt onderzoek niet nodig als:
-     er sprake is van recente, complete en betrouwbare gegevens;
-     de (geringe) ernst van het feit niet in verhouding staat tot een te diepe ingreep

op privacy en psychisch functioneren van de onderzochte;
-   onderzoek en rapportage een te groot gevaar lopen ook bij te dragen aan de

bewijsvoering.
Voor wat betreft het 0'pe onderzoek reserveert de Commissie monodisciplinair
psychiatrisch onderzoek voor casus waarin voor betrokkene op zeer korte termijn
in verband met diens psychische toestand passende maatregelen dienen te worden
getroffen, zoals opneming met een rechterlijke machtiging in een psychiatrisch
ziekenhuis en toepassing van art. 37, lid 2 Sr.

Monodisciplinair psychologisch ondenoek komt in aanmerking als de op-
drachtgever het accent legt op het verkrijgen van inzicht in de persoon van de ver-

4.      Het  is  in  deze tijd moeilijk voorstelbaar dat amper 20 jaar geleden een dergelijke corri-
gerende zelfregulatie ten aanzien van psychisch gestoorde gedetineerden nog effectief
werd geacht; heden ten dage bieden hun aantal, hun complexe problematiek, en de be-
perkte mogelijkheden voor GGZ-plaatsing de penitentiaire inrichtingen juist zeer grote
kopzorgen.
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dachte, diens ontwikkeling en/oftoekomstmogelijkheden, waarbij niet primair een
vaststelling van de mate van toerekeningsvatbaarheid beoogd wordt.

Voor multidisciplinaire rapportage (psychiater en psycholoog) noemt de
Commissie geen afzonderlijke indicaties, maar acht zij het een taak van de Dis-
trictspsychiatrische Dienst om daarover te adviseren. Overigens noemde de Com-
missie daarbij al het nut en de wenselijkheid van samenwerking met het Sociaal
Psychiatrisch Werk van (toen nog) de Algemene Reclasserings Vereniging, waar-
mee ze vooruitliep op het al genoemde 'triple-onderzoek' (paragraaf 1.1.4.).

Tot klinische observatie zou volgens de Commissie besloten moeten worden na
advies van de Districtspsychiatrische Dienst en wel in die gevallen waarin de ver-
wachting bestaat  dat een gevangenisstraf van  3 jaar  of meer zal worden opgelegd
en in die gevallen waarin is gebleken dat de verdachte zich ondanks behandeling
op grond van eerder psychiatrisch of ambulant multidisciplinair onderzoek op-
nieuw heeft schuldig gemaakt aan het plegen van ernstige strafbare feiten.

Ten aanzien van gedragsdeskundig onderzoek als voorwaarde voor het opleg-
gen van de (toen nog) tb.r.-maatregel mengde de commissie zich in een discussie,
waarbij zij het standpunt innam dat de in het gewijzigd Ontwerp van Wet voorge-
stelde bepaling van klinische observatie zou moeten worden veranderd in multidis-
ciplinair (dus niet noodzakelijk klinisch) onderzoek. Uiteindelijk werd gekozen
voor de voorwaarde van een onderzoek door tenminste twee gedragsdeskundigen
van verschillende disciplines, waaronder een psychiater, die hun advies gezamen-
lijk of ieder afzonderlijk uitbrengen.

Haffmans (1989), jurist, constateert in zijn studie dat derechter-commissaris eigen-
lijk alleen in geval van de vrijheidsbenemende maatregelen (lbs, Pz )5 de wettelij-
ke verplichting heeft om een gedragsdeskundig onderzoek te laten plaatsvinden.
Daarbuiten zijn er geen wettelijke aanwijzingen. De indicatie-'lijstjes' (voor het wel
of niet laten verrichten van pj-onderzoek)  die de ronde doen, ontlopen elkaar wei-
nig. Haffmans noemt op: veelvuldige recidive, aard en wijze van het plegen van
het delict, de (gestoorde) indruk tijdens het verhoor rechter-commissaris, en de
(belaste) voorgeschiedenis van de verdachte.

Haffmans stelt vast dat deze indicaties niet garanderen dat de meest geschikte
beslissing wordt genomen. Hij leidt dat onder meer  af uit significante verschillen
tussen de arrondissementen in aantallen onderzoeken en beveelt aan om de besluit-
vorming van de rechter-commissaris te laten voorafgaan door een advies van de
districtspsychiater. Om geen tijd te verliezen zou ook de oficier van justitie de
districtspsychiater voor een dergelijke consultatie kunnen inschakelen. Schnitzler
(1990) is het met Haffmans eens als hij vaststelt dat de niet medisch geschoolde
juridische opdrachtgever aangewezen is op zijn intuTtie en dat het inschakelen van
de justitiele districtspsychiater de besluitvorming belangrijk kan verbeteren.

Het is markant dat de aanbevelingen van Haffmans in diverse vormgevingen
tien jaar na het verschijnen van zijn proefschrift zijn terug te vinden in meerdere
arrondissementen, maar ook dat de vaststelling van grote verschillen tussen arron-
dissementen nog steeds geldt. Voor de meer inhoudelijke indicatiestellingen ver-

5.   En sinds het nieuwe jeugdstrafrecht ook bij de maatregel vanplaatsing in een inrichting
voor jeugdigen.
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wijst Haffmans naar die van de Commissie Psychiatrische/Therapeutische Voor-
zieningen in het Gevangeniswezen. Dat laatste doet Hofstee (1987) ook in zijn
studie betreffende de TBS.

Van Kuijck (1993) is van mening dat naast de ernst van een delict en de gevolgen
daarvan voor de samenleving, de zwaarte ofcomplexiteit van het (vermoede) ziek-
tebeeld bepalend zou moeten zijn voor het openen van een onderzoek naar de
geestvermogens. Hij ziet de weigering tot medewerking aan onderzoek als een
contra-indicatie om tot een pj-onderzoek te besluiten. Dat laatste geldt ook voor
Van den Puttelaar (1993), die stelt dat geen onderzoek gedaan moet worden bij
justitiabelen die per se geen TBS willen riskeren. Voor die auteur is een onderzoek
ook gecontra-indiceerd bij zogenoemde 'overtuigingsdelicten' en in het geval dat
de verdachte de ten laste gelegde feiten ontkent.

Van Marie (1993), psychiater en destijds geneesheer-directeur van het Pieter Baan
Centrum, formuleerde een aantal indicaties met betrekking tot de klinische onder-
zoeksvariant. Hij onderscheidt daarbij diagnostische indicaties en methodische
indicaties.
De diagnostische indicaties zijn de volgende:
1.   Vermoedens van stoornissen, waarbij relationele effecten van gebrekkige ont-

wikkeling of ziekelijke stoornis hebben gediend als motieven  tot het ten laste
gelegde, in het bijzonder de slachtofferkeuze.

2. Ernstige delicten met grote strafdreiging ofdreiging van TBS.
3.    Delicten die in eerste instantie bizar en onbegrijpelijk zijn.
4. Ernstige agressieve en seksueel-agressieve delicten met mogelijk gevaar her-

haling.
5.    Delicten in groepsverband, vanwege de onderlinge beinvloeding.
6. Delicten gericht tegen bekende langdurige relatie.
7. Delicten binnen incestnetwerk.
8.    Seriedelicten met progressie.
De methodische indicaties zijn:
1. Eerdere ambulante onderzoeken.
2.    Motiveren tot behandeling.
3. Wisselende onderzoeksmotivatie.
4. Ontkennende verdachten.
5.    Evaluatie van eerdere klinische rapportages (Tbs-termijn).
6.    Indicatiestellingen voor behandeling en selectie.

In de door het Ministerie van Justitie uitgegeven Handleiding Forensische Psy-
chiatrie en Psychologie Districts Psychiatrische Diensten (Eizenga, 1994) worden
eveneens indicaties gegeven. Deze hebben vooral betrekking op onderzoeks-
varianten.

Voor de differentiatie tussen de beide vormen van monodisciplinair onderzoek
(psychiatrisch c.q psychologisch) maakt de handleiding onderscheid tuSSen zaken
waarin sprake is van psychiatrische stoornissen enerzijds en persoonlijkheids-
stoornissen aan de andere kant. Als argumenten voor dubbelrapportage gelden de
verwachting van de districtspsychiater dat een Tbs- of Pz-advies in overweging
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genomen zal worden enerzijds en de complexiteit van een casus anderzijds. De
handleiding is vooral gestoeld op de Rotterdamse praktijk waarin aan de districts-
psychiater een preadvies kan worden gevraagd, dat hij na een consultgesprek via
een zogeheten 'briefrapport' verstrekt. Dit verzoek om een preadvies wordt daarbij
formeel gekaderd in een door de R-C afgegeven opdracht 'onderzoek geestver-
mogens'. De in de handleiding genoemde indicaties voor klinische observatie wor-
den rechtstreeks ontleend aan die van Van Marle.

Brepols (1994), psycholoog, beschrijft de indicatiestelling voor de diverse onder-
zoeksvarianten als 6611 waarin verdachten bij wie vermoedelijk sprake is van psy-
chiatrische stoornissen in engere zin bij voorkeur klinisch onderzocht worden in
een instelling van de GGZ. Voor verdachten bij wie men ernstige defecten kan
vermoeden in de persoonlijkheidsstructuur kan een klinische observatie in het PBC
overwogen worden. Bij de groep verdachten met neurotische stoornissen kan vol-
staan worden met een ambulant onderzoek. Tegelijkertijd geeft zij aan dat de
scheidslijnen tussen de door haar onderscheiden groepen in de praktijk echter niet
scherp zijn. Ze beschrijft de Rotterdamse praktijk, waarin de rechter-commissaris
de FPD verzoekt om te adviseren over de wenselijkheid van een pj-onderzoek en
dat advies vervat in een zogeheten briefrapport.6

Corstens (1995), jurist, wijst op de motiveringsplicht van de rechter-commissaris
en de rechtbank in het geval dat wordt besloten tot een klinische observatie en op
het gegeven dat in zo'n geval het oordeel van een of meer deskundigen moet wor-
den ingewonnen en de offcier en de verdachte (en diens advocaat) de gelegenheid
moet worden gegeven te worden gehoord. Met betrekking tot indicatiestellingen
stelt Corstens niet mddr dan dat het goed is dat de opdracht tot een onderzoek naar
de persoon van de verdachte is voorbehouden aan de rechter-commissaris: "Hij kan
voorts wellicht beter overzien of achterhalen welke deskundige voor een bepaald
type onderzoek moet worden ingeschakeld ofwaar de verdachte klinisch zou moe-
ten worden geobserveerd" (p. 569), zo schrijft hij.

Hielkema (1996), eveneens jurist, behandelt het onderwerp langs twee invals-
hoeken: de juridisch/legislatieve en die van de rechtspraktijk. In de eerste gaat hij
in op het deskundigenbegrip en op de regelgeving betreffende het inschakelen van
deskundigen toegespitst op de diverse actoren en de verschillende stadia van het
strafproces. Voor wat betreft het inschakelen van gedragsdeskundigen aangaande
het onderzoek naar de geestvermogens beperkt hij zich tot een weergave van het-
geen in het wetboek van strafvordering daarover vermeld staat. De tweede invals-
hoek,  de rechtspraktijlg wordt gevormd door zijn studie naar een steekproef van
469 dossiers uit het jaar 1992 in het arrondissement Rotterdam. Hij stelt vast dat de
opdracht tot de meeste deskundigenonderzoeken naar de persoon van de verdachte
wordt gegeven door de rechter-commissaris in het kader van het Gerechtelijk
Vooronderzoek. In enkele gevallen was daarbij sprake van een terugwijzing door
de zittingsrechter. Met betrekking tot het motiveringsgedrag van de rechter-com-

6.   In het kader van het gerechtelijk vooronderzoek.
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missaris kwam hij tot de conclusie dat deze beperkt blijft tot het opgeven van de
specialisatie ofhet beroep van de deskundige.

Mooij (1998), psychiater, komt in zijn uiteenzetting voor wat betreft de indicatie-
stellingen overeen met de verderop te bespreken aanbevelingen van de Werkgroep
Indicatiestellingen, waarin het PBC ook vertegenwoordigd was. Met betrekking tot
indicaties voor het al dan niet verrichten van een onderzoek naar de geestver-
mogens onderscheidt hij:
-      aanleidingen die gevonden kunnen worden in het delict (ernstig en/ofvreemd

delict, relationele delicten, groepsgeweld);
-    aanleidingen die gevonden worden in de persoon van de verdachte (vermoe-

den van stoornis, recidivestaat);
-     aanleidingen die voortkomen vanuit de combinatie delict en verdachte (onver-

wachte en/ofniet 'passende' delicten).
Mooij stelt dat de aanleiding tot en vraagstelling bij een onderzoek naar de geest-
vermogens steeds rechterlijk, juridisch gemotiveerd is vanuit een taxatie of bij de
behandeling ter zitting de behoefte aan voorlichting zal bestaan aangaande de per-
soon van de verdachte in relatie tot de toerekeningsvatbaarheid en aangaande de
strafrechtelijke besluitvorming.

Met betrekking tot het besluit betreffende het type onderzoek stelt Mooij dat
ook dit behoort tot de competentie van de R-C. Leidraad hoort daarbij te zijn dat de
indringendheid van de interventie in relatie staat tot het strafrechtelijk belang. Daar
waar de Tbs-vraag een reele optie is, is een dubbelonderzoek aangewezen. Hierbij
heeft een ambulant dubbelonderzoek de voorkeur: ".. .wanneer  de  aard  van  het
delict en de eventuele recidivering in combinatie met een redelijk inzichtelijke
persoonlijkheidsproblematiek c.q. -stoornis dit toelaat" (p. 53). 6'Wanneer in eerste
aanleg niet te veel duidelijkheid is over de aard van de persoonlijkheidsproble-
matiek en de specifieke doorwerking daarvan in het ten laste gelegde (ernstige) feit
dan wel vermoe(le recidiveringskans vraagtekens openlaat, is een klinisch onder-
zoek meer aangewezen" (p.53). Bij twijfel over noodzaak, mogelijkheid ofwense-
lijkheid van de kostbare en indringende maatregel van de lbs ligt een klinische
observatie in de rede, aldus Mooij.

Verder stelt Mooij dat bij relatiedelicten een klinisch onderzoek meer voor de
hand ligt dan een mono- of multidisciplinair ambulant onderzoek. Verder dat bij
een uitgesproken psychiatrisch beeld, indien niet al te complex, volstaan kan wor-
den met ambulante onderzoeken respectievelijk klinische onderzoeken in de GGZ.
Bij (het vermoeden van) persoonlijkheidsproblematiek ligt klinisch onderzoek in
het PBC voor de hand als de aanwezigheid en de aard niet duidelijk is. Dit vanwe-
ge de mogelijkheid van relationele en verdiepte psychodynamische diagnostiek.
Milieuonderzoek en groepsobservatie kunnen dan bijdragen. Dat laatste geldt ook
bij het vermoeden van organisch bepaalde beelden.

Mooij acht psychiatrische voorlichting voorafgaand aan het besluit tot het in-
stellen van een pj-onderzoek zinvol, zowel aangaande het besluit zelf als aan-
gaande de keuze van het onderzoekstype. Hierbij, zo herhaalt Mooij, dienen de
juridische taxaties de leidende te zijn.

Recent heeft Van Marle (1999) de dimensies waarlangs een indicerende afwe-
ging kan worden gemaakt beschreven, namelijk die van de aard en de ernst van het
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ten taste gelegde feit, die van de persoon van de verdachte en die van de intensiteit
van diagnostiek. Hiermee put hij uit het verderop te bespreken verslag van de
werkgroep indicatiestellingen dat onder zijn voorzitterschap werd afgerond.

De bevindingen uit het onderzoek naar de literatuur zijn voor de over-
zichtelijkheid samengevat in de tabellen 8- 1 tot en met 8-3.

Tabel 8-1: overzicht resultaten literatuuronderzoek: contra-indicaties en procedureel

'··(5*1 Atijbi€*i 4,z      p b :•,·).··:··' :·.       - '. -2'.: ,   1,  : '3 S·-f.t*  Al.5'  t..i, t.    '.BddNivEN ··'4   :       '  6' r     *     ' --   rb,   :1 C.j  »

geen aanwijzingen voor het bestaan (hebben) van stoornissen Hoef
er zijn recente betrouwbare gegevens Cptv
ontkennende verdachte Putt
weigerende verdachte Kuij Putt
'overtuigingsdelicten' Putt
ernst feit rechtvaardigt geen grote inbreuk op de privacy Nieb Cptv
groot risico dat pj-onderzoek betrokken raakt in bewijsvoering Cptv
'AANBEVELDiGEN.Bt**EFFENDEDESES£Un:VORMING' 4.:,:   BRONNEN,Y)'I:7:t·'t,;''i:«: 42-':
rechter-commissans mod indiceren en bestuiten Hoef Cors Hiel Moo
o&cier van Justitie moet ook grote rol spelen/besluiten Nieb
raadplegen psychiater/deskundige moet mogelijk zijn Hoef Nieb Haff Schn Moo
Hoefl=Hoeffolmans; Nieb=Nieboer Cptv=Cie. Psychiatrische/rherapeutische Voorzieningen,
Haff=Haffinans; Schn=Schnitzler, Kuij=Kuijck; Putt=Puttelaar; Hfpp=Handleiding Forensische
Psychiatrie en Psychologie; Marl=Van Marie; BrerBrepols; Cors=Corstens; Hiel=Hielkema;
Moo=Mooij

Tabel 8-2: overzicht resultaten literatuuronderzoek indicaties

DiLItiditidIiitiliRI  it*iil ·:1('f·:,R·,:' ti·::4 , ':v '-· I... rK.'.·   BRO}  NENt..t.:.' '. „:···.,·'. ',
onderzoek is van belang voor de beslissing van de rechter Hoef
feiten zijn ernstig Hoef Cptv Moo
rechtsorde is geschokt / grote maatschappelijke impact Kitij

aard van het delict algemeen Haf Klij
specifieke delicten: levensdelicten Hoef

geweldsdelicten Hoef
brandstiditing Hoef
zedendelictal Hoef

relationele delicten Moo

groepsgeweld Moo
bizar delict Moo
niet bij de verdachte te plaatsen delict Moo
recidiveren Hoef Cptv Haff Moo
zwaarte strafdreiging c.q maatregeldreiging (lbs en Pz) Hoef Nieb
verhelderen daad-dadercomplex Cptv

.«......'.„.'.,t,V.2.....»„.....'.»,„„= ...... .» . ....:.          '   ..
's  '..  1',="-:.,flf 180ONSOEREIiATEERDE,1IVDICATIES  '.'-".-··1';  ;.,.. : J      :-,.",f:,l 6iOVEN' f f '1'31,
gedrag is vreemd; verdachte maakt vreemde indruk Hair
vermoeden van psychopathologie Hoef Kuij Moo
(psychiatrisch) belaste voorgeschiedenis Cptv HafF
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Tabel 8-3: overzicht resultaten literatuuronderzoek: indicaties onderzoeksvarianten

JINDiCATIES.M:'B:*:rDEkiNDER CiEKS+AR*AN'IEW.2 i·)2·:81,}3.t·9.''it)'.1'BRONNEN,;·UiS·.9'7:Ii,".'4.-
tenke/poiditpqchobghthz·:1·'.:·1.--0; "':"':.". :·':1.":;'.        ...      . 3 2 .-:,·-:r,:=':69: i;:l·.6'..":" ·Ot:,·,· 1 ··:..
vermoeden van persoonlijkheidspsoblematiek Cptv HBP
nood,nak, wenselijkheid en mogelijkheden hulpverlening C*,1
e,ikehioudi »p*ychiatrisch

W *-

vermoeden psychiatrische stoomissen |Cptv Hfpp   
dubbeirapportage:
zeer gecompliceerde casus H*P
Tbs ofPz mogelijk Cptv Hfpp Moo
raadpleeg voor deze variant de DpD Cptv
kli:ilitlie'obsen eGGZ-
psychiatrisch beeld |MarlIBrep|Mool
Atinische obseriatie Meter Baan Cemrum        ,           '      ,  . · ·         '      .  '      .   ,  '  · . ,E      :·  '   1       ·  1 .4 ... '.    , ·
zeer ernstig feit Hoef Mari
relatiedelicten Marl Moo
incestnetwerk Marl
seriedelicten met progressie Marl
gecompliceerde casus Marl Moo
evidente gestoordheid verdachte Brep
vermoeden organisch bepaald beeld Moo
eerder onbevredigend ambulant onderzoek Hoef Marl
(recidive-)gevaarlijke verdachte Marl Moo
ontkennende verdachte Marl
weigerende/wisselend gemotiveerde verdachte Hoef Marl
motiveren tot behandeling Marl
evalueren eerdere klinische rapportages MarI
indicatiestelling behandeling/selectie Marl
raadpleeg voor deze variant de DpD Cptv Cors
Hoef=Hoellblmans; Nieb=Nieboer; Cptv=Cie. Psychiatrische/rherapeutische Voorzieningen;
Haff=Haffmans; Schn=Schnitzler; Kuij=Kuijck; Putt=Puttelaar; HfprHandleiding Forensische
Psychiatrie en Psychologie; Marl=Van Marle; Brep=Brepols; Cors=Corstens; Hiel=Hielkema;
Moo=Mooij

8.2.2. Een kijkje over de grens

Het zou te ver voeren om in het kader van dit onderzoek ook de wijzen waarop in
andere landen forensisch psychiatrische en psychologische deskundigen in het
strali,roces betrokken worden uitvoerig te onderzoeken. Zowel de strafrechtsys-
temen, de onderzoeksvragen, als de onderliggende regelgeving vertonen zo veel
verschillen dat een onderlinge vergelijking een aparte studie zou vergen. Volstaan
wordt hier met de weergave van de relevante

bevindinfen van een studie van
Blauw, opgenomen in het rapport 'Veilig en Wel' (2001). Blauw deed op verzoek
van de Commissie Kosto een internationaal vergelijkend onderzoek naar de om-
gang met delinquenten met psychische stoornissen. De onderzochte landen (Belgie,

7.  Vermeldenswaard is in dit verband ook een vergelijkende studie van Marsden e.a.
(1999) naar het gebruik van expertise in 15 landen van de Europese Unie.
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Duitsland, Engeland, Zweden, Frankrijk en Canada) kennen allemaal de moge-
lijkheid voor pj-onderzoelg zij het dat Canada en Belgie geen wettelijke bepalingen
kennen krachtens welke het inwinnen van een deskundigenadvies verplicht is. De
vormgeving aan de pj-onderzoeken is nogal verschillend. In Belgie vindt het
klinisch of ambulant onderzoek plaats in het kader van een zogeheten 'inobser-
vatiestelling' tijdens welke de onderzochte verblijft in de psychiatrische afdeling
van een penitentiaire instelling. In Canada, Duitsland wordt voor observatie ge-
bruik gemaakt van (provinciale) forensisch psychiatrische ziekenhuizen. Hierbij
geldt voor Canada dat het forensisch onderzoek plaats vindt in combinatie met een
behandeling, iets wat hier te lande ondenkbaar zou zijn gelet op het belang dat men
in de berechtingsfase hecht aan een scheiding tussen de onafhankelijke expertise
projustitia enerzijds en de zorg en behandeling aan de andere kant. De verdediging
kan in Canada bewerkstelligen dat tijdens de zitting ook een 'eigen' deskundige
wordt gehoord.

Zweden kent twee onderzoeksvarianten: een ambulant beperkt onderzoek (1)
dat onder meer kan leiden tot het advies om een uitgebreid onderzoek (2) te doen.
Daartoe wordt pas opdracht gegeven als de schuld van de verdachte is vastgesteld.
Het uitgebreide onderzoek vindt vervolgens plaats in een van de vier forensisch
psychiatrische instellingen die Zweden kent.8

In Frankrijk wordt volst:,An met een onderzoek van een psychiater, die niet
verbonden mag zijn aan de instelling waar de onderzochte verpleegd wordt. Voor
wat betreft Engeland wordt een systeem beschreven, waarin een adviesorgaan
bestaande uit acht personen (waaronder een rechter en twee forensisch psychiaters)
op verzoek van het Home O ce advies uitbrengen over patienten die onder een
zogeheten 'restricted order' gedetineerd zijn. Aannemelijk is dat het daarbij reeds
veroordeelde justitiabelen betreft.

In de revisie door Stone e.a. van Faulk's Basic Forensic Psychiatry (2000)
wordt opgemerkt dat verzoeken voor pj-rapportage ten behoeve van de rechts-
zitting in Engeland relatief zelden voorkomen. Een dergelijk verzoek kan af-
komstig zijn van de rechtbank, het openbaar ministerie of de verdediging. Aanlei-
dingen worden gevonden in gestoord gedrag bij de rechtszitting, een bizar misdrij C
een psychiatrische voorgeschiedenis, een niet bij de persoon passend misdrijf, of
de aard van het misdrijf(levensdelict, herhaalde seksuele delicten, brandstichting).

8.3. De ordeningssystematiek van de Werkgroep Indicatiestellingen

8.3.1. Inleidend

Deze werkgroep is haar werkzaamheden (eind 1996) aangevangen met een uitvoe-
rige inventarisatie van de door de diverse - toen nog - Districtspsychiatrische Dien-
sten (DpI)) in de praktijk gebruikte indicaties voor de advisering bij een pj-

8  Nederland kent deze twee-fasen-structuur niet, hoewel die in sommige gevallen wel
uitkomst zou biedes namelijk in die waarin geen gedragsdeskundige uitspraken kunnen
worden gedaan over het verband tussen stoornis en ontkende feiten, terwijl ze wel ge-
daan zouden kunnen worden als de schuld van de onderzochte is vastgesteld.
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onderzoek. Uit die inventarisatie bleek dat voor wat betreft de procedure - op dat
moment - in 9 van de 19 arrondissementen door de rechter-commissaris standaard
gebruik werd gemaakt van de consultatiemogelijkhe(len van de Districtspsychi-
atrische Dienst bij het indiceren van een pj-onderzoek. In 4 arrondissementen werd
de DpD ingeschakeld in (twijfeDgevallen, waarin de R-C de behoefte had aan een
nader advies van de districtspsychiater. In 4 arrondissementen stelde de R-C zelf
de indicatie en van 2 arrondissementen ontbraken gegevens.

De door de DpD's gebruikte indicaties kenden onderling veel overlap, maar
waren zo gevarieerd en van een zo wisselend niveau van systematielg dat de werk-
groep besloot om een ordeningsbeginsel te ontwikkelen.

8.3.2. Ordeningsbeginsel

De ordening kwam tot stand door een drietal dimensies te onderscheiden, waaron-
der de diverse indicaties kunnen worden gerangschikt. Deze dimensies werden
'indicatie-assen' genoemd. Binnen die assen werden vervolgens indicatoren onder-
gebracht, die ieder voor zich weer te onderscheiden waren naar relevante, nader te
operationaliseren modaliteiten. Vervolgens konden daaraan conclusies worden
verbonden met betrekking tot het wel of niet geTndiceerd zijn van een (bepaald
type) pj-onderzoek. De drie door de werkgroep onderscheiden indicatie-assen zijn:
de delict-as, de persoons-as, en de diagnostiek-as.

8.3.2.1. Delict-as

Onder de delict-as worden die indicatoren en modaliteiten gerangschikt die ver-
band houden met voor de indicatiestelling relevante delictkenmerken. De volgende
indicatoren worden daarin onderscheiden.

Ernst
De modaliteiten die betrekking hebben op de inschatting van de ernst van een
strafbaar feit werden onderscheiden naar de verwachting of in een concreet geval
een strafrechtelijke maatregel (Tbs, Pz, of Pij) aan de orde zou kunnen komen
respectievelijk of er sprake is van een reele strafdreiging van voor volwassenen
mddr dan 4 jaar en voor jeugd m66r dan  1 jaar. Daarnaast wordt de geschoktheid
van de rechtsorde genoemd als modaliteit.
Aard
Voor wat betreft de aard van een strafbaar feit wordt door de werkgroep onder-
scheid gemaakt tussen de mate waarin personen als slachtoffer kunnen worden
aangemerkt, het gegeven of een strafbaar feit zich in een relationele context heeft
afgespeeld,  en het gegeven  of al  dan niet sprake  is van een delict gepleegd in  vere-
niging.
Recidive
Recidive als indicator wordt door de werkgroep van belang geacht, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen de situatie waarin er verdenking bestaat van het ple-
gen van meerdere delicten en die waarin sprake is van eerdere delicten.

89



Deel III   Indicaties voor het onderzoek naar de geestvermogens

De gedachte van de werkgroep is dat het wegen van de indicatoren op de delict-as
vooral bijdraagt aan het deelbesluit betreffende het al dan niet openen van een pj-
onderzoek. Deze weging is daarbij primair een aangelegenheid voor de betrok-
kenen in de rechtspleging: het openbaar ministerie, de advocaat en de rechter-
commissaris. De weging kan leiden tot het in consult roepen van de FPD.

8.3.2.2. Persoons-as

Onder deze as worden die indicatoren en modaliteiten gerangschikt die verband
houden met voor de indicatiestelling relevante kenmerken van de persoon van de
verdachte. De onderscheiden indicatoren zijn: voorgeschiedenis, toestandsbeeld en
prognose.

Voorgeschiedenis
Als modaliteiten onder deze noemer noemt de werkgroep het al dan niet bestaan
van psychiatrische problematiek in de voorgeschiedenis van de betrokkene. Ook
uit de interviews en het literatuuronderzoek bleek dit een steeds terugkerend gege-
ven.

Toestandsbeeld 9
Met betrekking tot deze indicator onderscheidt de werkgroep een vijftal modalitei-
ten. De eerste betreft aanwijzingen voor het bestaan van psychiatrische problema-
tiek in het actuele toestandsbeeld van de betrokkene. Als tweede wordt het bestaan
van een suTciderisico genoemd. Vervolgens wordt het bestaan van direct gevaar
voor derden genoemd, waarbij een bevestigend antwoord op die vraag de wense-
lijkheid van de klinische onderzoeksvariant in een beveiligde setting dichterbij
brengt. Van belang is vervolgens of er hypotheses te formuleren zijn betreffende
het verband tussen de persoon van de dader en het delict waar deze van verdacht
wordt. Tot slot wordt de procespositie (bekennend of ontkennend) als relevante
modaliteit genoemd.
Prognose
De werkgroep acht prognostische vragen uiteraard van belang als indicatiegebied.
De werkgroep gaat er daarbij vanuit dat recidive- en gevaarsprognose qualitate qua
deel uitmaken van een pj-onderzoek. Het noemt daarnaast expliciet als modaliteit
de vraag of een onderzoek naar behandelingsmogelijkheden gewenst is.

In de weging van de indicatoren van de persoons-as zal al snel de vraag opkomen
naar andere informatie dan die welke wordt aangeleverd vanuit de opsporing en
verhoren. Deels wordt in die op de persoon gerichte informatie voorzien door
vroeghulpverslagen van de kant van reclassering en (bij jeugd) van de kant van de
Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast zal de behoefte aan een deskundige

9. Normaal gesproken slaat de term toestandsbeeld op het actuele complex van symp-
tomen. De werkgroep heeft het begrip breder opgevat en wel in de zin van de actuele
psychiatrische status van de betrokkene.
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weging van die indicatoren de aanteiding kunnen geven om een FPD-psychiater te
consulteren.

8.3.2.3. Diagnostiek-as

Op de derde as zijn meer speciaal die indicatoren geplaatst die de besluitvorming
betreffende het soort diagnostiek en daarmee het type onderzoek kunnen bern-
vloeden. Het gaat daarbij om mogelijkheden tot onderzoek en diagnostiek en om
elementen die in de betreffende casus naar verwachting nodig zullen zijn om goede
diagnostiek te kunnen plegen. De relevant geachte indicatoren zijn: hetero-
anamnese, observatie, extra specialismen, medicamenteus ingrijpen, methodo-
logische evaluatie en daarnaast een tweetal indicatoren met betrekking tot de on-
derzoeksmotivatie.

Hetero-anamnese
Met betrekking tot deze indicatie noemt de werkgroep een drietal modaliteiten. Het
raadplegen van referenten  is niet mogelijkto of niet nodigll, een beperkt hetero-
anamnestisch onderzoek is gewenst, ofeen hetero-anamnestisch onderzoek is be-
slist noodzekelijk. In dat geval zijn de triple- of de PBC-variant geindiceerd.
Observatie
De beschikbare informatie kan ertoe leiden dat observatie gemdiceerd is. De werk-
groep onderscheidt daarbij de variant waarbij een dergelijke observatie moet
plaatsvinden in een beveiligde setting. Dit vanwege het vluchtgevaar dat de ver-
dachte oplevert, maar ook in die gevallen waarin sprake is van een direct gevaar
voor derden. In die gevallen ligt de PBC-variant dus voor de hand.
Extra specialismen die observatie vergen
De werkgroep doelt hier op die diagnostisch bewerkelijke situaties waarin, bij-
voorbeeld voor een uitvoerig onderzoek naar organische problematiek, een beroep
moet worden gedaan op onderzoeksmethoden die in ofvanuit een klinische setting
het best kunnen worden uitgevoerd.
Onderzoeksmotivatie
Deze indicator vraagt, naarmate de verdachte twijfelender staat ten opzichte van
een onderzoek of dit weigert, steeds om een afweging welke conclusies betreffende
enerzijds de pathologische achtergrond van de weigerende houding en anderzij(is
betreffende de persoon van de verdachte nog wel verantwoord te trekken zijn. De
werkgroep is van oordeel dat dergelijke conclusies, naarmate het strafrechtelijke
belang van een pj-onderzoek groter wordt, het best interdisciplinair in een klinische
setting getoetst en getrokken kunnen worden.
Motiverend onderzoek
Het kan voorkomen, dat een zorgvuldig onderzoek kan bijdragen aan het begin van
probleembesef van een verdachte. Dit kan betrekking hebben op verdachten bij wie
achter het delictgedrag persoonsgebonden problematiek wordt verondersteld. Het

10. Omdat er geen in Nederland te onderzoeken milieu is (bijvoorbeeld vreemdelingen die
recent hier zijn).

11. Omdat men de beschikking heeft over betrouwbare recente gegevens.
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kan ook betrekking hebben op een verdachte bij wie het delictgedrag verband
houdt met psychotische decompensatie.12 De werkgroep ziet dit als een afzonder-
lijk te onderscheiden indicatiegebied
Medicamenteus ingrijpen
In dit indicatiegebied maakt de werkgroep onderscheid tussen twee modaliteiten.
De eerste betreft die situaties waarin op grond van het psychiatrische toestands-
beeld medicamenteus ingrijpen wordt verwacht. Dit gegeven, gecombineerd met
de indicatie (vanuit de delict-as) dat een pj-onderzoek noodzakelijk is, kan aan-
leiding geven om te kiezen voor de variant van een klinisch onderzoek in een in-
stelling van de GGZ. Hier draagt het zorgmotief dus bij aan de keuze voor de on-
derzoeksvariant. De tweede modaliteit betreft situaties waarin een medicamen-
teuze proefbehandeling belangrijke prognostische bevindingen kan opleveren. Ook
in dat geval is een klinisch onderzoek aangewezen in de GGZ of - afhankelijk van
andere parameters, zoals onmiddelli» (vlucht)gevaarlijkheid - in het PBC.
Methodologische evaluatie
De werkgroep stelt dat er casus lumnen voorkomen waarin sprake is van een uit-
voerige v66rgeschiedenis van (forensisch) psychiatrische bemoeienis zonder dat
helderheid bestaat over de diagnostiek, de prognose en de resultaten van inter-
venties. In die gevallen is het aangewezen om dat hele complex nauwkeurig te
onderzoeken hetgeen een indicatie oplevert voor de klinische onderzoeksvariant in
het Pieter Baan Centrum.

8.3.3. De indicatie-assen in schema

De werkgroep construeerde de onderstaande schema's (8-1 en 8-2) van indicaties
op de drie assen. Uit het schema 8-1 vloeit nog nia als vanzelf voort tot welk type
onderzoek bij welke indicaties bij voorkeur besloten zou moeten worden. Om die
reden kantelde de werkgroep het schema naar het tweede schema dat moest dienen
als hulpmiddel in de besluitvorming. Met de introductie van dat hulpmiddel is
meer uniformiteit echter niet gegarandeerd. Dat laatste is afhankelijk van de be-
trouwbaarheid en de validiteit van de daarin opgenomen elementen. Hierbij is het
eerste afhankelijk van de danduidige definitie en operationalisatie van de indi-
catoren, terwijl de validiteit onder meer wordt bepaald door de vraag of de opge-
voerde indicaties ook daadwerkelijk de relevante indicaties zijn. De vele euof 's in
schema 8-2 onderstrepen de noodzaak van validering en uitwerking van de bevin-
dingen en voorstellen van de werkgroep. Ze maken ook duidelijk dat de besluit-
vorming rond het instellen van een pj-onderzoek niet een kwestie van meten, maar
van wegen is, waarbij het telkens gaat om een nieuw samenspet van factoren, dat
ook weer gewogen moe worden. Tot slot, en dat is misschien nog wel het belang-
rijkste, staat of valt de waarde van het hulpmiddel met het gebruik in onderling
vergelijkbare procedures en blijft het rapport van de Werkgroep Indicatiestellingen
steken bij een opsoming en een ordening.

12 Een psychische desintegratie, waaraan meerdere oorzaken ten grondslag kunnen liggen
en waarbij onder meer de realiteitstoetsing ernstig verstoord is geraakt.
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delict ernst maatregel-optics

mate van strafdreiging
mate inbreuk rechtsorde

aard risico's voor personen
'relatiedelict'
'in vereniging'

recidive meerdere delicten
eerdere delicten

persoon voorgeschiedenis mate van psychiatric
hulpverleningsgeschiedenis

toestandsbeeld vermoeden psychopathologie
gevaar voor zichzelf
gevaar voor anderen
inzichtelijkheid persoon-daad
ingenomen procespositie

prognostisch behandelingsmogeliikheden

diagnostiek hetero-anamnese nodig, wenseli114 mogeliik
observatie nodig, wenselijk, mogelijk
extra specialismen nodig, wenseli i14 mogeliik
onderzoeksmotivatie goed, wisselend, weigerend
'motiverend' onderzoek nodig wenselijk
medicamenteus (ingriipen) nodig, mogelijk 'proefbehandeling'
methodologische evaluatie nodig, wenselijk

schema 8-1: assen, indicatoren, modaliteiten volgens de Werkgroep Indicatiestellingen

f#*RiAN'T.9'2'Zii: ,)· IDEi.*:T7;i*».Ii, .,9.:i· :Pj*sooN-.v*.'r:i.:'ial.: :; .*ikGNOSIIEK»..3.8.pv.*
ambulant geen maatregeldreiging onderzoek behandelings- vrij inzichtelijke achter-

mogeliikheden grond
dubbel maatregeldreiging manilbst psychotische beperkte heteroanamnese

beelden nodig

triple maatregeldreiging heterognamnese nodig
klinisch GGZ maatregeldreiging surciderisico eWof andere specialismen

en/of klinisch psychiatrische nodig en/of
relationeel delict ingreep nodig en moge- behandelingsgerichte

lijk observatie nodig
PBC maatregel- /zware straf- surciderisico en/of complexe onduidelijke

dreiging en/of gevaar voor derden en/of     achtergrond en/of
relationed delict en/of vluchtgevaar heteronnamnese nodig

groepsdelict efof en/of groepsobservatie
ernstige schok rechtsorde nodig eWof andere
en/of ernstig recidiefna specialismen nodig en/of
eerdere TBS methodologische cvalua-

tie nodig
residentieel dreiging PLI-maatregel surciderisico en/of complexe onduidelijke
(jeugd) en/ofrelationeel delict gevaar voor derden achtergrond en/of

en/of groepsdelict eWof mislukte (residen- groepsobservatie nodig
tiele) hulpverlening

schema 84: indicatieschema pj-onderzoek volgens de Werkgroep Indicatiestellingen
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8.3.4. Procedurele aanbevelingen van de Werkgroep Indicatiestellingen

De werkgroep indicatiestellingen deed ook procedurele aanbevelingen. De werk-
groep beschouwt het besluit om een gedragsdeskundig onderzoek Pro Justitia in te
stellen als de resultante van een weegproces dat primair een zaak is van de jus-
titiele roldragers in het strafproces. De opvatting daarbij is dat gestreefd moet wor-
den naar een - in het traject - zo vroeg mogelijke inschatting, waarbij het moment
van de voorgeleiding bij oEcier van justitie en rechter-commissaris het meest voor
de hand ligt.

De eerste 'weger'  is de oficier van justitie, die zich bij het besluit tot vervolging
een idee vormt van de aard en het gewicht van de strafzaak en vanuit dat idee kan
besluiten een pj-onderzoek te vorderen. Meteen daarop volgt de rechter-commissa-
ris bij wie de vordering tot een gerechtelijk vooronderzoek wordt ingediend en die
zich een oordeel vormt van de wenselijkheid ofnoodzaak van het ter terechtzitting
kunnen beschikken over deskundigenrapportage. Hierbij moet herhaald worden dat
met de invoering van de wijziging van het wetboek van strafvordering per
01.02.2000 de officier degene is die niet alleen zijn vorderingsgedrag moet be-
palen, maar - afgezien van de klinische onderzoeksvarianten - ook zelfde bevoegd-
heid kan nemen  om een vast gerechtelijk deskundige te benoemen om pj-onder-
zoek te doen.

Met betrekking tot het type onderzoek geldt eveneens dat de justitiele rot-
dragers degenen zijn die het desbetreffende besluit vorderen respectievelijk nemen.
Tegelijkertijd moet vastgesteld worden dat de variabelen die indicatief zijn voor
het s66rt onderzoek het best gewogen kunnen worden door een forensisch deskun-
dige, meer speciaal een FPD-psychiater. De werkgroep daarover: "Daarbij zal die
vroege juridische inschatting van de strafzaak vaak aan waarde kunnen winnen als
ook een forensisch psychiatrische taxatie heeft plaatsgevonden" (p. 3). De werk-
groep stelt zich dan ook op het standpunt dat de rechter-commissaris zich drempel-
loos moet kunnen laten voorzien van een advies van een FPD-psychiater.13 Dit
geldt zowel voor het besluit tot het instellen van pj-onderzoek, als voor vragen met
betrekking tot de detentie-geschiktheid van een justitiabele.

Deze vaststellingen en aanbevelingen vragen om een systematiek, waarin spra-
ke is van een nauwe - bij voorkeur in convenanten vastgelegde - samenwerking
tussen de justitiele autoriteiten en de Forensisch Psychiatrische Dienst. 14

13.  Dus ook de omcier van justitie
14 Vermeldenswaard is dat in enkele arrondissementen inmiddels al sprake is van een

dergelijk convenant.
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9.            Tussenstand

9.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt pas op de plaats gemaakt. Het dient als scharnier tussen het
verzamelen van materiaal vanuit vraaggesprekken en vanuit de literatuurstudie
enerzijds en het operationaliseren van die bevindingen ten behoeve van het onder-
zoek naar de praktijk van de besluitvorming rond het pj-onderzoek aan de andere
kant. Daarom zal eerst, mede tegen de achtergrond van de bevindingen uit het
literatuuronderzoek, worden stilgestaan bij het type besluitvorming dat aan de orde
is. Vervolgens wordt het hoofdstuk en daarmee ook dit deel afgesloten met een
resum6.

9.2. De literatuur in het licht van het type besluitvorming

In de rechtspraktijk is het besluit om een onderzoek naar de geestvermogens te
laten verrichten een 'toevoeging' aan de gebruikelijke rechtsgang. In feite ver-
onderstelt een dergelijke toevoeging een selectiemechanisme dat beoogt om die
zaken, waarin een pj-onderzoek kan bijdragen aan de optimalisering van de rechts-
pleging, ook te voorzien van een dergelijk onderzoek. De andere kant van die me-
daille, namelijk het achterwege laten van pj-onderzoek waar dit geen toevoegende
waarde heeft, is daarbij ook belangrijk vanuit privacy-overwegingen en het e ci-
ent gebruik maken van tijd en middelen.

Beziet men de besluitvorming als een type selectieproces, dan zijn daarin ver-
schillende functionaliteiten te onderscheiden die, naarmate ze beter worden onder-
kend en vormgegeven, kunnen bijdragen aan het verbeteren van dat proces. 1

De eerste functionaliteit is die van het signaleren van kenmerken in de straf-
rechtelijke casus die kunnen leiden tot het overwegen van een gedragsdeskundig
onderzoek. Aangezien zo'n onderzoek zich richt op de persoon van de verdachte
zou in de signaleringsfunctie de aandacht vooral uit moeten gaan naar kenmerken
van die persoon, waaronder uiteraard het delictgedrag. In de geraadpleegde litera-
tuur wordt nauwelijks aandacht besteed aan de signalering. Alleen Haffmans
noemt een signaleringsmoment, te weten het verhoor door de rechter-commissaris.

Handvatten voor het hanteren van de signaleringsfunctie zijn in de onder-
zochte literatuur evenmin aan te treffen. Actieve en systematische vormen van
signaleren, zoals screening en gevalsvinding ontbreken helemaal. De enige syste-
matiek die in de praktijk van het strafrecht voor volwassenen wordt gehanteerd is
die van de vroeghulp door de reclassering. Hierbij moet opgemerkt wor(len dat
recent in het jeugdstrafrecht wel besloten is tot systematische screening, doordat de
Raad voor de Kinderbescherming in haar basisonderzoeken gebruik maakt van een
door Doreleijers (1999) ontwikkeld gestandaardiseerd onderzoeksprotowl, waar-

1.   Met de term 'functionaliteit' wordt gedoeld op een gerichte activiteit die bijdraagt aan
het bereiken van een bepaald doel.
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mee achterliggende problematiek gedetecteerd kan worden. Pas in het recente rap-
port van het deelproject 'Toegang' van het project 'Tbs Terecht' (Ministerie van
Justitie, 2001) worden concrete aanbevelingen gedaan om de signaleringsfunctie
van politie en reclassering te ontwikkelen c. q. te verbeteren. Hierbij wordt voor
wat betreft eerstgenoemde gedacht aan de ontwikkeling van een checklist gedrags-
kenmerken, waarbij wordt verwezen naar het"Handboek Arrestantenzorg" (Blauw,
Vegter & Monterie, 1999). Voor wat betreft de reclassering wordt aanbevolen om
het reeds bestaande vroeghulpprotocol nader te bezien op de effectiviteit waarmee
deze een snelle en effectieve 'pluis/niet-pluis'-screening kan bieden.

Een tweede functionaliteit in het selectieproces is die van het indiceren. Bijna alle
auteurs besteden daar aandacht aan. Hierbij valt op dat in de loop van de tijd de
differentiatie toeneemt. Werden dertig jaar geleden nog bijna uitsluitend indica-
toren genoemd die betrekking hadden op (aard en ernst) van het delict, gaandeweg
worden ook indicatoren genoemd die betrekking hebben op de persoon en op de
diagnostiek. Het is geen toeval dat het ontstaan van deze differentiatie parallel
loopt aan het ontstaan van Ilieer gedifferentieerde vraagstellingen aan de gedrags-
deskundige pro justitia dan kortweg het bestaan van een ziekelijke stoornis of ge-
brekkige ontwikkeling van de geestvermogens ten tijde van het plegen van het
strafbare feit. Ook de ontwikkeling van de psychologie als eigenstandige onder-
zoeksdiscipline pro justitia heeft bijgedragen aan de differentiatie in de indicatie-
stelling.

Een bijkomend element bij het indiceren is dat van het consWteren. Consultatie
is vooral in die besluitvormingsprocessen belangrijk waarin indicatiegebieden aan
de orde zijn die niet behoren tot het juridische domein. Met betrekking tot het in-
roepen van deskundige hulp bij het indiceren is stratvorderlijk vastgelegd dat de
rechter-commissaris een psychiater moet raadplegen in geval er sprake is van een
voornemen tot klinische rapportage. De geraadpleegde bronnen gaan verder met
de aanbeveling om (al dan niet in geval van twijfeD een psychiater te consulteren.
In alle gevallen denken de betreffende auteurs dan aan een psychiater van de Fo-
rensisch Psychiatrische Dienst (voorheen Districtspsychiatrische Dienst). Ook het
IBO Tbs 2 (1998) kent aan de FPD-psychiater een dergelijke rol toe, maar het stelt
tegelijkertijd voor om de eerder genoemde consultatie-eis bij klinische observatie
uit het wetboek van strafvordering te schrappen (pag. 35), omdat dat soms tot dub-
belop rapportage leidt (via een schriftelijk preadvies) en tot vertraging in de rechts-
gang. Dit laatste voorstel is - gezien het belang dat gehecht wordt aan een gedrags-
deskundige bijdrage in de indicatiestelling - overigens niet goed te begrijpen.

Oei (1998) beschrijft een vormgeving aan de consultatiefunctie, zoals die in de
arrondissementen Rotterdam en Dordrecht al jaren geleden ontwikkeld is en die
min ofmeer vergelijkbaar is met het in het vorige hoofdstuk beschreven trajectcon-
sult. Deze vormgeving bestaat eruit dat de rechter-commissaris in het kader van het
gerechtelijk vooronderzoek de Forensisch Psychiatrische Dienst verzoekt om een
verdachte spoedig na de voorgeleiding te spreken en advies uit te brengen over de
wenselijkheid van een pj-onderzoek en de aangewezen onderzoeksvariant. Van de
bevindingen van het gesprek met dejustitiabele wordt een zogeheten 'briefrapport'
opgemaakt, waarin voor de strafrechtspleging relevante forensisch-psychiatrische
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aspecten van het daad-dadercomplex worden gesignaleerd. Dit briefrapport wordt
(zoals ook de 'Bossche consultbrief) gevoegd bij het strafdossier waardoor de
deskundigen, als besloten wordt tot een pj-onderzoek, de beschikking hebben over
bevindingen en hypotheses die al zeer vroeg in het traject van de strafrechtspleging
werden vastgelegd.

Het derde element in het besluitvormingproces is dat van het legitimeren van het
voorgenomen besluit om een onderzoek naar de geestvermogens te openen. De
auteurs zijn het er daarbij over eens dat het legitimeren voorbehouden is aan de
rechtsplegers en dan in het bijzonder en bij voorkeur aan de rechter-commissaris.
Alleen Nieboer (1970) geeft aan dat het OM meer bevoegdheden zou moeten heb-
ben, wat inmiddels dus een feit is. Geen van de recentere auteurs besteedt verder
aandacht aan een specifieke - anders dan vorderende - rol van het OM in deze
besluitvorming. Dit met uitzondering van het eerder genoemde rapport Toegang
Tbs, dat juist aanbeveelt om de bevoegdheid deskundigen te benoemen weer uit-
sluitend toe te kennen aan de rechter-commissaris (zie ook paragraaf 3.1.2.). Deze
werkgroep doet wel de aanbeveling om ten behoeve van de besluitvorming door de
ofcier een 'beslisboom vervolging psychisch gestoorde verdachten' te ontwikke-
len. Een dergelijke beslisboom zou de ofRcier behulpzaam kunnen zijn om op
basis van informatie over het strafbare feit, de persoon van de verdachte, en de
beschikbaarheid van toegankelijke zorg- en beveiligingsvoor-zieningen te besluiten
tot verdere vervolgingsstappen  of tot wegleiden van de verdachte naar een  GGZ-
traject.

Inhoudelijk gezien geldt als legitimatie voor het laten verrichten van een pj-
onderzoek steeds in de eerste plaats de ernst van een strafbaar feit. De strafrechte-
lijke opties van de lbs en de last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (Pz)
geven daarbij zowel een legitimatie (immers zonder multidisciplinair onderzoek
niet op te leggen) als een indicatie. Ten aanzien van de Tbs betreft die indicatie het
vermoeden van toekomstige gevaarlijkheid zoals te ontlenen aan delict en persoon.
Ten aanzien van de Pz gaat het om het vermoeden van toekomstige gevaarlijkheid
zoals te ontlenen aan persoon en delict.

Concluderend kan gesteld wor(len dat in de literatuur en in de huidige rechts-
praktijk geen aanknopingspunten worden gevonden voor systematische gerichtheid
op het aan de voordeur selecteren tussen pluis en niet-pluis, tussen normaal en
gestoord, tussen toerekeningsvatbaar of een mogelijke vermindering daarvan.  Het
zijn met name aanbevelingen van de Werkgroep Toegang (2001) die daar verande-
ring in beogen aan te brengen.

9.3. Resum6

In dit deel III van deze studie werden meerdere bronnen besproken met betrekking
tot het indiceren van een onderzoek naar de geestvermogens van een verdachte. De
interviews leverden daarbij een eerste verkenning van de praktijkopvattingen over
dat onderwerp. De indicaties die uit de interviews naar voren kwamen, konden
geordend worden naar delictgerelateerde indicaties, aan de persoon gerelateerde
indicaties, en indicaties die differentieren naar de diverse bestaande onderzoeks-
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varianten (met uitzondering van de triple rapportage). Daarnaast werden opvat-
tingen genoteerd betreffende contra-indicaties voor een pj-onderzoek.

In het literatuuronderzoek zijn veel van de indicaties, die in de interviews naar
voren kwamen, teruggevonden. Hierbij werd geconstateerd dat door de jaren heen
een zekere differentiatie heeft plaatsgevonden. Aangenomen werd dat dit is ge-
beurd onder invloed van de behoefte van rechtsplegers aan m66r en specifiekere
informatie, zoals ook blijkt uit de ontwikkeling van de vraagstellingen aan de des-
kundigen. Anderzijds zal ook een zekere specialisatie van psychiatrie en psy-
chologie naar het forensische praktijkveld daar aan bijgedragen hebben.

De ordeningssystematiek van de Werkgroep Indicatiestellingen werd bespro-
ken, waarbij een drietal dimensies werden onderscheiden waarbinnen diverse indi-
caties voor het pj-besluit kunnen worden geplaatst: de dimensie van het delia (de-
lict-as), de dimensie van de persoon (persoons-as), en de dimensie van de benodig-
de diagnostische middelen (diagnostiek-as). Het is die ordening die als uit-
gangspunt heeft gediend voor het onderzoek naar de praktijk.

Zowel via de interviews als via het literatuuronderzoek werd ook gezocht naar
de verheldering van het besluitvormingsproces betreffende het instellen van een pj-
onderzoek. Hierbij werd geconstateerd dat de ofIcier van justitie en de rechter-
commissaris steeds nadrukketijker deel uitmaken van een keten waarin ook andere
actoren diverse functionaliteiten voor hun rekening nemen. De actuele stand van
zaken daarin is dat de Werkgroep Toegang van het project 'Tbs-Terecht' meerdere
voorstellen heeft gedgan om de besluitvorming rond het openen van een pj-onder-
zoek efficienter en effectiever te laten verlopen. De ontwikkeling van een beslis-
singsondersteunend instrument, waarvan in deze studie verslag wordt gedaan, was
6dn van die aanbevelingen.
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«lk snap er nog niet zoveel van". zuchtte Dompie, toen de vriendjes
weer huis waren. Uln Westdamme gebru*en ze bijna geen drobten
en vooral groene raalen:
«In Middendorp zag ik bijna alleen maar rode en gele raalen en
ronde drokken". zei Piep.
«lk zag dat ze in Oosthoek een paar witte, platte raaledrokken
hadden liggen, maar die werden niet gebruiht, zeiden ze". zei
Plaag. *En in Zuidbos zijn ze gewend om gele raalen op vieriante
drohken te drukken, maar ze leggen ook dubbele tweepitters langs
blauwe raalen:
«Het wordt niks. dat gewetenschap". zei Piep. «We hadden beter
jouw zin hunnen doen, Dompie, gewoon legoan".
«Ja. laten we er maar mee ophouden". zei Plaag.
"Nee: besloot Dompie, «We zouden toch naar Pehelbaard, mis-
schien weet die wei een oplossing".
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10. Het operationaliseren van de gevonden indicatoren

10.1. Inleiding

In deel drie is beschreven hoe vanuit drie bronnen de indicaties voor een PJ-
onderzoek zijn verzameld en geordend. In dit hoofdstuk wordt het formulier be-
schreven, dat gebruikt is om het beslissingsgedrag van 08lcieren van justitie en
rechters-commissarissen zoveel mogelijk zichtbaar te maken, alsook het advies-
gedrag van geconsulteerde psychiaters van de Forensisch Psychiatrische Dienst
(FPD). In de hoofdstukken 11 en 12 komen achtereenvolgens de keuze van de
arrondissementen waarin onderzoek werd gedaan en de daartoe getroffen arran-
gementen aan de orde. In de laatste twee hoofdstukken van dit deel worden de
bevindingen van het onderzoek naar de praktijk eerst geoptimaliseerd (13) en ver-
volgens beschreven (14).

10.2. Constructie van de formulieren

10.2.1. Opmerking vooraf

Het verzamelen van gegevens is in twee fasen is verlopen. De voornaamste reden
daarvan is dat in Wn arrondissement (Utrecht) moest worden besloten tot een her-
start. Voorafgaand daaraan werden in het overleg met de betrokkenen (teamleiders
van het parket, rechters-commissarissen en het hoofd van de Utrechtse FPD) enige
wijzigingen aangebracht. Deze hadden zowel betrekking op enkele onderdelen van
het formulier als op de procedure. De inhoudelijke wijzigingen in het formulier
zullen gaandeweg de onderstaande beschrijving genoemd worden. In paragraaf
12.3. zullen de achtergronden van de herstart en de bijstellingen uitvoerig worden
besproken. Dit met name in het licht van de onderlinge vergelijkbaarheid van de
uitkomsten.

10.2.2. Het voorblad

De gebruikte formulieren (zie bijlage 2) hadden de vorm van een boekje met op het
voorblad de titel "FORMULIER INDICATIESTELLING GERECHTELIJK VOORONDER-
ZOEK GEESTVERMOGENS": Op dat voorblad werd een beknopte toelichting gege-
ven op het onderzoek en een korte instructie betreffende de mogelijke routes die
het formulier kon doorlopen. Elke route begon bij de o cier van justitie en eindig-
de bij de rechter-commissaris. Afhankelijk van de wijze waarop in het arron-
dissement de mogelijkheid van consultatie van de FPD geregeld was, was voorzien

1.      Al  eerder werd aangegeven dat in deze publicatie  de term 'Gerechtelijk Vooronderzoek
Geestvermogens' met als afkorting GVO-gv zo consequent mogelijk vervangen is door
de term 'pj-onderzoek', dit omdat lopende het onderzoek ook de o cier de bevoegdheid
kreeg om een onderzoek naar de persoonlijkheid te laten verrichten. Bij de beschrijving
van het formulier wordt echter aan de daar gebruikte afkorting GVO-gv vastgehouden.
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in een omleidingsroute langs die consulenL Verder dienden op het voorblad de vol-
gende administratieve en persoongegevens te worden vermeld.

Administratieve gegevens
Het an:ondissement, de naam van de Officier van Justitie, het parketnummer, de
naam van degene die vanuit de reclassering een vroeghulp heeft gedaan, respectie-
velijk de vermelding dat geen vroeghulp werd geriaan. Verder de naam van de
rechter-commissaris en het nummer waaronder de zaak bij de R-C bekend is, en tot
slot de naam van de consulterend psychiater en het nummer waaronder de zaak bij
de FPD geregistreerd is. Al deze gegevens waren nodig om in een later stadium
missende en aanvullende gegevens te kunnen achterhalen.

Persoonsgegevens
Voor wat betreft de persoonsgegevens van de justitiabele werd gevraagd naar
naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, geboorteland en nationaliteit, woon-
plaats, burgerlijke staat en beroep.

10.2.3. De systematiek

Na het voorblad bestond het formulier uit vier onderdelen, deelformulieren ge-
naamd. De eerste drie waren wegingsformulieren, achtereenvolgens bestemd voor
de officier van justitie, de rechter-commissaris en de FPD-psychiater (indien ge-
consulteerd). Het vierde deelformulier had betrekking op het besluit van de rechter-
commissaris. De vormgeving was zodanig dat de gevraagde gegevens op de rech-
terpagina van het formulier moesten worden ingevuld, terwijl op de linkerpagina
een toelichting op de items werd gegeven. Alle items waren voorzien van een 'on-
bekend'-optie.

De rangschikking van de items was - waar toepasselijk - zo dat de antwoord-
posities met een uit het onderzoek naar indicatoren gebleken grote evidentie voor
het doen van een pj-onderzoek rechts op de pagina's gegroepeerd werden en die
met een geringe evidentie links. Dit was op het formulier ook nadrukkelijk aange-
geven.

10.2.4. Deelformulier inschatting Omcier van Justitie

Dit deelformulier begon met de datum van de voorgeleiding bij de officier van
justitie.

10.2.4.1. Kenmerken sdelict-as'

Gevraagd werd om een aantal kenmerken met betrekking tot het (de) strafbare
feit(en) en op het recidivegedrag van de verdachte te benoemen casu quo te scoren.
Deze items, gepresenteerd onder de rubriek 'kenmerken delict-as', waren als volgt
gerangschikt.
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Ten laste gelegde 2
Gevraagd werd om het artikel uit het betreffende wetboek te vermelden waaronder
het strafbare feit in het voorlopig ten taste gelegde werd ondergebracht. Ingeval
van meerdere tenlasteleggingen dienden uiteraard meerdere artikels te worden
vermeld. Ook werd gevraagd aan te geven of sprake was van een poogvorm van
het aan betrokkene ten taste gelegde strafbare feit.

Aard van het ten laste gelegde
Gevraagd werd om onder deze rubriek het volgende aan te geven:

gericht tegen goederen ja of nee
gevaar voor personen nee ofja
gericht tegen personen nee ofja
'relatiedelict' nee ofja
medeverdachten nee ofja

Ernst van het ten laste gelegde
Hierbij werden wegingen gevraagd op vijfpuntsschalen, gericht op het verkrijgen
van een voorlopige inschatting op basis van de gegevens die op het moment van
de beoordeling ter beschikking stonden:

immateriele schade gering versus groot (1...  5)
materiele schade gering versus groot (1...  5)
geschoktheid rechtsorde gering versus groot (1...  5)

Het item 'geschoktheid rechtsorde' werd in een bijkomende schriftelijke instructie
voorafgaand aan het verzamelen van de gegevens nadrukkelijk gedefinieerd als
niet parallel aan de strafvorderlijke omschrijving, namelijk een delict met een straf-
dreiging van 12 jaar of meer en een ernstige geschoktheid van de rechtsorde door
dat feit (art. 67a lid 2 subl Sv). Ilet item vroeg daarentegen naar de inschatting van
de ophef die de feiten in de samenleving hadden veroorzaakt. In een tweede versie
van het formulier (zie ook paragraaf 12.3, Utrecht 2) werd dit item vervangen door
'inbreuk rechtsorde'.

Kenmerken van het ten taste gelegde
Ook hier werden taxaties gevraagd op vijfpuntsschalen:

delictpleging gebruikelijk versus ongewoon  (1  ...  5)
delictomstandigheden ongecompliceerd versus gecompliceerd (1...5)

In de bijkomende schriftelijke instructie werd aangegeven dat het tweede item geen
betrekking heeft op bewijstechnische complicaties, maar op de aanwezigheid van
meerdere, elkaar mogelijk bernvloedende, variabelen in de totstandkoming van het
strafbare feit.

2.   Aan het delict zal in het vervolg ook wel worden gerefereerd als aan het 'ten laste ge-
legde' of de 'tenlastelegging'. Juridisch-technisch is een dergelijke betiteling in deze fa-
se van de rechtsgang echter onjuist. Het betreft namelijk een nog voorlopige delictom-
schrijving die als grondslag opgenomen wordt in de vordering van de officier bij de
rechter-commissaris van een nader gerechtelijk vooronderzoek eWofeen inbewaringstel-
ling.
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Recidivegegevens
De officier van justitie heeft toegang tot een geautomatiseerd gegevensbestand
waarin actuele strafrechtelijke bemoeienissen betreffende een justitiabele zijn op-
geslagen (Compas). Deze gegevens beperken zich tot het eigen arrondissement van
de officier. Daarnaast is het gebruikelijk om bij het samenstellen van een zaak
eerdere strafrechtelijke gegevens op te vragen uit het Justitieel Documentatie Re-
gister, dat centraal beheerd wordt. Gevraagd werd naar de volgende gegevens:

eerdere justitiecontacten nee ofja
eerdere delictsoort(en) ongelijksoortig ofgelijksoortig
frequentie van recidiveren 5 2 keer, 3 keer,  2 4 keer veroordeeld
snelheid recidiveren 2  3 jaar,  2 jaar,  5  1  jaar veroordeeld

Strafrechtelijke 'opties'
Hier werd een weging gevraagd onderscheiden naar volwassenen en jeugd. In de
uitvoering van het onderzoek werd een beperking aangebracht tot zaken uit het
strafrecht voor volwassenen. In de instructie bij de gegevensverzameling werd dit
nadrukkelijk vermeld. Via de volgende items werd gevraagd op vijfpuntsschalen
aan te geven in welke mate de betreffende optie tot de reele mogelijkheden zoukunnen gaan behoren:

Tbs-maatregel nee versus ja  (1  ...  5)
Pz-maatregel nee versus ja  (1  ...  5)
mdtr dan 4 jaar detentie nee versus ja  (1   ...  5)

Weging delict-as
Vervolgens werd de ofEcier gevraagd om op basis van de gegevens op de delict-as
te wegen in hoeverre deze indicaties opleverden voor het doen van een PJ-onder-
zoek. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen 'zwakke indicaties' en 'sterke
indicaties' met als middenpositie de mogelijkheid een FPD-consult te overwegen.
Deze middenpositie werd in de tweede versie (Utrecht 2) vervangen door 'twijfel-
achtig'. De reden daarvoor was dat in de onderzochte arrondissementen de moge-
lijkheden tot het inschakelen van de FPD voor consultatie te zeer verschilden.

10.2.4.2. Kenmerken Epersoons-as' deel 1

De tweede hoofdrubriek van het deelformulier van de officier bestond uit items die
betrekking hadden op gegevens die gerelateerd waren aan de persoon van de ver-
dachte. De toevoeging deel 1 kwam daarbij voort uit het gegeven dat in het deel-
formulier van de consulterend FPD-psychiater ook een aantal persoonsgerela-
teerde items was opgenomen. Het merendeel van de items la:eeg vorm in wegingen
op vijfpuntsschalen, dit met uitzondering van de eerste twee items.

Adviezen vanuit vroeghulp (Reciassering/Raad voor de Kinderbescherming)
FPD-consultatie geadviseerd nee versus ja
gedragskundig onderzoek geadviseerd nee versus ja
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In de instructie bij de aanvang van de gegevensverzameling werd nogmaals be-
nadrukt dat een beperking was aangebracht tot zaken uit het strafrecht voor vol-
wassenen en dat de toevoeging 'Raad voor de Kinderbescherming' genegeerd kon
worden.

Signaten  met  betrekking  tot  gedrag  vaor,  tijdens  en/of na  de  delictpleging
Gevraagd werd om op vijfpuntsschalen aan te geven in hoeverre ten tijde van het
invullen van het formulier sprake was van diverse gedragssignalen, die in de toe-
lichting kort werden getypeerd. Onderscheiden werden:

opgewonden gedrag geen versus veel  (1  ...  5)
agressiefgedrag geen versus veel (1  ...  5)
depressiefgedrag geen versus veel (1  ...  5)
surcidaal gedrag geen versus veel (1..  5)
oninvoelbaar gedrag geen versus veel (1  ...  5)
andere gedragsignalen, namelijk:     ... ... ... ... ... .....

Gevraagd werd om de bron van de signalen aan te geven, waarbij als mogelijk-
heden werden genoemd: verdachte, slachtoffer, getuigen, politie, cellenblok, re-
classering, eigen waarneming of derden.

Combinatie ten taste gelegde en verdachte
Gevraagd werd om op twee items door middel van vijfpuntsschalen een impressie
te geven die betrekking heeft op de verho™ling tussen het strafbare feit en per-
soonskenmerken van de verdachte:

inzichtelijkheidcombinatie groot versus gering (1  ...  5)
behoejle aan meer inzicht gering versus groot 0  ...  5)

Delentiegeschiktheid
Aangezien twijfels over de detentiegeschiktheid van een verdachte (met name die
op psychische gronden) een persoonskenmerk betreft dat samen kan g:ian met an-
dere indicerende persoonkenmerken, werd gevraagd om op een vijfpuntsschaal aan
te geven in hoeverre sprake was van dergelijke twijfels:

twilfels detentiegeschiktheid gering versus groot (1  ... 5)

Weging persoons-as
Evenals bij de weging van de delict-as werd gevraagd in hoeverre de gegevens op
de persoons-as zwakke of sterke indicaties opleverden voor een pj-onderzoek. Als
tussenpositie werd ook hier de mogelijkheid van een FPD-consult agngegeven. In
de latere versie (Utrecht 2) werd die tussenpositie vervangen door 'twijfelachtig'.

10.2.4.3. Weging 6Delict-as' en 6Persoons-as deel 1'

Het deelformulier van de o cier van justitie eindigde met een beslisboom, waarin
een drietal opties was opgenomen. De eerste optie betrof het niet geindiceerd zijn
van een pj-onderzoek. De derde optie betrof het geindiceerd zijn van een pj-
onderzoek met de mogelijkheid om  6f een vordering aan te geven met vermel(ling
van het type onderzoelg dan wel een tussenstap te vermelden, waarin de FPD ge-
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consulteerd zou kunnen worden  over  het type onderzoek en/of over de detentiege-
schiktheid. Bij twijfel over wel of geen pj-onderzoek (de tweede optie) was voor-
zien in een middenpositie, waarin de FPD geconsulteerd zou kunnen worden over
de wenselijkheid van een pj-onderzoek.

10.2.5. Deelformulier ambtshalve inschatting rechter-commissaris

Het deelformulier van de rechter-commissaris was, met uitzondering van de beslis-
boom, exact gelijk aan het deelformulier van de o cier van justitie. De beslisboom
kende maar 66n punt van verschil: daar waar de officier gevraagd werd om in geval
van een vordering het onderzoekstype te vermelden, gebeurde dat bij de rechter-
commissaris niet. Die optie werd gereserveerd voor het vierde deelformulier waar-
in de rechter-commissaris het besluit in,pke een pj-rapportage kon vermelden.

10.2.6. Deelformulier FPD-consult indicatiestelling GVO-gv

Dit deelformulier begon met de vermelding van enkele administratieve gegevens,
zoals de datum van het consultverzoek, de consultvrager en de datum van het con-
sult. Gevraagd werd  naar de vormgeving aan het consult te weten: op de beschik-
bare schriftelijke stukken, via een consultgesprek v66r dan wel nA de voorgeleiding
bij de rechter-commissaris of anderszins. Ook werd de mogelijkheid gegeven de
consultvragen aan te kruisen, waarbij werden onderscheiden: de vraag naar het
geindiceerd zijn van een pj-onderzoek, de vraag naar het type 0-onderzoek, devraag naar de detentiegeschiktheid, en eventuele andere vragen. De weging ge-
schiedde op een tweetal assen, de persoons-as deel 2 en de diagnostiek as. De items
bestonden voor het merendeel uit ja-nee vraagstellingen en vijfi)untsschalen.

10.2.6.1. Persoons-as deel 2

Eerdere p]-rapportage
Gevraagd werd om aan te geven of de verdachte reeds eerder pro justitia werd
onderzocht en, zo ja,  welk type onderzoek er toen werd gedaan en in welk jaar.

Voorgeschiedenis
Een aantal items kwam hier aan de orde, waarvan de laatste in een vijfpuntsschaal.

psychiatrie in de eigen voorgeschiedenis   nee ofja
psychiatrie in de familiegeschiedenis nee ofja
verslaving nee ofja
(psycho-)traumatisering nee ofja
eerdere hull,verlening nee versus klinisch (1  ...  5)

3.    Waaronder de zelden gestelde vraag van schorsing van de strafrechtelijke vervolging op
grond van krankzinnigheid (art. 16 lid 1 Sv).

106



Het  operationaliseren van de  gevonden indicatoren

Toestandsbeeld bij consult
Gevraagd werd om op vijfpuntsschalen respectievelijk een driepuntsschaal de
volgende items te scoren:

aanwijzingen DSM-IV as-I problematiek   nee versus ja (1  ...  5)
aanwijzingen DSM-IV as-II problematiek  nee versus ja  (1   ...  5)
suk:iderisico nee versus ja  (1   ...  5)
(direct) gevaar derden nee versus ja (I  ...  5)
hypotheses verband daad-verdachte sterk versus zwak (1  ...  5)
'behandelings'-onderzoek niet primair versus primair (I  ... 5)
strafrechtelijke positie bekennend versus  ontkennend  (1... 3)

10.2.6.2. Diagnostiek-as

Door middel van wegingen op de items van deze as bestond de mogelijkheid om
aan te geven welke voor de diagnostiek en daarmee voor het type pj-onderzoek
relevante items van toepassing waren.

Heteroanamnese
Dit betreft de vraag naar het betrekken van referenten bij het onderzoek en heell
betrekking op de volgende items:

is een heteroanamnese mogelijk nee ofja
is een beperkte heteroanamnese nodig nee 0 'fja
is een uitvoerige heteroanamnese nodig     nee ofja

Observatie
In een aantal gevallen is het voor een optimale diagnostiek van belang dat gedu-
rende langere tijd sprake is van een gedragsobservatie in een klinische setting. De
volgende items werden gepresenteerd:

is een uitvoerige observatie nodig nee ofja
zo ja:   in een  beveiligde setting nee ofja

Extra specialismen die observatie vergen
In een beperkt aantal zaken is een goed onderzoek gediend met het inschakelen van
extra specialismen, waarbij het onderzoek via die specialismen observatie vergt. In
de toelichting werd als voorbeeld de verdenking op (hersen)organische stoornissen
genoemi waarbij in sommige gevallen een zogeheten slaapdeprivatie-EEG wordt
gedaan:

zijn er extra specialismen nodig nee ofja
zoja: welke                                            ... ... ... ... ... ... ... .....

Onderzoeksmotivatie
De kwaliteit van de onderzoeksmotivatie kan mede richting gevend zijn voor het
type onderzoek dat wordt geadviseerd. Het onderwerp kreeg vorm in de volgende
items, die beide op een vijfpuntsschaal konden worden aangegeven:

hoe is de onderzoeksmotivatie goed versus weigerend (1  ...  5)
is een motiverend onderzoek nodig niet versus sterk (1  ...  5)
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Medicamenteus ingrijpen
Het aanbieden van of ingrijpen met psychofarmaca kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de diagnostiek en aan de inschatting van de invloed van medicatie op
de prognose. Doorgaans is het van belang om bij de verstrekking van psycho-
farmaca te voorzien in een gedragsobservatie door (verpleegkundig) geschoold
personeel. Het onderwerp kreeg vorm in de volgende items:

verwacht op basis van toestandsbeeld nee ofja
is een proefbehandeling te verwachten nee ofja

Methodologische evaluatie
Dit laatste item had betrekking op die zaken waarin sprake is van een (meestal)
uitvoerige voorgeschiedenis in de (forensisch) geestelijke gezondheidszorg, waarin
weliswaar veel diagnostiek werd verricht, maar waar desondanks onzekerheid of
onduidelijkheid is blijven bestaan over de juiste diagnostiek. Het item heeft ook
betrekking op die casus waarin eerdere behandelingstrajecten nadrukkelijk moeten
worden betrokken in het komende onderzoek Pro Justitia:

is methodologische evaluatie aan de orde  nee ofja

10.2.6.3. Advies FPD

Aan het eind van het deelformulier van de consulterend psychiater kon deze de
consultvragen beantwoorden.  Dit door aan te geven of vanuit forensisch psychia-
trisch oogpunt geen pj-onderzoek was geindiceerd en - indien dat wel het geval
was - welke van de onderzoeksvarianten werd aanbevolen: enkelvoudig psy-
chologisch of psychiatrisch, een dubbel  of een triple onderzoek, en een klinische
observatie in de GGZ of in het PBC. Toegevoegd was ook de residentiele observa-
tievariant in het jeugdstrafrecht, die in de uitvoering van het onderzoek kwam te
vervallen vanwege de beperking tot zaken in het strafrecht voor volwassenen.

Verder werd de mogelijkheid gebo(len voor het beantwoorden van een even-
tuele vraag naar de detentiegeschiktheid, waarbij voor het geval van een beperkte
detentiegeschiktheid kon worden aangegeven naar welk penitentiair zorgniveau
moest worden gestreefd (een bijzondere zorgafdeling, een individuele begelei-
dingsafdeling of de forensische begeleidings- en observatie afdeling in Amster-
dam). Daar waar geconstateerd werd tot detentie-ongeschiktheid kon het daaruit
voortvloeiende alternatiefworden vermeld

10.2.7. Deelformulier besluit rechter-commissaris inzake GVO-gv

In dit laatste onderdeel van het formulier, bestemd voor de besluitvorming van de
rechter-commissaris, bestond voor laatstgenoemde de mogelijkheid om aan te
kruisen wat de standpunten inzake het al dan niet verrichten van een pj-onderzoek
(en zo ja welk type van onderzoek) in de betreffende casus waren van achtereen-
volgens de ofIcier van justitie, van de verdachte en diens advocaat, en welk advies
de FPD - indien geconsulteerd - gegeven had.
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Tot slot kon de rechter-commissaris onder vermelding van de datum, waarop het
besluit was genomen, aangeven hoe dat luidde: geen gvolgv, enkelvoudig psy-
chologisch, enketvoudig psychiatrisch, dubbel, triple, klinische observatie in een
aangewezen instelling van de GGZ, ofklinische observatie in het Pieter Baan Cen-
trum.

10.2.8. Het achterblad

Op het achterblad van het formulier was voorzien in ruimte voor achtereenvolgens
de officier van justitie, de advocaat (via tussenkomst van de R-C), de FPD-
psychiater, en de rechter-commissaris om opmerkingen te maken over het for-
mulier en de gevolgde procedures enerzijds en/of de casus waarop het formulier
betrekking had aan de andere kant.
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11.           De keuze van de arrondissementen

11.1. Inleiding

Nederland kent 19 arrondissementen verdeeld over 5 hofressorten. Het is niet een-
voudig om vast te stellen welke arrondissementen representatief zijn voor de straf-
rechtspleging in Nederland. Zowel aan de kant van de instroom als ten aanzien van
de uitstroom kunnen heel verschillende parameters worden gehanteerd voor het
bepalen van representativiteit. Bij de instroom kunnen aantallen strafrechtelijke
'verrichtingen', delictsoorten, demografische variabelen en lokaal opsporingsbeleid
heel verschillende gewichten in de schaal leggen, terwijl aan de achterkant aantal-
len en aard van de strafafdoeningen aan de orde zijn. Om die redenen werd bij de
keuze van de arrondissementen niet gestreefd naar representativiteit, maar juist
naar variatie in omvang, in kenmerken van de pj-rapportage, en in de bestaande
praktijk voor wat betreft het gebruik van FPD-consulten. Gezocht werd kortom
naar een brede reI)resentatie van casus die ter besluitvorming aan de rechters-
commissarissen worden voorgelegd en naar een grote procedurele bandbreedte van
de wijze waarop dat gebeurt.

Aan de basis van dit keuzeproces lagen gegevens uit 1997, die in 1999 werden
verzameld in het kader van het deelonderzoek naar verschillen tussen arrondisse-
menten (zie ook hoofdstuk 2). In de keuze werd verder gestreefd naar spreiding
over hofressorten. De keuze viel op de arrondissementen Arnhem, 's-Hertogen-
bosch, Rotterdam en Utrecht, die respectievelijk gelegen zijn in de hofressorten
Arnhem, 's-Hertogenbosch, Den Haag en Amsterdam.

11.2. Algemene kengetallenl

Als kengetallen voor de typering van de arrondissementen werd gebruik gemaakt
van:

-    de aantallen voorgeleidingen bij de rechter-commissaris,
-     de aantallen consulten van de FPD ten behoeve van de rechter-commissaris,
-     de aantallen strafzaken die door de meervoudige kamers werden afgedaan,
-   de aantallen strafzaken in het strafrecht voor volwassenen, waarin besloten

werd tot een onderzoek naar de geestvermogens,
-     de verdeling van de onderzoeken naar onderzoeksvarianten.

11.2.1. Voorgeleidingen rechter-commissaris

De vier arrondissementen samen waren in 1997 goed voor 27,8% van het landelijk
totaal aantal voorgeleidingen dat geregistreerd werd. Het gaat daarbij om de voor-
geleidingen in het kader van een vordering inbewaringstelling (dus de ernstiger

1.  De bronnen zijn die welke in hoofdstuk werden beschreven: cijfers Rechtspleging„
FRIS-cijfers van de FPD, PBC-cijfers, waar mogelijk nog aangevuld met gegevens van
het Centraal Bureau voor de Statistiek.

110



De keuze van de arrondissementen

strafzaken), waarbij in een aantal daarvan tevens besloten wordt tot het openen van
een gerechtelijk vooronderzoek.

Het aantal voorgeleidingen kan een indruk geven van de 'drukte' in het straf-
rechtelijk v66rtraject binnen een bepaald arrondissement. Voor wat betreft de vier
arrondissementen is daarbij het volgende staatje indicatief:

Arnhem 477 (2,4% van het landelijk totaal)

's-Hertogenbosch 1290 (6,3% van het landelijk totaaD

Rotterdam 2860 (13,9 % van het landelijk totaal)

Utrecht 1096 (5,3% van het  landelijk totaal)

Duidelijk is dat Rotterdam gezien moet worden als veruit de grootste van de vier
en dat 's-Hertogenbosch en Utrecht onderling min ofmeer vergelijkbaar zijn.

11.2.2. FPD-consulten ten behoeve van de rechter-commissaris

Het FPD-consult heeft sinds 1997 aan belang gewonnen in de opinie van zowel de
FPD zelf als in de opvatting van de werkgroepen die binnen het landelijk project
'Tbs4erecht' ideeen en voorstellen ontwikkeld hebben (zie ook 3.2.2.). In 2000
heeft de FPD via een intern project, waarin de zogeheten 'best practice' voor de
uitvoering van de verschillende taken werd geformuleerd, een ontwikkeling ingezet
naar een meer uniforme uitvoering van taken door de diverse FPD's.

In 1997 was de stand van zaken in de vier arrondissementen echter nog heel
verschillend, zowel qua aantallen als qua vormgeving aan die adviesfunctie. Eerst
komen de aantallen aan boct waarbij in de tweede kolom het aandeel consulten op
het aantal voorgeleidingen wordt weergegeven:

Arnhem                               14               (2,9% van het aantal voorgeleidingen R-C)

's-Hertogenbosch 304 (23,6% van het aantal voorgeleidingen R-C)
Rotter(lam 748 (26,2% van het aantal voorgeleidingen R-C)

Utrecht                                   15                 (1,4% van het  aantal  voorgeleidingen  R-C)
(Landelijk gemiddelde 8%)

Voor wat betreft dit kengetal zijn aan de ene kant Arnhem en Utrecht, en ander-
zijds 's-Hertogenbosch en Rotterdam onderling vergelijkbaar. In Arnhem en
Utrecht vindt daarbij het FPD-consult plaats op verzoek van de rechter-commis-
saris, in 's-Hertogenbosch doorgaans op verzoek van de ofEcier van justitie in de
vorm van het voorgeleidingsconsult, terwijl de consultatie in Rotterdam weer vorm
krijgt op verzoek van de rechter-commissaris en wel binnen het kader van het ge-
rechtelijk vooronderzoek.

11.2.3. Meervoudige learner zaken

Ook voor wat betreft de aantallen strafzaken die door de meervoudige kamer wer-
den afgedaan waren de vier arrondissementen goed voor ruim een kwart van het
totale aantal in Nederland (26,5%). Opvallend is dat de getallen van de arrondis-
sementen onderling lang niet zo ver uiteenlopen als bij de aantallen voorgeleidin-
gen:
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Arnhem 973 (7.5% van het landeluk totaal)

's-Hertogenbosch 873 (6,7% van het landeluk totaal)
Rotterdam 995 (7,6% van het landelijk totaal)

Utrecht 613 (4,7% van het landelijk tomal)

Voor wat betreft Arnhem is opmerkelijk dat het aantal mk-zaken ongeveer het
dubbele is van het aantal geregistreerde voorgeleidingen bij de rechter-commis-
saris. Aannemelijk is dat laatstgenoemde registratie abuis is. Het werkelijk aantal
voorgeleidingen kon echter niet meer worden achterhaald.

Als gekeken wordt naar de ratio mk-zaken op het aantal voorgeleidingen dan
blijkt deze voor wat betreft de provinciehoofdsteden Utrecht en 's-Hertogenbosch
min  of meer vergelijkbaar te zijn (Utrecht 56% en 's-Hertogenbosch 68%; lande-
lijk gemiddelde 64%), terwijl die ratio in de metropool Rotterdam met 35% veel
lager ligt. Hieruit blijkt dat het in Rotterdam aan de voorkant van het strafrechtelijk
bedrijf erg druk is, maar dat vervolgens een selectiemechanisme bewerkstelligt dat
het overgrote deel van de zaken worden afgedaan door de alleensprekende politie-
rechter, die met bijna drie keer zoveel zaken te maken krijgt als in de andere drie
arrondissementen.

11.2.4. Onderzoeken Pro Justitia

Met betrekking tot dit aspect kan gekeken worden naar twee maten: het aantal
benoemingen door de rechter-commissaris (geregistreerd in de zogeheten werk-
lastoverzichten) en naar het aantal strafrechtelijke casus waarin tot een onderzoek
Pro Justitia werd besloten (geregistreerd in het Forensisch Registratie en Informatie
Systeem (FRIS) van de FPD inclusief de PBC-zaken). Hieronder worden met be-
trekking tot 1997 de beide staatjes weergegeven:

Arnhem 163 benoemingen;  136 casus
's-Hertogenbosch 397 benoemingen;  270 casus
Rotterdam 977 benoemingen; 332 casus
Utrecht 216 benoemingen; 83 casus

De getallen uit Arnhem weerspiegelen de (in die tijd) specifieke Arnhemse prak-
tij14 waarbij in elke te onderzoeken casus sprake was van Wn benoeming, die op
naam werd gesteld van het hoofd van de FPD, waarna via de FPD het daadwerke-
lijke onderzoek Pro Justitia werd doorbemiddeld naar de onafhankelijke deskundi-
gen.

Dat het aantal R-C-benoemingen in 's-Hertogenbosch het aantal casus over-
stijgt is overeenkomstig het gegeven dat in het geval van een dubbelonderzoek in
66n en dezelfde casus sprake is van twee benoemingen.

De Rotterdamse gegevens weerspiegelen de eerder genoemde praktijk die eruit
bestaat dat de FPD-consulen gekaderd worden binnen het gerechtelijk voor-
onderzoek en derhalve bij de rechter-commissaris geregistreerd wordt als een be-
noeming.

Uit de Utrechtse gegevens tenslotte blijkt een in  1997 nog gebruikelijke prak-
tijk,  waarbij de rechter-commissaris een relatief gering aantal zaken aanbood aan
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de Forensisch Psychiatrische Dienst voor pj-rapportage, maar daarnaast ook recht-
streeks deskundigen benaderde voor het doen van onderzoek Pro Justitia. In feite
mag het aantal Utrechtse casus waarin in 1997 onderzoek werd gedaan geschat
worden op ongeveer  180. Deze schatting komt tot stand vanuit de aanname dat een
derde deel van het aantal benoemingen dubbelrapportage betreft, een aandeel dat
overeenkomt met het landelijk gemiddelde van datjaar (zie 2.3.2, figuur 2-2).

Bezien we het aantal pj-onderzoeken in het licht van de aantallen (volwassenen)
mk-zaken in de vier arrondissementen dan ontstaat het volgende overzicht:

Arnhem 14% van het aantal mk-zaken heeft pj-onderzoek
's-Hertogenbosch 31% van het aantal mk-zaken he',eft pj-onderzoek
Rotterdam 33% van het aantal mk-zaken heeft pj-onderzoek
Utrecht 29% van het aantal mk-zaken heeft pj-onderzoeld
(Landelijk gemiddelde 22%)

Opvallend is dat het aandeel casus waarin pj-onderzoek werd gedaan in Arnhem
sterk achterblijft bij de andere drie arrondissementen.

11.2.5. De verdeling naar onderzoeksvarianten

Een volgend kenmerkend gegeven is de verdeling naar onderzoeksvarianten binnen
de vier arrondissementen. Deze staat weergegeven in figuur  11-1.

Verdeling onderzoeksvarianten  1997
100% -

80%                                             - ----- ---

6096                   .
40%- -     -----

2096 - -

m.
0%-lili         :Amhom Don Bosch Rotterdam U#cht Lan*lk

| | psychobog | | psychhi   d»bbel M F        . 4

Figuur 11-1: verdeling onderzoeksvarianten 1997 in de vier arrondissementen en landelijk

Opvallend is het verhoudingsgewijs grote aantal dubbelonderzoeken in het arron-
dissement Arnhem. Dit gegeven is geworteld in de Arnhemse historie, waar een

2. Allddn uitgaande van de FRIS-cijfers werd in Utrecht in 14% van het aantal mk-nken
een pj-onderzoek gedaan.
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onderzoek pro justitia lange tijd is gezien als een in beginsel psychiatrisch onder-
zoek dat gecomplementeerd werd met gegevens uit psychologisch onderzoek. Ten
tijde van de gegevensvermmeling in dat arrondissement was het dubbel-onderzoek
nog steeds de overheersende variant. Voor wat betreft 's-Hertogenbosch en Rotter-
dam vallen de relatief grote aandelen van de psychologische enkelvariant op, ter-
wijl beide voor wat betreft de dubbel- en klinische varianten overeenkomen met
het landelijk gemiddelde van dat jaar. Utrecht lijkt de landelijke verdeling het
dichtst te benaderen, zij het met relatiefveel PBC-onderzoeken. Voor Utrecht geldt
echter dat de verdeling van de onderzoeksvarianten betrekking heeft op de via de
FPD en het PBC geregistreerde casus. Eerder werd al gezegd dat in Utrecht in
1997 veel onderzoeksopdrachten nog rechtstreeks werden verleend aan de deskun-
digen. De verdeling van dat aantal (ongeveer 100) is niet meer te achterhalen.

11.2.6. Posities van de vier arrondissementen voor wat betreft de ken-
getallen

Vanuit tabel 11-1 kan een indruk worden gekregen van de posities die de vier ar-
rondissementen innemen in de ranglijst die over het geheel van de 19 arrondisse-
menten kan wor(len opgemaakt.

Tabel 11-1: rangposities van de 4 arrondissementen in 1997
VA.. a 5.i :W-'·,7:'· .W   : ,  ..   .' ·- '  : ,   7  93490 *eletdiliti'n'. 'cMEisultratid. 1,'mk#di *n·'f ·rc-bi:nt,emingent:  pj/mkrratioi

A,hheibL:>4        13                13            4               11               15.5
Den' Boith 3                             5                                               2                                      6                                            4                                               3

Rotterdim:.         2                 1             3                1                 2
Ut cht .6'1          6                17            8               8             4(15.51

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat bij de gebruikte kengetallen sprake is van
een duidelijke variatie. Voor wat betreft de voorgeleidingen is Rotterdam groot,
bevinden Den Bosch en Utrecht zich aan de bovenkant van de middenmoot, en is
Arnhem, afgaande op de geregistreerde aantallen, relatief klein.  Voor wat betreft
de consultratio zijn Rotterdam en Den Bosch 'toppers' en bevinden Arnhem en
vooral Utrecht  zich  in het segment waar relatief weinig consulten plaatsvonden.
Met betrekking tot de aantallen mk-zaken bevinden Rotterdam en Arnhem zich in
het bovenste segment en zijn Den Bosch en Utrecht middenmoters. Inzake de ge-
registreerde R-C-benoemingen zijn Rotterdam en Den Bosch toppers en bevinden
Utrecht en Arnhem zich in het middensegment. Voor wat betreft de ratio van de
aantallen pj-onderzoeken op de aantallen mk-zaken gelden Rotterdam, Den Bosch
en Utrecht als relatief groot en bevindt Arnhem zich in het onderste segment. Ove-
rigens neemt Utrecht dezelfde positie (tussen de haakjes) in als Arnhem, als uitge-
gaan wordt van de via de FPD en het PBC geregistreerde onderzoeken.
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11.3. Verdere karakterisering van de vier arrondissementen

11.3.1. Arrondissement Arnhem

Het werkgebied van het arrondissementsparket strekt zich uit over de politieregio's
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid, die elk weer onderverdeeld zijn in een
aantal politiedistricten. Elk district heeft zijn eigen gebiedsteam, dat verantwoor(ie-
lijk is voor de afdoening van strafzaken in het betreffende gebied. Kenmerkend
voor de organisatie van het parket in Arnhem is dat voor ingewikkelder of ingrij-
pender strafzaken een apart team bestaat: het team Zware Criminaliteit. Ten tijde
van het onderzoek werd het kabinet van de rechter-commissaris bezet door twee
rechters-commissarissen. Rechtbank en parket zijn gehuisvest in het onlangs gere-
noveerde en uitgebreide Paleis van Justitie aan de Walburgstraat te Arnhem.

De Forensisch Psychiatrische Dienst te Arnhem fungeert als arrondissementale
dienst dn als ressortelijke dienst. Dat wil zeggen dat in de formatie voorzien is in
functionarissen die ook ten behoeve van de andere Forensisch Psychiatrische
Diensten binnen het hofressort Arnhem taken vervullen. Het gaat hierbij om de
functies ressortspsycholoog en ressortsjurist, beiden uitsluitend werkzaam in de
rapportagebemiddelende taak van de FPD's. Het kantoor van de FPD is onder-
gebracht in het rijkskantorengebouw aan de Pels Rijckenlaan.

11.3.2. Arrondissement 6s-Hertogenbosch

Het arrondissementsparket is in Den Bosch ook opgedeeld in geografische teams.
Twee daarvan beslaan de politieregio Noord-Brabant-Noord en twee hebben  de
regio Noord-Brabant-Zuid als werkgebied. Elke regio heeft 66n team dat meer te
maken krijgt met stedelijke problematiek, te weten de teams Eindhoven en Den
Bosch. De beide andere geogralisch gebonden teams bedienen naast een kleinere
provinciestad ook de buitengebieden van dit arrondissement: het team Peelland/De
Kempen voor het zuiden en het team Oss voor het noorden. Anders dan in Arnhem
is er in Den Bosch geen apart team voor de behandeling van zwaardere crimi-
naliteit. Vermeldenswaard is wel dat binnen het team Oss de behandeling van de
jeugdstrafzaken van het hele arrondissement is opgenomen. Ten tijde van het on-
derzoek waren er vier rechters-commissarissen. De parket en rechtbank zijn geves-
tigd in het, in 1998 opgeleverd, Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan.

In het rijkskantorengedeelte van dit Paleis van Justitie is ook de Forensisch
Psychiatrische Dienst gehuisvest. Net als die in Arnhem heeft ook de Bossche FPD
naast de arrondissementale functie, een aantal ressortelijke taken die onder meer
zichtbaar worden in specifieke ressortsfunctionarissen (psycholoog en jurist) die
zich uitsluitend bezig houden met rapportagebemiddelende taken.
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11.3.3. Arrondissement Rotterdam

Het  arrondissementsparket te Rotterdam bestaat  uit vijf regioteams,  die elk min-
stens twee gebieden bedienen. Er is geen team Zware Criminaliteit. Wel is er Wn
team belast met medische zaken, waartoe ook alle Tbs-zittingen behoren. Alle
parketteams hebben wel de zorg over Wn of mddr stadsgebieden met voor de
openbare veiligheid typerende problematieken, zoals geweldsoverlast en drugsge-
relateerde criminaliteit De strafrechtelijke bedrijvigheid valt verder op te maken
uit het feit dat het kabinet R-C wordt bezet door niet minder dan negen rechters-
commissarissen. Parket en rechtbank zijn in eenzelfde complex, maar in onder-
scheiden gebouwen ondergebracht in een nieuw gebouwencomplex aan het Wilhel-
minaplein op de'Kop van Zuid'.

De Forensisch Psychiatrische Dienst te Rotterdam is gehuisvest aan de Noord-
singel, waar zich ook 66n van de Huizen van Bewaring bevindt. Het is een arron-
dissementale dienst* waarbinnen vanwege de omvang van zowel het rechts- als het
penitentiair bedrijf rond Rotterdam voorzien is in juridische en psychologische
expertise. Daarnaast bedient deze FPD ook de veel kleinere arrondissements-
rechtbank van Dordrecht.

11.3.4. Arrondissement Utrecht

Het arrondissementsparket te Utrecht bestaat eveneens uit regiogebonden teams.
Twee daarvan hebben de stad Utrecht onder hun hoede, de drie andere zijn ge-
spreid over het noord-oosten, het zuid-oosten en het zuiden van de provincie. Ook
Utrecht kent geen apart team dat zich bezig houdt met zware criminaliteit, wel kan
Wn van de teams (vergelijkbaar met Rotterdam) medisch getinte zaken (Tbs en
BOPZ) tot zijn portefeuille rekenen. In het kabinet R-C waren ten tijde van het on-
derzoek drie rechters-commissarissen werkzqam.

Rechtbank en Parket waren lange tijd gescheiden gehuisvest. De rechtbank aan
de Hamburgerstraat in het stadscentrum van Utrecht, terwijl het parket onder de
tribunes van het voetbalstadium De Galgenwaard kantoor had. In de eerste maan-
den van het jaar 2000 betrokken beide rechtsplegende instanties een gezamenlijke
nieuwe locatie op het voormalige terrein van het Academisch Ziekenhuis. Het oude
gebouw van de Forensische Geneeskunde diende d„Arbij als toepasselijk uitgangs-
punt.

De Forensisch Psychiatrische Dienst in Utrecht is qua formatie de kleinste van
de beschreven diensten. Pas enkele jaren geleden is de ontwikkeling van de rappor-
tagebemiddelende taak ter hand genomen. Deze FPD is gevestigd aan de Malie-
baan.

11.4. Conclusie

Met de keuze van de vier hierboven beschreven arrondissementen is aannemelijk
dat nagenoeg alle aan rechters-commissarissen voor te leggen variabelen die aan de
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orde zijn bij het besluit om een pj-onderzoek te openen, ook inderdaad ann de orde
kunnen komen tijdens het onderzoek. Dit wellicht met uitzondering van specifieke,
weinig voorkomende misdrijven (zoals bijvoorbeeld kinderdoding).

Verder is met de keuze gewaarborgd dat de procedures waarlangs de oficier tot
zijn vordering van een pj-onderzoek komt en die waarlangs de rechter-commissaris
tot zijn besluit komt in hun verschillende varianten binnen het onderzoek verte-
genwoordigd zijn. Datzelfde geldt ook voor de verschillende vormgevingen aan het
FPD-trajectconsult.
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12.            De arrangementen voor het verzamelen van gegevens

12.1. Benadering van de arrondissementen

Op  30  maart 1999 werden door middel  van een brief met als bijlage  een  aan-
beveling van de promotoren in alle vier de arrondissementen de hoofdoRicier van
justitie, de voorzitter van de strafsector van de rechtbank, de codrdinerend rechter-
commissaris, en het hoofd van de Forensisch Psychiatrische Dienst benaderd. In
deze brief werd het wetenschappelijk onderzoek toegelicht, de plaats van het empi-
risch gedeelte daarin, en het belang van de medewerking van zowel het openbaar
ministerie, als de rechtbank en de FPD. In de briefwerd gesteld dat voor het onder-
zoek in het arrondissement Den Bosch toestemming bestond van de Minister mid-
dels een schrijven van het Parket-Generaal. Gevraagd werd om voor eind april te
reageren. Naar aanleiding van een reactie vanuit de rechtbank te Rotterdam werd
de brief aangevuld met een schrijven voorzien van bijlagen waaruit Meek dat de
ministeriele toestemming inmiddels was verbreed naar alle vier de arrondisse-
menten.

Zodra van alle benaderde geledingen de bereidheid tot medewerking was ont-
vangen, werden in de vier arrondissementen startbesprekingen belegd met ver-
tegenwoordigers van het ON[, het kabinet R-C en de FPD. Voorafgaand aan die
startbesprekingen werden Ran de deelnemers het rapport van de Werkgroep Indi-
catiestellingen, het artikel 'Rechtsgelijkheid en de persoon van de verdachte', en
het onderzoeksformulier toegezonden.

In enkele arrondissementen besloeg de startbespreking meerdere rondes, soms
met wisselende deelnemers. In die besprekingen werd de bedoeling van het onder-
zoek mede aan de hand van het formulier nader toegelicht. Nagegaan werd welke
de gangbare besluitvormingsroutes waren in het betreffende arrondissement. Ver-
der werden onderzoeksafspraken gemaakt die op schrift werden vastgelegd. On-
derdeel van die onderzoeksafspraken was dat in bijeenkomsten van (in het bijzon-
der) officieren van justitie en parketsecretarissen nadere uitleg en instructie betref-
fende het onderzoek werd gegeven. In sommige arrondissementen vond een derge-
lijke bijeenkomst ook plaats bij het kabinet R-C en de FPD. Dit was afhankelijk
van het aantal betrokkenen dat met het onderzoek te maken zou kunnen krijgen.

In elk arrondissement werd beoogd om met behulp van het onderzoeksformulier
gegevens te verzamelen betreffende de besluitvorming rond het zowel niet als wel
openen  van een pj-onderzoek.   Het zou daarbij moeten  gaan  om 100 opeen-
volgende zaken uit het strafrecht voor volwassenen, welke zaken zouden worden
afgedaan  door de meervoudige kamer.  In elk arrondissement werden 115 formu-
lieren 'uitgezet' om verlies op te vangen.

Met betrekking tot de gegevensverzameling ontstond de chronologie zoals
weergegeven in tabel 12- 1. Uit de tabel blijkt dat in het arrondissement Utrecht
sprake is geweest van twee periodes, waarin gegevens werden verzameld. Op de
achtergronden daarvan wordt in paragraaf 12.3. ingegaan.
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Tabel 12-1: inrichting van de gegevensverzameling
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12.2.        Verloop van de gegevensverzameling

In de arrondissementen Arnhem en 's-Hertogenbosch verliep het verzamelen van
gegevens door middel van de verstrekte formulieren voorspoedig. Vanuit Arnhem
werd in 96 strafrechtelijke casus de besluitvorming rond het al dan niet openen van
een onderzoek Pro Justitia in kaart gebracht waarbij door middel van een na-
bespreking met de gri&er van het kabinet R-C kon worden vastgesteld dat dit
aantal overeenkwam met het aantal zaken in het strafrecht voor volwassenen, dat in
die periode via de meervoudige kamer werd afgedaan.

In het arrondissement Den Bosch werden in totaal 81 formulieren terug-
gezonden. Hierbij Meek dat door 66n van de OM-teams gedurende een periode van
6dn maand het formulier uitsluitend gebruikt was in die zaken, waarin besloten was
tot een pj-onderzoek. De gemiste zaken werden later opgespoord, waarbij in elk
geval de tenlasteleggingen en relevante persoonsgegevens alsnog konden wor(len
gescoord. Daarnaast werden in overleg met de grifIer van het kabinet R-C overige
gemiste zaken van de beide OM-teams in kaart gebracht en alsnog gescoord. Het
uiteindelijke bestand van mk-zaken waarin minimaal de tenlastelegging en het
besluit om al dan niet een onderzoek Pro Justitia te laten verrichten kwam in dit
arrondissement  uit op een totaal  van  156.

119



Deel IV  Het onderzoek naar de praktijk

In het arrondissement Rotterriam is de verzgmeling van gegevens moeilijk ver-
lopen. Een belangrijke reden dagrvan was het volgende: omdat Rotterdam zo groot
is, werd de onderzoeksdeelname voor het behouden van voldoende controle, be-
perla tot 'slechts' twee OM-teams. Deze beperking bleek een ongelukkige keuze in
het licht van de gebruikelijke werkwijze in Rotterdam. Die werkwijze bestaat er
namelijk uit dat alle OM-teams bij toerbeurt de zogeheten centrale weekdienst-
kamer bezetten. Daar komen alle strafzaken binnen en vindt de eerste besluit-
vorming plaats, waaronder het besluit om een verdachte voor te geleiden aan de
rechter-commissaris. Pas veel later komt de casus bij een makso&cier van het
betreffende regioteam terecht. In veel gevallen zouden dus officieren van andere
dan de deelnemende teams zich hebben moeten realiseren dat een binnengekomen
casus in aanmerking kwam voor opname in het onderzoek. Het gevolg was dat
uiteindelijk slechts 35 formulieren werden geretourneerd, waarvan er 10 door zo-
wel de oficier, als de rechter-commissaris als de geconsulteerde FPD-psychiater
waren ingevuld. Bij de overige 25 kwam het niet tot een onderzoek Pro Justitia. De
data van de 35 formulieren zijn wel gebruikt bij de analyse van de gegevens, maar
niet werd nagegaan hoeveel casus in de onderzoeksperiode in principe tot de be-
oogde onderzoekspopulatie zouden hebben behoord. Hiermee werd een selectie
aan het totaal van het materiaal toegevoegd met een aandeel van net 6%. De moge-
lijk vertekende gevolgen van deze toevoeging voor de analyse van het totaal aan
bevindingen worden acceptabel geacht in het licht van de meerwaarde van deze 35
inhoudelijke beoordelingen.

12.3. 6Utrecht 2'

De gegevensverzameling in het arrondissement Utrecht werd ernstig bemoeilijkt
door het feit dat door het OM ingevulde formulieren niet of pas nA de voor-
geleiding bij de R-C hun weg vonden naar het kabinet R-C. De geografische dis-
locatie van het parket speelde hierin een rol, maar ook de invoering van een nieuwe
werkwijze bij het OM, waarbij parketsecretarissen een ruimere rol werd toebedeeld
in het op de rails zetten van straizaken. Daarnaast kwam tijdens de perio(ie van
onderzoek de verhuizing van zowel de rechtbank als het parket op gang. Begin
maart 2000, toen ondanks pogingen tot afstemming, nog niet meer dan 17 formu-
lieren waren gel'etourneerd, werd besloten om het onderzoek op te schorten en na
de verhuisperikelen te hervatten.

Bij de herstart van de gegevensver meling in het arrondissement Utrecht wer-
den, zoals in paragraaf 10.1.1. al aangekondigi enkele bijstellingen doorgevoerd.
Deze hadden zowel betrekking op de procedure als - zij het in geringe mate - op
het formulier.

Het formulier, dat tot dan toe had bestaan uit de vier beschreven deel-
formulieren, die in Un boekje waren samengebracht, werd opgesplitst in drie af-
zonderlijke formulieren. De voornaamste reden daarvoor was om te voorkomen dat
het niet of te laat doorsturen van het onderzoeksformulier door het OM zou leiden
tot het missen van de beoordelingen van de rechter-commissaris casu quo de FPD.
In plaats daarvan werd het OM gevraagd om het desbetreffende dossier te voorzien
van een sticker, die de R-C er op moest attenderen om in de betreffende casus een
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wegingsformulier in te vullen. Bovendien werd de FPD gevraagd om in alle geval-
len waarin een dossier werd ontvangen in verband met een pj-onderzoek het FPD-
formulier in te vullen, waarbij moest worden aangegeven of in het betreffende
geval sprake was geweest van een consult voorafgaande aan het besluit van de
rechter-commissaris. Het wegingsschema van de Werkgroep Indicatiestellingen,
dat in de eerste ronde van de gegevensverzameling apart was vestrekt werd nu in
het FPD-formulier opgenomen.
Inhoudelijk werden de volgende wijzigingen doorgevoerd.
-     De vragen naar persoonsgegevens en het ten taste gelegde werden verwijderd,

in plaats daarvan werd gevraagd om een afschrift van de voorlopige tenlaste-
legging (bij het formulier van de officier), respectievelijk van het verhoor R-C
(bij het formulier van de rechter-commissaris) aan te hechten. In feite werd
met deze wijziging hetzelfde bereikt als in het oorspronkelijke formulier, maar
werd opzoeken en overschrijven voorkomen.

-     In de formulieren van OvJ en R-C werd 'geschoktheid rechtsorde' vervangen
door'inbreuk rechtsorde', tevens werden 'ingenomen procespositie' (beken-
nend, gedeeltelijk ontkennend en ontkennend), en 'onderzoeksmotivatie'
(weigerend versus goed op een vijlbuntsschaal) als items toegevoegd.

-        Uitgaande van de praktijk dat het OM in Utrecht de FPD niet in consult roept,
en de FPD in de Utrechtse praktijk meestal reageert op de besluitvorming van
de  R-C werd de optie'overweeg een consult FPD' als mogelijke uitkomst van
de weging van indicatoren vervangen door 'twijfelachtig'.

-     Uit het FPD-formulier werd de vraag naar de procespositie verwijderd.

In overleg met het OM werd besloten dat de herstart nia beperkt zou blijven tot de
teams Paardenveld, Buitensingel en Eemlanden, maar betrekking zou hebben op
alle mk-zaken die zich in de onderzoeksperiode in het arrondissement Utrecht
zouden aandienen.

Twee parketsecretarissen waren bereid als contactpersoon op te treden en het
verzamelen van gegevens te co6rdineren. Daarnaast werd voorzien in een drietal
instructiebijeenkomsten, twee voor OM-teams en 66n voor de R-C's en de FPD
gezamenlijk (zie tabel 12-1).

Ondanks de getroffen voorzieningen verliep het verzamelen van gegevens niet
soepel.  Met name kwam de informatie of een casus al  dan niet deel uitmaakte van
het onderzoek niet of te laat door bij de rechter-commissaris. Een en ander leidde
tot een gefragmenteerd gegevensbestand dat na afl oop van de onderzoeksperiode
kon worden aangevuld met informatie, die werd aangeleverd door de genoemde
parketsecretarissen. Zo ontstond uiteindelijk een bestand van 258 mk-zaken waar-
van tenminste de tenlastelegging en het besluit om wel of geen pj-onderzoek te
laten verrichten en - indien ja - de onderzoeksvaraiant.

12.4. Overzicht van de beschikbare gegevens

Tabel 12-2 geeft een overzicht van de volledigheid en de herkomst van de gege-
vens, die voor nadere analyse konden worden verzameld.
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Tabel 12-2: herkomst van gegevens
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De kolommen geven aan uit welk arrondissement de gegevens stammen, waarbij
de beide Utrechtse onderzoeksperiodes zijn opgesplitst naar Utrecht 1 en Utrecht 2.
Uit de eerste kolom kan worden afgeleid hoe compleet de gegevens waren waar het
de bronnen, onderscheiden naar de deelnemende instanties, betreR. In de twee
onderste rijen wordt bovendien aangegeven in welke mate er gegevens waren met
betrekking tot de het delicten waarvan betrokkenen verdacht werden en het besluit
om al dan niet een pj-onderzoek te laten verrichten.

Uit de tabel blijkt dat in het arrondissement Den Bosch ruim gebruik wordt
gemaakt van de consultfunctie die de FPD daar rond de voorgeleiding bij de R-C
heeft. Verhoudingsgewijs komt het formaat daarbij overeen met dat in Rotterdam,
zoals ook uit de kengetallen bleek. Beide bedragen ongeveer een kwart van het
aantal casus. Uit de kolommen Den Bosch en Utrecht 2 blijken bovendien de in-
haalslagen die na de onderzoeksperiode gemaakt konden worden op essentiele
gegevens, te weten: de delicten  en het besluit om wel of geen onderzoek te laten
doen in zaken binnen het strafrecht voor volwassenen, die dienen voor de meer-
voudige kamer.
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13. Het  optimaliseren van de gegevensbestanden

13.1. Inleiding

Uit de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk blijkt dat weliswaar in niet min-
der dan 562 casus gegevens werden verzameld met betrekking tot de besluit-
vorming inzake het onderzoek naar de geestvermogens, maar dat st)rake is van
fragmentatie van die gegevens.

Het was daarom een eerste noodzakelijke stap om voorafgaand aan de nadere
analyse te onderzoeken of 'defragmentatie' tot de mogelijkheden zou kunnen beho-
ren. Met name het gegeven dat aan de ofIcier van justitie exact dezelfde wegingen
waren gevraagd als aan de rechter-commissaris, zou het mogelijk kunnen maken
om te komen tot Wn pakket van door rechtsplegers aangeleverde gegevens. In dit
hoofdstuk wordt die mogelijkheid onderzocht. Hierbij zal eerst beschreven worden
hoe dat gebeurde. Vervolgens zullen die benaderingen worden beschreven met
betrekking tot de tenlasteleggingen, de wegingen op de delict-as, en die op de per-
soons-as. In een a6luitende paragraafmllen de resultaten van deze optimalisering
worden samengevat.

13.2. Het toetsen van de overeenkomst tussen de gegevens afkomstig van
de officier van justitie en die van de rechter-commissaris

De gegevens aangeleverd door officieren van justitie en rechters-commissarissen
bestaan uit een aantal deelverzamelingen, waarvan in elke casus minstens twee
essentiele gegevens bekend zijn: het ten laste gelegde en het besluit om wel ofgeen
onderzoek Pro Justitia te laten verrichten. De deelverzamelingen op casusniveau
zijn de volgende, waarbij tussen haakjes op basis van de gegevens uit tabel 12-2
het aantal casus wordt aangegeven.
1.          Er zijn formuliergegevens van zowel de OvJ als van de R-C (250 casus).
2.           Er zijn formuliergegevens van de OvJ, maar niet van de R-C (46 casus).
3.          Er zijn geen formuliergegevens van de OvJ, maar wel van de R-C (1).
4.      Er zijn geen formuliergegevens; essentiele persoons- en delictgegevens

zijn afkomstig van de OvJ (158).
5.      Er zijn geen formuliergegevens; essentiele persoons- en delictgegevens

zijn afkomstig van de R-C (75).

Binnen de eerste deelverzameling zijn er dan nog op itemniveau vijfposities moge-
lijk.
-     Zowel OvJ als R-C hebben een antwoord gegeven.
-     Edn van beiden heeft de rubriek 'onbekend' aangekruist.- Beiden hebben de rubriek 'onbekend' aangekruist.
-     Edn van beiden heeft het item niet ingevuld.- Beiden hebben het item niet ingevuld.

Bij het verdere optimaliseren van de gegevens diende de eerste deelverzameling als
uitgangspunt, waarbij de mate van gelijkheid van elk door de oficier van justitie
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aangeleverd gegeven met dat wat van de rechter-commissaris afkomstig was,
moest worden nagegaan. Dit gebeurde door van elk paar gegevens eerst de mate
van de overeenkomstigheid te meten door middel van berekening van de Spearman
rangcorrelatiecoefficient. 1

Daarnaast  werd,  waar dat mogelijk  was,  op  elk  paar
gegevens een betrouwbaarheidsanalyse toegepast. Deze bestond eruit dat via de
berekening van zogeheten intraclasscorrelatiecoefIcienten en bijbehorende signifi-
cantieniveaus kon worden bepaald hoe groot de tussenbeoordelaars betrouw-
baarheid was. Besloten werd om bij die items, waarbij sprake was van significante
positieve correlaties (waarbij p<0,01) en/ofsprake was van een significante tussen-
beoordelaars betrouwbaarheidscoefficient (waarbij p<0,01) de paren OvJ- en R-C-
gegevens samen te voegen tot een nieuw gegevensbestand.

13.2.1. De overeenkomsten met betrekking tot de delictomschrijvingen

Bij het construeren van de wegingsformulieren werd besloten om niet op voorhand
alle mogelijke wetsovertredingen als tenlastelegging op te nemen in het codeboek.
De werkwijze was daarentegen zo dat van elk nieuw aangetroffen delict, zoals
omschreven in (meestal) het Wetboek van Strafrecht een nieuwe variabele werd
aangemaakt met als scoremogelijkheden: 'nee', 'poging tot', 'medeplichtig aan',
'ja' en 'ja, meer dan Wn keer'. Vervolgens werd elke onderzoekscasus gescoord op
de hele verzameling aan wetsartikelen die gaandeweg ontstond. De 'collectie'
wetsovertredingen was na afloop van de gegevensverzameling de volgende:

art. 2-11 Opiumwet (Opw) handelen, vervaardigen, in bezit hebben van drugs
arL 6 Wegenverkeerswet (WVW) veroonaken verkeersongeval

-         art. 26 Wet Wapen en Munitie (WWM) verboden wapenbezit
-        art. 138 Wetboek van Strafrecht (SO huisvredebreuk
-      art. 140 Sr deelname criminele organisatie
-    art. 141 Sr openiuke geweldpleging

art. 157 Sr brandstichting
-     art. 189 Sr hulp aan dader3 van misdrijven
-      art. 208 Sr valsemunterij
-      art. 209 Sr uitgeven vals geld

artt. 225-235 Sr fraude
-        art 24Ob Sr bezit/verspreiding van kinderporno
-      art. 242 Sr verkrachting
-      art 243 Sr gemeenschap met een wilsonbekwame
-      art. 244 Sr gemeenschap met een meisje jonger dan  12 jaar
-      art. 245 Sr gemeenschap met een vrouw longer dan  16 jaar
-      art. 246 Sr aanranding
-      art 247 Sr ontucht met een wilsonbekwame
-        art. 248ter Sr verieiding minde,jarige tot ontucht

art 249 Sr ontucht met misbruikvan gezag
-        art. 250ter Sr mensenhandel
-      art 279 Sr onttrekking  minderjarige aan hetwettelijk gezag
-      artt. 282482a Sr opzettelijke wijheidsberoving/gijzeling

1.   Dit is een statistische methode waarmee de samenhang wordt bestudeerd tussen twee
variabelen, die paarsgewijs worden waargenomen (OvJ en RC).
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-      artL 285Sr bedreiging
-      art: 287 Sr doodslag
-       art. 288 Sr doodslag piw een ander misdrijf
-       art. 289 Sr moord
-      art 300 Sr eenvoudige mishandeling

art. 302 Sr zware mishandeling
-      a,t 303 Sr zware mishandeling met voorbedachten rade
-      art.304 Sr straf,er=warende omstandigheid bij artt. 300 tim 303

art. 310 Sr diefstal
-      art 311 Sr diefstal door middel van braak/in vereniging

art 312 Sr diefstal met geweld
-      art. 317 Sr afpersing
-      artt. 321-322 Sr verduistering/verduistering in dienstbetrekking
-      artt. 326-326a Sr oplichting/jlessentrekkerij

art: 350 Sr vernieling
artt 416418 Sr heling/gewoonteheling

Naast de bovenstaande tenlasteleggingen werd ook gescoord of in een bepaalde
strafzaak sprake was van mddr dan Wn ten laste gelegde feit.

Correlaties
Uit de analyse bleek dat R-C-gegevens ontbraken in strahken waarin de volgende
tenlasteleggingen aan de orde waren:

-      art. 140 Sr deeiname criminele organisatie
-      art. 189 Sr hulp aan daders van misdrijven
-      art. 208 Sr valsmunterij
-      art. 243 Sr gemeenschap  met een wilsonbekwame
-        art. 248ter Sr verieiding minderjarige tot ontucht
-        art. 250ter Sr mensenhandel
-      art. 350 Sr vernieling

Met betrekking tot deze tenlasteleggingen konden dus geen correlatiecoefficienten
worden berekend. Dat gold ook voor de volgende twee tenlasteleggingen:

-       art. 249 Sr ontucht met misbruik van gezag
-        art. 326-326a Sr oplichting

In deze laatste twee gevallen ontbrak namelijk een overlap van de OvJ-gegevens
met die van de R-C-gegevens. Dat wil zeggen dat door beiden het voorkomen van
een dergelijke tenlastelegging werd gemeld, terwijl in de betreffende casus het
gegeven van de ander ontbrak. Uiteindelijk kon de analyse dus worden toegepast
op de 30 overblijvende wets-artikelen, waarin per casus zowel een opgave van de
o cier van justitie als van de rechter-commissaris werd aangetroffen. Bovendien
was toepassing mogelijk op de variabele met betrekking tot de vermelding van
meer dan 66n strafbaar feit. Uit deze eerste analyse bleek dat de correlaties varieer-
den van +0,58 tot +1,00 en dat ze allemaal significant waren op een niveau van
p<0,01 (zie bijlage 3, tabel 13-1). Ook het item betreffende het voorkomen van
meerdere tenlasteleggingen in 66n casus blijkt een significante samenhang te ver-
tonen (correlatiecoefident +0,69; p<0,01)

Tussenbeoordelaars betrouwbaarheid
Bij de berekening van tussenbeoordelaars betrouwbaarheid was er opnieuw een
aantal tenlasteleggingen dat zich niet leende voor een dergelijke analyse. Deze
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hadden betrekking op strafzaken waarin geen sprake was van enige variantie. Het
betrof dan  op Wn geval na zaken die weinig voorkwamen en waarin zowel de oRi-
cier van justitie als de rechter-comrnissaris (indien van beiden een gegeven bekend
was) het volledig eens waren over de tenlastelegging en waarin de correlatiecoefI-
cient dus + 1,00 was. Hieronder worden ze opgenoemd met tussen de haakjes het
betreffende aantal overeenkomende casus:

-     art. 138 Sr huisvredebreuk (1)
-      art 209 Sr uitgeven vals geld (1)
-      artt. 225-235 Sr fraude (4)
-        art 24Ob Sr bezit en verspreidingvan kinderpomo (1)
-      art. 245 Sr gemeenschap met een vroww jonger dan  16 jaar  (4)
-      art. 279 Sr ontrekking minderjarige aan hetwettelijk gezag (1)
-      art. 287 Sr doodslag (poging 36; ja  10)
-      art. 300 Sr eenvoudige mishandeling (2)
-     artt. 321-322 Sr verduistering/verduistering in dienstbetrekking (4)

Opvallend is de volledige overeenstemming met betrekking tot het groot aantal
zaken waarin (poging tot) doodslag ten laste was gelegd.

De toets van de tussenbeoordelaars betrouwbaarheid op de overblijvende delic-
ten levert verbanden op met waarden tussen +0,67 en +0,98. waarbij alle verban-
den significant zijn op een p<0,01-niveau (zie bijlage 3, tabel 13-1).

Conclusie met betrekking tot het delictniveau
De opgaven van de oflder van justitie en die van de rechter-commissaris met
betrekking tot de tenlasteleggingen blijken zodanig samen te hangen dat besloten
kon worden om de bestanden op dit onderdeel samen te voegen. Uitgegaan werd
daarbij van het delict zoals opgegeven door de vervolgende partij, de oficier van
justitie. Hierbij werden, daar waar een opgave van de oRicier van justitie ontbrak,
de door de rechter-commissaris opgegeven voorlopige tenlasteleggingen ingevuld.

13.2.2. Overeenkomsten met betrekking tot de items van de delict-as

Eenzelfde procedure als hierboven beschreven ten aanzien van tenlasteleggingen
werd gevolgd bij de items die onder de delict-as waren gerangschikt. Dat wil zeg-
gen dat zowel Spearman rangcorrelatiecoefIcienten werden berekend alsook de
interbeoordelaars betrouwbaarheid werd getoetst ten aanzien van de paren waar-
nemingen bij de volgende variabelen:

gericht tegen goederen materiele schade eerdere delictsoorten
gevaar voor personen inbreuk rechtsorde frequentie recidiveren
gericht tegen personen delictpleging snelheid recidiveren
gericht tegen bekend«n) delictomstandigheden Tbs-optie
gepleegd met anderen procespositic (Utrecht 2) Pz-optie
immateriele schade eerdercjustitiecontactcn strafdreiging > 4 jaar

Correlaties
Ten aanzien van alle achttien items konden correlaties wor(len berekend. De waar-
den lagen tussen +0,43 en +0,89, waarbij ze alle significant waren op een p<0,01-
niveau (zie bijlage 3, tabel 13-2).
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Tussenbeoordeiaars betrouwbaarheid
Alle items leen(len zich voor een toets op de overeenkomst tussen de scores van de
oficier van Justitie en die van de rechter-commissaris. De waarden lagen tussen
+0,60 en +0,94 en waren allemaal significant op een p<0,01-niveau (zie bijlage 3,
tabel 13-2).

Conclusie ten aanzien van de items van de deNct-as
Op grond van bovenstaande bevindingen werd besloten om ook op dit onderdeel de
bestanden samen te voegen. De scores van de rechter-commissaris golden hierbij
als uitgangspunt. Reden hiervoor is dat de R-C bij zijn beoordeling, die wat later in
de tijd plaats vindt dan die van de officier van justitie, in beginsel de beschikking
kan hebben over mddr relevante informatie in de strafzaak. Bovendien was de R-C
in de periode dat gegevens verzameld werden, degene die het besluit nam om wet
of geen pj-onderzoek te laten verrichten. Het bestand werd verder als volgt geop-
timaliseerd: daar waar een R-C-score ontbrak werd die van de OvJ ingevuld. Daar
waar de R-C-score 'onbekend' luidde, maar een OvJ-score aanwezig was, werd de
OvJ-score gebruikt.

13.2.3. Overeenkomsten met betrekking tot de items van de persoons-as 1

Ook met betrekking tot de items behorend bij de persoons-as 1 werd dezelfde pro-
cedure gebruikt. Dit gebeurde met betrekking tot gepaarde waarnemingen van de
volgende variabelen:

vmeghulp adviseert consult signalen van oninvoelbaar gedrag
vroeghulp adviseert onderzoek andere gedragssignalen
signalen van opgewonden gedrag combinatie ten taste gelegde en persoon
signalen van agressiefgedrag behoelle aan inzicht in combinatie

signalen van depressiefgedrag onderzoeksmotivatie (alleen Utrecht 2)
signalen van surcidaal gedrag twijfals detentiegeschiktheid

correlaties
Ten aanzien van alle 12 paren waarnemingen kon de Spearman rangcorrelatie-
coefficient worden berekend. Er kwamen waarden uit tussen +0,015 en +0,72 (zie
bijlage 3, tabel 13-2). Twee paren waarnemingen bleken niet significant te cor-
releren: 'andere gedragssignalen' (+0,015) en *onderzoeksmotivatie' (+0,26). Voor
wat betreft het eerste item gold dat in totaal slechts een gering aantal -andere ge-
dragssignalen' werd genoemd. In het 'officiers'-bestand bleef dat beperkt tot 14
van de 296 beoordelingen verdeeld over 13 verschillende gedragssignalen. In het
bestand van de rechters-commissarissen was dat wat meer: 26 van de 232 beoorde-
lingen verdeeld over 19 verschillende gedragssignalen. Besloten werd dit item niet
te betrekken in de verdere statistische analyse.
Het item 'onderzoeksmotivatie' was beperkt gebleven tot de tweede dataverzame-
ling in het arrondissement Utrecht. Daar werd in slechts 21 casus een beoordeling
van OvJ dn R-C verkregen, waarbij de officier van justitie in m66r dan tweederde
van deze beoordelingen de categorie 'onbekend' gebruikte.
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Tussenbeoordelaars betrouwbaarheid
Ten aanzien van alle paren items kon een tussenbeoordelaars betrouwbaarheid
worden berekend (bijlage 3, tabel 13-2). De hierboven genoemde variabelen 'ande-
re gedragssignalen' en 'onderzoeksmotivatie' buiten beschouwing latend, varieer-
den de waarden van +0,52 tot +0,86 en waren alle significant op een p<0,01-
niveau.

Conclusies ten aanzien van de items op de persoons-as deet 1
Op grond van bovenstaande bevindingen werd besloten om ook op dit onderdeel de

.·bestanden samen te voegen. De scores van de rechter-commifsaris golden hierbil
om de eerder genoemde redenen wederom als uitgangspunt.   Ook dit bestand werd
als volgt geoptimaliseerd: daar waar een R-Oscore ontbrak werd die van de OvJ
ingevuld. Daar waar de R-C-score 'onbekend' luidde, maar een OvJ-score aan-
wezig was, werd die van de R-C gesubstitueerd door die van de OvJ. Deze bewer-
king bleef achterwege bij de items 'andere gedragssignalen' en 'onderzoeks-
motivatie' (in de Utrecht 2 versie).

13.3.     Resultaten van de optimalisering van het gegevensbestand

Door de optimalisering ontstond het geoptimaliseerde totaalbestand zoals weer-
gegeven in tabel  13-3.
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Dit bestand, dat een overzicht geeft van de bruikbare beoordelingen van rechts-
plegers en waarin in 127 gevallen (23%) ook beschikt wordt over beoordelingen
van de FPD met betrekking tot items op de persoons-as deel 2 en de diagnostiek-
as, wordt gebruikt voor de verdere descriptieve statistische analyses.
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14. Descriptieve analyse van de onderzoeksbevindingen

14.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven van het onderzoek naar de
praktijk. Daarmee is het een hoofdstuk met cijfers en getallen. Gezocht moet wor-
den naar een evenwicht tussen de grote lijn en het detail en naar een leesbare ver-
houding tussen teksten en tabellen.

In de volgorde van de beschrijving zal de opzet van de formulieren, waarmee
de bevindingen vergaard zijn, worden aangehouden. Daarnaast wordt gekozen voor
een in beginsel beschrijvende weergave, waar zinvol ondersteund door kleine gra-
fieken. De onderliggende tabellen zijn zoveel mogelijk ondergebracht in de bijlage
bij dit hoofdstuk (bijlage 4),  in dat geval worden  ze in de tekst in cursi€f weer-
gegeven. In de tabellen zullen, waar daar aanleiding voor is, naast totalen ook de
gegevens uit de vier arrondissementen terug te vinden zijn. Absolute getallen gaan
steeds vergezeld gaan van het percentage dat ze vertegenwoordigen van het betref-
fende (deel)totaal.

De  opzet is er een waarin in de volgende paragraaf (14.2) de persoonsgegevens
recht-toe-recht-aan zullen worden beschreven. Datzelfde geldt ook voor de aange-
troffen delicten (14.3), die pas in deel VI geclusterd zullen worden met het oog op
het beslissingsondersteunend model.

Vanaf paragraaf 14.4 komen de indicatorvariabelen aan bod. De beschrijving
van de uitkomsten daarvan zal steeds eindigen met de vermelding van de uit-
komsten van een tweetal chi-kwadraattoetsen, via welke kan worden nagegaan of
er sprake is van een betekenisvol verband tussen de betreffende variabele sec en
het beslissingsgedrag van de rechter-commissaris. De nulhypothese daarbij is dat
er geen verband bestaat. De eerste van die chi-kwadraattoetsen betreft het verband
tussen de indicatorvariabele en het besluit om wel ofgeen onderzoek te laten ver-
richten. De tweede vindt plaats op de deelverzameling waarin besloten werd tot
een onderzoek en heeft betrekking op het verband tussen de indicatorvariabele en
de onderzoeksvariant waartoe besloten werd. In de meeste gevallen zijn die onder-
zoeksvarianten geclusterd naar twee modi: enkelvoudig onderzoek en dubbel c. q.
triple c.q. klinische observatie, kortheidshalve aangeduid als 'dubbel/klinisch'. Dit
tweede cluster levert immers altijd een onderzoeksvariant op die kan leiden tot het
advies om de strafrechtelijke maatregelen van de plaatsing in een psychiatrisch
ziekenhuis of die van de terbeschikkingstelling op te leggen. Deze grove clusteringwas noodzakelijk om de deelverzamelingen voldoende 'gevuld' te houden. Daar
waar verfijndere analyses mogelijk waren, werden die ook gedaan.

Aan het eind van dit hoofdstuk zullen ook de resultaten van de verrichte pj-
onderzoeken worden vermeld. Deze weergave blijft beperkt tot hoofdlijnen.

14.2. Persoonsgegevens

De verdeling van de onderzoekspopulatie naar geslacht is 95,7% mannen en 4,3%
vrouwen. De leeftijden van de onderzochten varieren van  17 tot 86 jaar. De catego-
rieen 20-24 (18,9%), 25-29 (20,6%), 30-34 (20,5%) zijn het sterkst ver-
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tegenwoordigd. De daaropvolgende leeftijdscategorie (35-39) is met 13,5% nog
relatief sterk vertegenwoordigd, maar daarna lopen de aandelen per leeftijdsklasse
snel terug tot waarden onder de 1% vanaf de 60-jarige leeftijd. Beide gegevens

passen bij de notie dat het merendeel van verdachten van misdrijven mannen be-
treft tussen de 17 en 39 jaar (81,9%) (tabellen 14-l en 14-2).

Voor wat betreft de herkomst van de verdachten vormen vijf groepen samen
92,1% van in de onderzochte populatie. De grootste groep (71,4%) is van autoch-
toon Nederlandse afkomst. De groep die daarop volgt wordt gevormd door ver-
dachten van Marokkaanse afkomst (7,4%). Verdachten van Surinaamse alkomst
komen met 5,8% op de derde plaats. Antillianen bezetten de vierde en Turken de
vijfde plaats (respectievelijk 4,2 en 3,3%). De resterende gegevens betreffende de
herkomst van verdachten werden vanwege de geringe aantallen geclusterd, waarbij
blijkt dat 'overig Afrika' met 2,2% het sterkst vertegenwoordigd is (tabel 14-3).

Voor wat betreft de laatste twee items, die onder persoonsgegevens verzameld
werden, burgerlijke staat en beroep, zijn zo weinig gegevens voorhanden dat 11:,Ar-
over geen zinnige uitspraken kunnen worden gedaan. Kennelijk betreft het gege-
vens die aan de voorkant van de strafrechtspleging weinig relevant geacht worden
en die niet anders dan op basis van toeval bekend waren aan de officieren van jus-
titie en de rechters-commissarissen die de formulieren invulden.

14.3. Voorlopige tenlasteleggingen

In het vorige hoofdstuk werd in verband met de defragmentatie van de gegevens
een overzicht gegeven van de aangetroffen tenlasteleggingen. Zoals daar al ver-
meld, was van alle zaken een voorlopige tenlastelegging bekend. Het probleem
was dat niet elke zaak voorzien was van slechts 66n voorlopige tenlastelegging.
Hierbij was uit de opgaven van de respondenten (officier en rechter-commissaris)
bovendien niet altijd eenduidig op te maken of in geval van de vermelding van
meerdere stralbare feiten sprake was van subsidiaire omschrijvingen van 66nzelfde
delict dan wel van meerdere delicten.

Wordt a1166n gekeken naar het kwantitatieve voorkomen van delicten (tabel 14-
4), dan wordt zichtbaar dat het drietal diefstal (310 SO, diefstal met braak ofin ver-
eniging (311  Sr), en diefstal met geweld (312 Sr) samen goed zijn voor bijna 40%
van het totaal aantal tenlasteleggingen. (Poging tot) doodslag (287 Sr) beloopt 10%
van het aantal tenlasteleggingen. Misdrijven tegen de Opiumwet volgen met ruim
6%, zoals ook bedreiging (285 Sr). Van de overige feiten zijn zware mishandeling
(302 Sr: 5,6%), en verkrachting (242 SO en afpersing (317 SO met elk ruim 4%
kwantitatief nog vermeldenswaard. Alle andere delictsoorten blijven qua voor-
komen onder de 3%.

Wordt gekeken naar poogdelicten (tabel 14-3) dan springt de poging tot dood-
slag met bijna 49% eruit als de meest voorkomende, op afstand gevolgd door de
poging tot zware mishandeling. Waarschijnlijk speelt hier een rot dat de officier bij
het opmaken van de voorlopige tenlastelegging 'hoog' inzet. Ook bij de vernio-
gensdelicten (diefstal, diefstal met braak/in vereniging, diefstal met geweld) komen
relatief veel poogvarianten  voor (de eerste twee ruim  7%  en de laatste 4,5%), ter-
wijl tenslotte ook de poging tot moord (289 SO met 5,8% vermeldenswaard is.
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Een rangschikking van het materiaal naar aantallen delicten per casus levert het
volgende staatje op:
Tabel 14-6: aantallen asus met 1,2,3, en 4 tenlasteleggingen

: 24€1'31 .t, i;ff.-ite· hfu..2 *.3.18  ».; :6f 161;9:
casus 303 205    47      7    562
% 53,9% 363% 8,4% 1,2% too%

Om inzicht te krijgen in de combinaties van delicten werden de volgende bewerk-
ingen uitgevoerd.
-   De delicten werden voorzien van de bijbehorende strafdreiging, zoals om-

schreven in het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wegenverkeerswet
en de Wet Wapens en Munitie. 1

-    Vervolgens werd in casus waarin sprake was van meerdere tenlasteleggingen
het ten laste gelegde met de hoogste strafdreiging geoormerkt als 'hoofddelict'
en eventuele andere tenlasteleggingen als nevendelicten.

-   Aansluitend kon een matrix worden opgesteld waaruit enerzij(is valt op te
maken hoe vaak een bepaald ten taste gelegde is voorgekomen als hoofddelict
en hoe vaak welke nevendelicten tevens ten laste waren gelegd (tabel 14-7).

Uit de matrix komt een drietal duidelijke clusters naar voren.
-      Het kwantitatief meest opvallende cluster wordt gevormd door casus waarin

sprake is van vormen van diefstal. Heeft diefstal als hoofddelict (n=12) slechts
66n keer oplichting en Wn keer heling als nevendelict, diefstal met braak en/of
in vereniging als hoofddelict (n=98) heeft maar liefst 57 keer diefstal als ne-
vendelict en daarnaast huisvredebreuk (n=1), openlijk geweld (n=1), fraude
(n=3), bedreiging (n=2), verduistering (n=2), oplichting (n=1), vernieling
(n=1),en heling (n=1) als nevendelicten. Diefstal met geweld als hoofddelict
(n=104) gaat gepaard met de nevendelicten diefstal met braak en/of in ver-
eniging (n=16), diefstal (n=48), opiumwet (n=2), wapenbezit (n=2), vrijheids-
beneming (n=2), en afpersing (n=21) als nevendelicten. Afpersing als hoofd-
delict (n=16) gaat gepaard met bedreiging/intimidatie (n=2), diefstal (n=1), en
diefstal met braak en/of in vereniging (n=2) als nevendelicten.

-      Een tweede cluster, zij het in kleinere aantallen, is terug te vinden in de hoek
van de zedendelicten. Om niet te vervallen in dezelfde moeilijk leesbare be-
weringen als hierboven met betrekking tot het 'diefstal'-cluster, zij verwezen
naar tabel 14-7 in de bijlage. Hier is vooral de vaststelling van belang dat ze-
dendelicten als hoofddelict bijna altijd gepaard gaan met andere zeden-
delicten als nevendelict. Een noemenswaardige uitzondering is verkrachting
als hoofddelict, omdat dit ook samengaat met vrijheidsberoving (n=2), bedrei-

1.    Bij vier delicttypen voorziet de wetgeving in ranges, in die gevallen werd uitgegaan van
een strafdreiging passend bij een mk-mak (dus> 6 maanden), maar zonder eventuele
wettelijke omschreven strafverhogende misdrijfaspecten. Dit leidde voor delicten tegen
de Opiumwet tot een strafdreiging van 96 maanden, voor het veroorzaken van een ver-
keersongeluk tot 36 maanden; voor delicten tegen de Wet Wapens en Munitie 48 maan-
den, en voor bedreiging 24 maanden.

132



Descriptieve analyse van de onderzoeksbevindingen

ging/intimidatie (n=4), zware mishandeling (n=3), diefstal (n=2), en diefstal
met braak/in vereniging 01=1).

-    Het derde cluster betreft de geweldsdelicten die als hoofddelicten vaak aan-
getroffen worden met verwante geweldsdelicten als nevendelict. (Poging tot)
moord als ernstigste hoofddelict (n=20) kent in vijf gevallen de (poging tot)
doodslag als nevendelict en in 2 respectievelijk 4 gevallen zware mishandeling
en zware mishandeling met voorbedachte rade als nevendelicten. Moord komt
daarnaast 66n keer voor met brandstichting als nevendelict. (Poging tot) dood-
slag als hoofddelict (n=82) komt voor met bedreiging/intimidatie en zware
mishandeling als nevendelicten. Doodslag gaat daarnaast ook gepaard met
verkrachting (n=3) en met de drie diefstalvarianten.

Echte 'solo-verdenkingen' zijn de delicten tegen de Opiumwet (52 keer hoofddelict
en 3 keer nevendelict) en brandstichting (18 keer hoofddelict en 1 keer neven-
delict).

In deel VI zal nog uitvoerig worden teruggekomen op de tenlasteleggingen.
Mede op basis van statistische analyses zal daar een clustering van delicten worden
uitgewerkt waarbij, rekening houdend met de aangetroffen hoofd- en neven-
combinaties, de voorspellende kracht van delicten met betrekking tot het pj-besluit
zal worden onderzocht.

14.4. Gegevens afkomstig van rechtsplegers (OvJ en R-C)

14.4.1. Variabelen van de delict-as

14.4.1.1.   De aard van het ten laste gelegde

Met betrekking tot de aard van het ten laste gelegde werd onderscheid gemaakt
tussen feiten gericht tegen goederen, die waarin sprake was van gevaar voor perso-
nen, gericht tegen personen en gericht tegen aan de verdachte bekende personen
(partner, ouder, kind, werkgever en dergelijke). Verder werd ook het al dan niet
medeplegen dan wel het plegen in vereniging gezien als een variabele in deze ru-
briek.

lets minder dan de helft van de gescoorde zaken werd gekwalificeerd als ge-
richt tegen goederen. Bij ruim 64% was sprake van gevaar voorpersonen, terwijl
bijna 61% werd gekwalificeerd als gericht tegen personen.  Bij ruim  29%  ging het
daarbij om een strafbaar feit gericht tegen een bekende van de verdachte. In ruim
38% van de gevallen was sprake van 66n ofmeer medeverdachte(n) (tabeUen 14-8
t/m 14-12).

De verbanden tussen de 'aard'-variabelen en het besluit om al dan niet een pj-
onderzoek te laten verrichten staan weergegeven in tabel 14-13, waaruit blijkt dat
De 'aard'-variabelen allemaal een statistisch significant verband laten zien met het
besluit om een pj-onderzoek te laten verrichten. Hierbij valt uit de kruistabellen op
te maken dat dit verband voor wat betreft de variabelen 'gericht tegen goederen' en
'gepleegd met medeverdachten' negatief is en voor wat betreft de variabelen 'ge-
vaar voor personen', 'gericht tegen personen' en 'gericht tegen bekende(n)' als
positiefkan worden aangemerkt.
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Tabel 14-13: verband aard-variabelen en besluit pj-rapportage

.„-,   +-499,-->.vAH*66122-4,<.fIL:: fit''2.  :·:  j:Peapso-nt. i:·:5 j:   ..',-*. '.df· 72·: .  :.'fi  : Ff-:,s
gericht tegen goederen 15,5         1              0,001

I.

gevaar voor personen 56,9         1              0,001
**

gericht tegen personen 46,0         1              0,001
..

gericht tegen bekende 22,0 1 0,001"
medeverdachten    8,5 1 0,004-
* *  =  significant op niveau p <  0,01;  * = signdicant op niveau p < 0,05

Het verband tussen deze vijf variabelen en het besluit van de rechter-commissaris
betreffende de onderzoeksvariant is in geen enkel geval significant.

14.4.1.2. De ernst van het ten laste gelegde

De 'ernst'-variabelen hebben betrekking op de immateriele schade, de materiele
schade en de inbreuk van rechtsorde.

Voor wat betreft de immateriale schade Immateriole schade
geldt dat die in (samen) bijna 60% van de
gevallen waarin het formulier werd ge- 2996  -\ 6 o zeer gering
bruikt werd ingeschat als 'redelijk groot'           o redetjcgedng
en 'zeer groot'. Bijna 29% werd geschat   _9%     o geniddeld groot

op 'zeer gering' en 'redelijk gering'. De I rede,Bgroot
12% •  zeer grootoverige  12,4%  viel  in de categorie 'ge- 30%

middeld groot'.
Voor wat betreft de taxatie van de ma- Materiele schadeteriele schade was het beeld bijna om- 7%gekeerd: bijna 60% werd gekwalificeerd

1696 A f-3
o zeergerN

als 'zeer gering' en 'redelijk gering', ruim  39%        0  rede gering
20% als 'redelijk groot' en 'zeer groot',              )            0 ge,7,«deW groot
terwijl de middenpositie van 'gemiddeld 18%   /       s red,Okgroot
groot' ruim 18% bedroeg. 415,9 I zeer groot

De derde variabele inbreuk rechtsorde 2096

vertoont een beeld dat sterk overeenkomt Inbreuk rechtsor(le
met dat van de immateriele schade: bijna 796

60% voor de categorieen 'redelijk groot' 31% 13% o zeer geRigen 'zeer groot', 20% voor de

laagste cate-                        o redeige#
gorieen -zeer gering' en 'redelijk gering' O genitjdekj goot
en nog eens 20% voor de categorie 'rede- 20%

Id redelic groot

lijk groot' (tabellen 14-14 t/m 14-16). m zeer god
2996
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Bezien we de resultaten van de chi-kwadraattoets dan levert dat het volgende
staatje op:

Tabel 14-17: verband ernst-variabelen en besluit pj-rapportage

.st fi .0'.6.,:.*9-*d ali*li,25.  ,·:  I';:·.:·.9.:".,pebhod ,.9.i: :-    :: ,r·v.'df.:*.i,N··'3     ..·i·'13::li/,djo.oi,
I.

immateriele schade 38,8         4            0,001
*.

materiele schade 15,0       4         0,005
*.

inbreuk rechtsorde 37,3         4            0,001
**= significant op niveau p <  0,01,* =  significant op nweau p < 0,05

Ook ten aanzien van de drie 'ernst'-variabelen geldt dat sprake is van een signifi-
cant verband met het besluit om een pj-onderzoek te laten verrichten. Hierbij geldt
voor de variabele immateriele schade dat een waardering in de categorieen 'rede-
lijk groot' en 'zeer groot' relatiefvaak tot een onderzoeksbesluit leiden, tenvijl dat
voor de variabele inbreuk rechtsorde voornamelijk geldt voor de zwaarste catego-
rie 'zeer groot'. De variabele materiele schade is minder stabiel. De categorie 'zeer
groot' vertoont een klein positief verband, maar het verband tussen het besluit om
een onderzoek te laten verrichten met de categorie 'zeer gering' is veel sterker.

Aannemelijk is dat zich hier de invloed doet gelden van casus waarin de twee an-
dere ernst-variabelen hoog scoren.

Bezien we de ernst-variabelen in het licht van het besluit betreffende de onder-
zoeksvariant dan valt op dat de variabele materie/e schade (%2 = 9,6, df=4, p =
0,0485 een statistisch significant verband laat zien met de enkelvoudige onder-
zoeksvarianten bij als 'zeer gering' gekwalificeerde schade en met de dub-
bel/klinische varianten als die schade die als 'zeer groot' werd aangemerkt. Voor
wat betreft de variabele inbreuk rechtsorde 62 = 9,9, df=4, p = 0,0195 blijkt dat
het omslagpunt van de enkel- naar de dubbel/klinisch onderzoeksvariant bij de
categorie 'zeer groot' ligt. Anders gezegd: een zeer grote inbreuk op de rechtsorde
leidt vaker dan op grond van toeval verwacht mag worden tot een onderzoeks-
variant die de mogelijkheid van een maatregeladvies met zich meebrengt.

14.4.1.3. Kenmerken van het ten laste gelegde

Er werden twee variabelen onderzocht die betrekking hebben op kenmerken van de
delictpleging: de wijze van delictpleging en de delictomstandigheden. In ruim 75%
van de gevallen werd de wil'ze van deUctpleging gekwalificeerd als 'zeer gebruike-
lijk' en redelijk gebruikelijk. Het overige kwart kreeg de kwalificaties 'redelijk
ongebruikelijk' en 'zeer ongebruikelijk: Voor wat betreft de delictomstandigheden
geldt een soortgelijke verdeling, waarbij de laatste twee categorieen ('redelijk
gecompliceerd' en 'zeer gecompliceerd' samen wat minder groot zijn (17%) (ta-
bellen14-18 en 14-19).

De chi-kwadraattoets op het verband tussen deze variabelen en het besluit om
wel of geen onderzoek te laten verrichten levert daarbij de waarden op zoals weer-

gegeven in tabel 14-20..
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Tabel 14-20: verband kenmerk-variabelen en besluit pj-rapportage
f. .     --„.A  we, T,Wvatiab*le.te.:,1.::*r:: :6   j.,".4:Pdrson:;Of.4.<.     ".2.'..dk:<.645,     3%i>: ji,r.'.':A

wijze delictpleging 54.9 4 0,001"
delictomstandigheden 35,0 4 0,001"
* * = significant op niveau p < 0,01; * = significant op niveau p < 0,05

Het betreft hier stevige verbanden, waarbij met het toenemen van de uitzonder-
lijkheid van de wijze waarop een delict gepleegd is c.q. de gecompliceerdheid van
de delictomstandigheden door de rechter-commissaris besloten werd om een pj-
onderzoek te laten verrichten.

Ook het verband tussen de wijze van delictpleging en het besluit betreffende de
onderzoeksvariant is significant (%2 = 9,8, df=4, p = 0,0455, maar niet rechtlijnig
omdat enerzijds blijkt dat delicten gepleegd op een 'zeer gebruikelijke' wijze vaker
dan op grond van toeval verwacht mocht worden leidden tot een dubbel/klinisch
onderzoelg maar ook die delicten die op een 'zeer ongebruikelijke' wijze werden
gepleegd.

Voor wat betreft de delictomstandigheden (%2 = 8,3; df=4; p = 0,081) geldt
geen statistisch significant verband. Wel wordt daar dezelfde trend aangetroffen als
bij de variabele betreffende de delictpleging: in de categorieen 'zeer ongecompli-
ceerd' en 'zeer gecompliceerd' een lichte oververtegenwoordiging van de dubbeV-
klinische onderzoeksvarianten.

14.4.1.4. Recidive-variabelen

Er werden vier recidive-variabelen onderzocht: eerdere justitiecontacten, gelijk-
soortigheid of ongelijksoortigheid van eerdere delicten, frequentie van recidiveren
en snelheid van recidiveren. Met betrekking tot eerderejustitie-contacten blijkt dat
dat  slechts  in  18%  van de gevallen niet eerder het geval was geweest. Verder had
70% eerdere contacten op basis van gel#ksoortige delicten. Voor wat betreft de
»quentie van recidiveren gold dat 43% meer dan drie keer veroordeeld was en
38,4% minder dan twee keer. De overige 18,6% werd drie keer eerder veroordeeld.
Voor wat betreft de recidivesnelheid gold dat 49,3% binnen Wn jaar na de omme-
komst van de laatste detentie recidiveerde. Bij ruim een kwart is de laatste veroor-
deling meer dan drie jaar geleden, terwijl bij de rest (eveneens een kwart) de laatste
veroordeling tussen Wn en drie jaar geleden is (tabellen 14-21  t/m 14-24). Tabel
14-25 geeft het verband weer tussen de recidive-variabelen en het besluit om wel
of geen onderzoek te laten verrichten.
Tabel 14-25: verband recidive-variabelen en besluit pj-rapportage

I   .    ..:......i  ....... le*47*.:.--«„...r •  2.* ··.·./.'r 93·'      '  '    -·· ''.-' 342.9.....: r. :.'-,· .fri·.rk»*4·.i.vananelet'*-:::.+.-*,:'42.2'-4 Pe-ddbd.X·,lt·::-:: b v:'df:t»·: ·,1.:,P L ·t·....
eerdere justitiecontacten 16,3       1         0,001-

*.
(on)gelijksoortigheid delicten 11,4         1           0,001
frequentie recidiveren 18,3 2 0,001"
snelheid recidiveren                                                 0,7            2                 0,697
**  = signijicant op  niveau p <  0,01,  *  = significant op  niveau p  <  0,05
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Alleen de eerste drie variabelen laten een statistisch significant verband zien met
het besluit van de rechter-commissaris om een pj-onderzoek te laten verrichten. Dit
verband is negatief, dat wil zeggen dat ten aanzien van die justitiabelen bij wie
sprake is van een uitvoerig justitieverleden relatief minder vaak besloten wordt om
een onderzoek te laten verrichten dan bij de justitiele 'nieuwkomers'. Deze prak-
tijkbevinding is tegengesteld aan opvattingen die door sleutelfunctionarissen in de
interviews (hoofdstuk 7) werden verwoord.

Verbanden tussen de recidive-variabelen en de onderzoeksvariant waartoe
besloten werd zijn niet significant.

14.4.1.5. Strafrechtelijke opties

Er werden uitspraken gevraagd met be-
trekking tot de waarschijnlijkheid van het Optie Tbs
aan bod komen van drie strafrechtelijke
opties: de optie van een lbs-maatregel, 6%15% o zeker niet

die van een Pz-maatregel en de optie van 6%    o waarict«,¥cniet
een reele strafdreiging van mddr dan 4 6%-1:31 1   o frrigefE

jaar vrijheidsstra£ j  o waarsch,)11*wei

In ruim 83% van de gevallen werd de   Il*wa
- 77%

lbs-optie 'zeker niet' en 'waarschijnlijk
niet'   geacht.   In   1 1   %  van de gevallen
'waarschijnlijk wel' en 'zeker wel: De 3%

overige ruim 6% viel in de categorie 3%1  1   Optie PZ

'mogelijk'. 8'61 1-L
3%.94    Ozeker niet

Voor wat betreft de Pz-maatregel gold
  ow aaract·*,Qkniet

een soortgelijke zij het wat extremere ver- y   ) grrge*
deling: ruim 88% 'zeker niet' en *waar-

  0waarict·*nijkwei
schijnlijk  niet',  ruim 6% 'waarschijnlijk Izekerwel

85%
wel' en 'zeker wel' en een kleine 6%
'mogelijk'.

Bij de variabele strgdreiging waren de cijfers: 83% 'zeker niet' en 'waar-
schijnlijk niet', ruim 10% 'zeker wel' en 'waarschijnlijk wel', en bijna 7% moge-
lijk (tabellen 14-26 t/m 14-28).

Tabel 14-29 geeft de resultaten van de chi-kwadraattoets op het verband tussen de
'optie'-variabelen en het besluit om al dan niet een pj-onderzoek te laten verrich-
ten.

Tabel 1449: verband optie-variabelen en besluit pj-rapportage

,.  7 --   . ...............2:*A.: t...43:4...df,1.0.*,2,'. 'Ar¢f.':. -:16. Z,i-LAS...., t:.7.,3.1··vadabde:-  '-#.·4, .', ..:-: ,2 t"·  ,·.,I: :Pearson 1 4%:.   ·t·:-: 2-·.,      ..», ,.x' «s:-5.:,P  ·  ...3.
**

optie Tbs 88,1         4            0,001
optie Pz 48,0 4 0,001"
optie straf > 4 jaar 16,7       4         0,002"

* * = signijicant op niveau p <  0,01.  *  = 3ignificant op niveau p < 0,05
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Ook hier worden, zeker voor wat betreft de beide maatregelopties, sterke verban-
den aangetroffen waarbij zowel met betrekking tot de Tbs- als met betrekking tot
de Pz-optie al vanaf de categorie 'mogelijk' vaker tot een onderzoek wordt besto-
ten dan op grond van het toeval verwacht mocht worden. Het significante verband
met de optie van de strafdreiging blijkt vooral te gelden voor de categorie justitia-
belen bij wie die strafdreiging als 'zeker wel' aanwezig wordt getaxeerd.

Met betrekking tot de onderzoeksvarianten waartoe besloten werd geldt dat de
Tbs-optie een significant verband oplevert 62 = 31,3; dEM; p = 0,001**) met een
accent op het verband met dubbel/klinisch bij die casus waarin die optie als 'waar-
schijnlijk wel' en 'zeker wel' werd beoordeeld. Een dergelijk verband is minder
sterk maar wel trendmatig bij de Pz-optie (%2 = 8,6; df=4; p = 0,073). Het verband
tussen de optie van de strafdreiging en de onderzoeksvariant is niet significant.

14.4.2. Variabelen van de persoons-as deel 1

14.4.2.1. Adviezen vanuit de vroeghulp

Er waren twee variabelen die betrekking hadden op eventuele advisering vanuit de
vroeghulp van de reclassering. De eerste had betrekking op het advies om een
FPD-psychiater te consuiteren, hetgeen in bijna 15% van de gevallen werd geadvi-
seerd. De tweede had rechtstreeks betrekking op het vroeghulp advies om een lj-
onderzoek te laten verrichten,  iets  wat  in   11%  van de gevallen werd geadviseerd
(tabellen 14-30 en 14-31).
De uitkomsten van de chi-kwadraattoets staan in tabel 14-32.

Tabel 14-32: verband troeghulp'-variabelen en besluit pj-rapportage

,:) ,6,6,t:MA·i#d#616,I   ,20.449     *'Ya864*39Y     HEMat 9:; ..R    t'i':ammNA
..

FPD-consult geadviseerd 48,4         1            0,001
pj-onderzoek geadviseerd 48,3 1 0,001"
* * = significant op niveau p < 0,01;  *  = significant op niveau p <  0,05

Hier worden opnieuw sterke verbanden aangetroffen: zowel in die gevallen waarin
een FPD-consult wordt geadviseerd als in die waarin de reclassering rechtstreeks
adviseert om een pj-onderzoek te laten verrichten, is de rechter-commissaris sterk
geneigd om tot een pj-onderzoek te besluiten. De verbanden tussen deze variabelen
en het type onderzoek waartoe besloten wordt zijn echter verre van significant.

14.4.2.2. Gedragssignalen

Aan officieren en rechters-commissarissen werd gevraagd om casus in een vijf-
puntsschaal te scoren op het voorkomen van gedragssignalen v66r, tijdens ofnA het
plegen van een strafbaar feit. Er werd een vijftal gedragssignalen onderscheiden:
opgewonden, agressiefi depressief, surcidaal, en oninvoelbaar gedrag. Verder be-
stond de mogelijkheid om andere gedragssignalen te benoemen. Deze restgroep
leverde te weinig gegevens op voor een zinvolle analyse.
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In ruim 30% van de gevallen werd aangegeven dat sprake was van 'redelijk veel'
en 'veel' signalen van opgewonden gedrag. Voor wat betreft agressieve gedrags-
Signalen was dat ruim 45%. In 8,6% werden 'redelijk veel' en 'veel' signalen van
depressi€fgedrag opgemerkt, terwijl signalen van surcidaliteit beperkt bleven tot
3,4%. Opvallend is dat in de laatste soort, signalen van oninvoelbaar gedrag, de
categorieen 'redelijk veel' en 'veel' samen mddr dan 25% bedroegen (tabellen 14-
33  t/m  14-37).

Tabel 14-38 geeft de verbanden weer tussen de gedragssignalen en het besluit
van de rechter-commissaris om een pj-onderzoek te laten verrichten. Om te kunnen
toetsen moesten antwoordcategorieen samengevoegd worden. 'Weinig' en 'redelijk
weinig' werden samengevoegd, 'gemiddeld' bleef 'redelijk veel' en 'zeer veel'
werden samengevoegd.

Tai*114-38: verband gedragssignalen en besluit pj-rapportage

, 62," -,.2.iii.R#Mibeli '",1   .2.-:.  t. ,  :.·.·..,I:Peadon *1 , "... .: 95.....df:.i. f.··-t ,: :'.:; t·:....,6:···.1..':-:...

opgewonden gedrag 30,4 2 0,001-
agressief gedrag 15,9 2 0,001"

..

depressiefgedrag 23,9          2             0,001
..

suicidaal gedrag 21,4          2             0,001
oninvoelbaar gedrag 51,9 2 0.001"
**=

signijicant op niveau p < 0,01; * = significant op niveau p < 0,05

Uit de toets blijkt dat alle onderscheiden gedragssignalen een statistisch significant
verband vertonen met het besluit om een pj-onderzoek te laten verrichten. Uit de
kruistabellen valt op te maken dat dit verband in alle vijfgevallen er een is, waarbij
een toename van de signalen relatief vaker leidt tot dat besluit. Bij signalen van
depressief en surcidaal gedrag doet zich die tendens al voor als ze in de range van
het gemiddelde liggen. Bij signalen van redelijk tot zeer veel oninvoelbaar gedrag
komt het besluit om een onderzoek te laten verrichten bijna twee keer zo vaak voor
als op grond van toeval verwacht mag worden.

Uit de toets van het verband tussen de gedragssignalen en de onderzoeksvariant
waartoe besloten werd, blijkt dat alleen signalen van oninvoelbaar gedrag een
trendmatig verband laten zien, waarbij de neiging bestaat om te besluiten tot een
dubbel/klinisch onderzoek (%2 = 4,9; df=2; p = 0,086).

14.4.2.3. Combinatie ten laste gelegde en persoon van de verdachte

Door middel van een tweetal variabelen werd de opvatting nagegaan betreffende
de combinatie tussen het ten laste gelegde en de persoon van de verdachte.

In ruim 71% van de gevallen werd de inzichtelD.kheid gewaardeerd in de cate-
gorieen 'zeer groot', 'redelijk groot' en 'gemiddeld groot'. In 16,3 % was sprake
van een 'redelijk geringe' inzichtelijkheid, terwijl de inzichtelijkheid in 12,3%
werd beoordeeld als 'zeer gering'.

De variabele beho€Re aan inzicht leverde voor wat betreft de categorieen 'zeer
gering', 'redelijk gering' en 'gemiddeld' samen 60% op. In de overige 40% van de
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gevallen werd die behoefte aangegeven als 'redelijk groot' tot 'zeer groot' (tabel-
len 14-39 en 14-40). Tabel 14-41 bevat weer de uitkomsten van de chi-
kwadraattoets van deze variabelen met het besluit om al dan niet een pj-onderzoek
te laten verrichten.

Tabel 14-41: verband 'combinatie-variabelen' en besluit pj-rapportage

4.·Il'.2.  .t,r,·3-:44*ial*k.rf," .·".'.       ft'.::i: 3 Ped,30-ii';it.:''A              .x'i::df:·:: fi'       t'.  ti.%9* 
.*

inzichtelijkheid 63,3          4             0,001
**

behoefte aan inzicht 180,8          4             0,001
**= significant op niveau p<  0,01;  *  = significant op niveau p<  0,05

Uit de tabel blijken sterke, significante, verbanden: hoe minder inzichtelijk de
combinatie tussen het ten laste gelegde en de persoon van de verdachte, respec-
tievelijk hoe groter de behoefte aan inzicht in die combinatie, des te meer gaat het
beslissingsgedrag van de rechter-commissaris in de richting van het besluit om een
onderzoek te laten verrichten. In deel VI zal overigens nagegaan worden of de
variabele -behoefle aan inzicht' niet te veel gezien moet worden als een door de
andere combinatie-variabele geprovoceerde metavariabele, die daarom in het mo-
del geen stand kan houden.

Voor de toets van het verband tussen deze variabelen en het besluit betreffende
de onderzoeksvariant, werden de antwoordcategorieen weer geclusterd. Dit ge-
beurde op dezelfde wijze als bij de variabelen betreffende de gedragssignalen. In
beide gevallen bleek geen significant verband.

14.4.2.4. Twijfels aan de detentiegeschiktheid

De variabele betreffende de detentiegeschiktheid werd oorspronkelijk in het formu-
lier opgenomen als een extra gegeven. De bedoeling was om via het formulier de
vraag aan een eventueel geconsulteerde FPD-psychiater aangaande te treffen zorg-
voorzieningen vast te leggen.

De variabele blijkt echter een onver-
wachte voorspeller. In ruim 80% waren er

Twijfels detentlegeschikheid
'geen' of 'weinig' twijfels aan de deten-
tiegeschiktheid van verdachten. In ruim
11% waren die er 'veet' en 'zeer veel'. In
9% van de gevallen werden die twijfels 9%7 -\\ o geen

- l o w einig
als 'gemiddeld' beoordeeld (tabel 14-42).

5% 11=
3 redeliik

De  chi-kwadraattoets  naar  het  verband                                                        , veel
• zeer veel

tussen deze variabele en het besluit van - 75%
de rechter-commissaris om al dan niet een
onderzoek te laten verrichten leverde het
volgende.
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Tabel 14-43: verband twijfels detentiegeschiktheid en besluit pj-rapportage

r   it· 8., , .*.,1-Q.Z..+di;ihlield'I."t·:f   r '6.1, ..%     6 (it :'Pia'i' 0'b ,*:. :,:     ,:,#.7·.df:V.1.1    9   24): p.,61.f :.i.i.,

twijfels detentiegeschiktheid 30,3 4 0,001'
4 * = signijicantop niveau p < 0,01;  * = significant op niveau p < 0,05

Het verband is dus significant waarbij de rechter-commissaris naarmate de twijfels
toenemen ertoe neigt om te besluiten een pj-onderzoek te laten verrichten. Ander-
zijds blijkt- wederom - geen significant verband met de onderzoeksvariant waartoe
besloten wordt.

14.4.3. Wegingen van rechtsplegers

14.4.3.1. De officier van justitie

In elke casus werd de officier van justitie gevraagd om in de aanloop tot een even-
tuele vordering van een pj-onderzoek een drietal wegingen te doen. De eerste be-
treft een weging van de bevindingen betreffende de delict-as, de tweede die betref-
fende de persoons-as deel 1, de derde betreft een weging van de beide assen geza-
menlijk. De categorieen waren: zwakke indicaties voor een pj-onderzoek, twijfel-
achtige indicaties, en sterke indicaties (tabeHen 14-44 t/m 14-46).

Voor wat betreft de delict-as werden de indicaties in meer dan de helft van de
zaken (52,5%) als zwak betiteld. Sterke indicaties werden bij deze as aanwezig
geacht in 25,5% van de gevallen. De resterende 22% kreeg de weging 'twijfel-
achtig' mee. Bij de persoons-as waren de percentages soortgelijk: 53,6% zwak,
28,3%  sterk,  en 18,1% twijfelachtig.  Bij de weging  van de gecombineerde assen
zijn de percentages: 55,7% zwak, 28,9% sterk, en 15,5% twijfelachtig. De twijfel
neemt dus in de aanloop naar de vordering wat a£ In het vorderingsgedrag zelf
blijkt de twijfel als het ware gelijkelijk opgedeeld te worden naar respectievelijk
gddn (63,9%) en w61 (36,1%) pj-onderzoek.

Voor de officier bestond de mogelijkheid om aan te geven of er behoefte was
„n een nader consult door een FPD-psychiater. Over het totaal genomen wordt in
27,4% van de gevallen aangegeven dat die behoefte bestaat. Echter hier blijkt een
aanmerkelijk verschil tussen de praktijken in de onderzochte arrondissementen. In
Arnhem (13,3%) en Utrecht (15,8%) blijft de vraag naar het FPD-consult sterk
achter bij de arrondissementen waar sprake is van een consultatiepraktijk. De oRi-
cieren in Rotterdam zagen in 24,3% een indicatie voor een consult, terwijl dat in
Den Bosch maar liefst in 48,1% het geval was. Bij dat laatste percentage moet op-
gemerkt worden dat 29,9% betrekking had op de vraag om wel of geen onderzoek
in te stelien en  18,2% op de vraag naar de onderzoeksvariant (tabel 14-47).

De verbanden tussen het wegingsgedrag van de ofider en het beslis-
singsgedrag van de rechter-commissaris zijn op alle drie de wegingen zeer sterk
significant. Maar dat mag bijna als een vanzelfsprekendheid worden aangemerkt.
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Als gekeken wordt naar het vorderingsgedrag van de officier betreffende het type
onderzoelg waartoe vanuit het gezichtspunt van het openbaar ministerie besloten
zou moeten worden, dan valt op dat de
officier dat in bijna de helft van het Vorderingen OvJ
aantal zaken aan de rechter-commis-
saris overliet. Van de overige onder- 296

zoeksvarianten werd de klinische het 199  0 typenietgenoerrd

minst genoemd (1,6%). De psycholo-             o psych*gisch

gische variant werd in 13,1% van het )4990  psychiatisch
17% 1 ;     a 61*6aantal gevallen gevorderd, de psychi- R L./     1 180, chatrische  in  17,2%  en de dubbelvariant 1396

in 18,9% van de gevallen.

14.4.3.2. De rechter-commissaris

Aan de rechter-commissaris werden dezelfde wegingen gevraagd als aan de ofF-
cier: de delict-as, de persoon-as deel 1, en de beide assen gezamenlijk (tabellen 14-
48  t/m  14-50).

De resultaten zijn ongeveer gelijk aan die betreffende het wegingsgedrag van
de officier van justitie. Bij de delia-as 55,9% zwakke indicaties, in 17,3% twijfels,
en in 26,8% sterke indicaties. Bij de persoons-as zijn de cijfers: 56,1% zwak,
14,6% twijfelachtig, en 29,2% sterk. Bij de gecombineerde weging van de beide
assen blijft de rechter-commissaris twijfelen. De getallen zijn: 56,1% zwak, 14,8%
twijfelachtig, en 29,1% sterk.

Voor wat betreft de indicaties voor een FPD-consult blijkt de rechter-commis-
saris in 31,1% van de gevallen een dergelijke indicatie te zien, deze is gelijkelijk
verdeeld naar de consultvraag betreffende het instellen van een pj-onderzoek en die
betreffende de onderzoeksvariant. Ook hier worden de onderscheiden praktijken
teruggevonden, waarbij in Den Bosch in iets meer dan de helft van de gevallen de
consultatiebehoefte wordt aangegeven. Voor Arnhem is dat slechts 7,2%, maar
voor Rotterdam in bijna een kwart van de gevallen. Utrecht blijft hier buiten be-
schouwing vanwege de andersoortige procedure bij de tweede gegevens-
verzameling in Utrecht. In die procedure was immers voorzien in een (merendeels)
achteraf opinie van de FPD bij elke casus waarin besloten werd tot een onderzoek
(tabel 14-31). Het uiteindelijk beslissingsgedrag van de rechter-commissaris komt
in paragraaf 14.6 aan de orde.

14.5. Gegevens alkomstig van adviserend psychiaters

14.5.1. Aantallen, consultvragers en vormgeving aan het consult

In 21% van het totaal aantal gevallen waren er via de formulieren wegingen gedaan
door psychiaters van de FPD. In de arrondissementen Arnhem, Rotterdam en
Utrecht werd in 100% van de gevallen de rechter-commissaris aangemerkt als de
consultvrager. In Den Bosch was in 97,5% de officier degene die het consult vroeg.
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De vormgeving aan het consult was voor wat betreft Arnhem en Rotterdam stee(is
nA de voorgeleiding aan de rechter-commissaris. In Den Bosch was dat steeds
voorafgaande aan de voorgeleiding en in Utrecht in 96,7% van de gevallen op basis
van de dossierstukken.

In driekwart van de gevallen waarin de FPD werd geconsulteerd werd over de
betreffende verdachte niet eerder gerapporteerd. In ruim  11% van de gevallen
waarin wel eerder werd gerapporteerd dateerde het laatste onderzoek van tussen de
twee en drie jaar geleden.  In  6% van de gevallen was minder dan een jaar geleden
al een pj-onderzoek verricht, in bijna  1% van de gevallen was dat meer dan 6 jaar
geleden (tabellen 14-52 t/m 14-55).

14.5.2. Persoons-as deel 2

14.5.2.1. Gegevens betreffende de voorgeschiedenis

Bij 46,2% van de zaken waarin een psychiater in consult geroepen was, werd vast-
gesteld dat sprake was van een psychiatrische aandoening in de voorgeschiedenis
van de verdachte. Bij 28,6% was sprake van psychiatrie in de familiegeschiedenis;
het aantal casus waarin dat onbekend bleef is echter hoog (82 van de 117). Bij
meer dan de helft (53,8%) werd verslavingsproblematiek vastgesteld en bij het-
zelfde percentage werden aanwijzingen voor (psycho)traumatisering gevonden. Bij
ruim 40% was geen sprake van eerdere hulpverleningsgeschiedenis, bijna 20%
werd daarentegen eerder klinisch of residentieel behandeld, en 17,4% poliklinisch.
In 19,6% van de gevallen was in de voorgeschiedenis sprake van vormen van trai-
ning ofbegeleiding (tabellen 14-56 t/m 14-60).

Kijken we naar de verbanden tussen bovenstaande variabelen en het besluit van
de rechter-commissaris om wel of geen pj-onderzoek te laten verrichten dan past
de opmerking dat in veel van de gevallen, waarin een FPD-psychiater werd gecon-
sulteerd al sprake was van een voorselectie door de rechter-commissaris, namelijk
van die zaken waarin in principe al een onderzoek gevorderd was door de offcier
respectievelijk besloten was tot een onderzoek. De vraag aan de FPD-psychiater
had in die zaken vooral betrekking op de onderzoeksvariant. Tabel 14-61 bevat de
gegevens van de toets op het verband met het besluit om wel of geen onderzoek te
laten verrichten.

Tabel 14-61: verband gegevens uit de voorgeschiedenis en besluit pj-rapportage

 * 5 ti·:..1..tvuibbeldi,'.·i.Ear:1: -':    sfb. Pearsob   1'·91'.     r: ,:drrk=.     ..f      pi,",r
psychiatrie voorgeschiedenis                                 2,3           1               0,127
psychiatrie familie                                               0,9           1               0,769
verslavingsgeschiedenis                               2,0         1            0,162
(psycho)traumatisering                                0,1         1            0,863
eerdere hulpverlening                                               5,6            4                0,232
* *  = significant op niveau p <  0,01;  4 = significant op niveau p  <  0,05
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Geen van de onderzochte verbanden blijkt significant, hetgeen vermoedelijk te
maken heeft met de genoemde v66rselectie. Datzelfde geldt voor het verband tus-
sen deze variabelen en de onderzoeksvariant waartoe werd besloten. Dit met uit-
zondering van de variabele betreffende de hulpverleningsgeschiedenis (%2 = 0,9;
df=4; p = 0,0415, waarbij uit de kruistabel valt op te maken dat klinische en dag-
klinische behandeling in de voorgeschiedenis wat eerder leiden tot dubbele en
klinische onderzoeksvarianten.

14.5.2.2. Gegevens betreffende het toestandsbeeld tijdens consult

Er werd een zestal variabelen onderzocht onder de noemer van het toestandsbeeld:
aanwijzingen voor DSM-IV as I problematield Ranwijzingen voor DSM-IV as II
problematiek,3 suicidegevaarlijkheid, acuut gevaar voor derden, hypotheses betref-
fende het verband tussen het ten taste gelegde en de persoon van de verdachte, en
'zorg'-taxatie. In de onderzoeksprocedure van Utrecht 2 werd daar 'risico'-taxatie
aan toegevoegd.

Voor wat betreft de aanwijzingen voor DSM-IF as I problematiek bleek dat
deze in 47% van de gevallen 'geen' of'weinig' werden aangetroffen en in even-
eens 47% van de gevallen 'veel' en *zeer veel: Voor wat betreft de DSM-IF as Ir
problematiek  lag dat beeld heel anders.  In  niim 11% werden  'geen' en -weinig'
aanwijzingen aangetroffen, in 74% echter 'veel' en'zeer veel: Persoonlijkheids-
problematieken blijken in de consultfase dus sterk te overheersen.

Suiciderisico werd in 7,6% van de gevallen als 'groot' en 'zeer groot'
ingeschat, in 82% van de gevallen daarentegen als 'geen' en 'weinig'. Anders lag
dat met de inschatting van het acuut gevaar voor derden dat in 48,3% als 'veel' en
'zeer veel' werd getaxeerd en bijna 23% als 'geen' en 'weinig'.

Hypotheses betreffende het verband tussen het ten laste gelegde en de persoon
van de verdachte werden in de consultfase in 6,8% van de gevallen als 'zwak' en
'zeer zwak' getypeerd, in 61,5% werden ze gezien als 'zeer sterk' en 'sterk',
terwijl 31,6% als 'redelijk' werd beoordeeld.

De wenselijkheid van een onderzoek naar behandelingmogelijkheden, kortweg
'zorgtaratie',  werd in tweederde  van de gevallen  (66,7%)  als een belangrijk  tot
zeer belangrijk element gewaardeerd, terwijl het in bijna 20% als -niet' en 'weinig'
aan de orde werd gezien.

Voor wat betreft de risicotaratie (alleen Utrecht 2) gold dat dit aspect in bijna
60% van de gevallen werd gezien als een belangrijke en zeer belangrijke onder-
zoeksvraag, terwijl het in slechts 8% van de gevallen als 'niet' en 'weinig' belang-
rijk werdbestempeld  (tabellen  14-62  t/m  14-68).

Tabel 14-69 laat het verband zien tussen besluit om een pj-onderzoek in te
stellen en de genoemde variabelen. Ook hier moesten antwoordcategorieen samen-

2.    Een vermmelcategorie uit het veelgebruikte'Diagnostic Statistical Manual', waarbinnen
in het bijzonder psychiatrische beelden en beelden verband houdend met het gebruik/
onthouding van middelen zijn opgenomen

3  Onder deze vermmelcategorie zijn ernstige persoonlijkheidsproblematieken en intel-
lectuele tekorten samengebracht (Zie ook Vandereycken e.a., 1990).
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gevoegd worden: 'geen', 'weinig' en 'redelijk' werden geconverteerd naar 'geen-
weinig-redelijk', en 'veel' en 'zeer veel' naar 'veel-zeerveel'.

Tabel 14-69: verband gegevens betreffende het toestandsbeeld en besluit pj-rapportage

  949,2, .A   .: fiabdlift.m:St8·"    *'2    ..lfarsbb:*:.r:,M'  it ti33dh:4.*.':r:-I.V.P 4*,2.
aanwijzingen DSM-IV as I                                       3,2            1                 0,073
aanwijzingen DSM-IV as H                                      7,9            1                0,005"
suTciderisico                                                       0,6           1               0433
acuut gevaar derden                                                       7,0              1                 0,008"
hypotheses delict-persoon                                     1,0           1               0,327
wenselijkheid 'zorg'-taxatie 12,6        1          0,000"

wenselijkheid 'risim'-taxatie geen toets
* * =  signijicantop niveau p <  0,01;  * = significant op niveau p <  0,05

Surciderisico, hypotheses delict-persoon verdachte, en aanwijzingen voor het be-
staan van DSM-IV as I problematiek blijken geen significant verband op te leveren
met het besluit van de rechter-commissaris om wel of geen pj-onderzoek te laten
verrichten. Aanwijzingen voor het bestaan van DSM-IV as H problematiek daar-
entegen wel: in de richting van het besluit om een onderzoek te laten verrichten.
Dat laatste geldt ook voor de significante verbanden tussen aanwezig geacht acuut
gevaar voor derden en voor de variabele 'zorg-taxatie'.

Het verband met de variabele 'risico-taxatie' kon niet worden getoetst, omdat
in alle gevallen waarin deze variabele gescoord werd (Utrecht 2) al besloten was
tot een pj-onderzoek.

Tabel 14-70 geeft het verband weer tussen dezelfde variabelen en de onder-
zoeksvariant waartoe besloten werdi waarbij gebruik werd gemaakt van dezelfde
'indikking' van antwoordcategorieen.
Tabel 14-70: verband gegevens betreffende het toestandsbeeld en besluit pj-oaderzoeksvariant

·ti,t'=,·::ji·:r.i.;:S,WaHdbae: 9." ..,·:.31*w·i'.8t    ..2.7: ,P.difabi ·.ie:,f. 3.;     t):9jt· t.:'df   in·:3'    f.-5,p  ' ·':4..

aanwijzingen DSM-IV as I 11,7         1            0,001
**

aanwijzingen DSM-IV as H                                          0,1              1                   0,811
surciderisico                                         4,2        1           0,041'
accuut gevaar derden                                                7,4            1                0,007"
hypotheses daad-verdachte                                 1,8          1              0,174
wenselijkheid 'zorg'-taxatie                               0,1           1              0,778
wenselijkheid 'risico'-taxatie                           2,2          1             0,136
* * = signijicant op niveau p < 0,01;  *  = signijicant op niveau p <  0,05

Er werden drie significante verbanden aangetroffen. Hierbij blijkt dat naarmate de
aanwijzingen voor het bestaan van DSM-IV as I problematiek toenemen, vaker
besloten wordt tot de dubbel/klinische onderzoeksvariant. Datzelfde geldt bij het
bestaan van suTciderisico en voor de variabele waarbij het accuut gevaar voor der-
den als 'veel-zeer veel' wordt gewaardeerd.
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14.5.3. Diagnostiek-as

Met name de variabelen op de diagnostiek-as beogen een bijdrage te leveren aan de
besluitvorming betreffende de onderzoeksvariant waartoe door de rechter-commis-
saris kan worden besloten. Het verband met de vraag of al dan niet tot een pj-
onderzoek wordt besloten is hier minder aan de orde. Niettemin zal in het onder-
staande ook dat verband worden nagegaan.

14.5.3.1. Hetero-anamnese

Of het inwinnen van informatie betreffende een verdachte bij derden mogelijk is,
respectievelijk noodzakelijk is,  of zelfs een apart onderdeel van een pj-onderzoek
zou moeten zijn, lijkt medebepalend voor de keuze van onderzoeksvarianten waar-
in een hetero-anamnese gegarandeerd is. De kans dat informatie bij derden wordt
ingewonnen neemt toe als besloten wordt tot de zwaardere (multidisciplinaire)
ambulante onderzoeksvarianten en is gegarandeerd bij de ambulante triplevariant
en de klinische varianten, zeker als dat het Pieter Baan Centrum betreft. In het PBC
is een uitvoerig milieu-onderzoek door een maatschappelijk werker immers een
standaardonderdeel van het onderzoek.

Uit de gegevens betreffende zaken, waarin een beoordeling van een consulte-
rend FPD-psychiater voorhanden was, blijkt dat in veruit de meeste gevallen
(93,3%) een hetero-anamnese als mogel#k werd beoordeeld. In 27,4% werd een
beperkte hetero-anamnese nodig geacht en in  10,4% van de gevallen achtten de
consulenten een uitvoerige hetero-anamnese noodzakelijk «abellen 14-70 t/m 14-
72). De verbanden tussen deze drie variabelen en het besluit om wet of geen pj-
onderzoek te verrichten zijn niet significant.

Tabel 14-73 geeft de resultaten van de chi-kwadraattoets op het verband tussen
deze variabelen en het besluit betreffende de onderzoeksvariant, waarbij deze laat-
ste om statistische redenen werden geclusterd naar de enkelvoudige onder-
zoeksvarianten, de dubbele onderzoeksvarianten, en de klinische onderzoeks-
varianten. Ondanks deze clustering moeten de resultaten met enige terughoudend-
heid worden geinterpreteerd.4

Tabel 14-73: verband 'hetero-anamnese' en het besluit betreffende de ondermeksvariant

  :49'..4:,:i, ,9 rialieliUm:r., :- .1.:.C , .. :.:,.pdri .52 :4;.f- '..413: .ut.431* .,',..4:r :.'2;
hetero-anamnese mogelijk                                        0,9            2                 0,646
beperkte hetero-anamnese                                        9,4            2                0,011'

..

uitvoerige heteroanamnese 13,4          2             0,001
**= significantop niveaup< 0,01;  *  = significantop niveaup<  0,05

De variabele betreffende de mogelijkheid van hetero-anamnese laat geen signifi-
cant verband zien met het besluit betreffende de onderzoeksvariant. Voor wat be-
treft de andere twee variabelen wordt een fraai, in kracht toenemend verband

4.  Dit omdat 4 cellen van de kruistabel (66,7%) te weinig casus bevatten hetgeen de be-
trouwbaarheid van de toets aantast.
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zichtbaar. De richting daarvan is blijkens onderliggende lauistabellen evident:
naarmate de noodzaak van een hetero-anamnese toeneemt wordt besloten tot dub-
belonderzoek en klinische observatie.

14.5.3.2. Gedragsobservatie

Gevraagd werd om aan te geven ofgedragsobservatie al dan niet noodzakelijk is en
zo ja of dat zou moeten gebeuren in een beveiligde setting. Daarnaast werd ge-
vraagd of er voor een goede diagnostiek naar verwachting een beroep zou moeten
worden gedaan op extra specialismen, die gedragsobservatie met zich mee zouden
brengen.

In 95,8% van de beoordeelde casus werd gedragsobservatie niet noodrakel#k
geacht. In 2,5%  werd  deze wel noodzakelijk geacht  en  in  1,7%  zou  dat  bij  voor-
keur moeten gebeuren in een beveiligde setting. Het inschakelen van extra specia-
lismen werd in 5,1% van de gevallen waarschijnlijk geacht. Hierbij werden ge.
noemd: neuropsychologie (n=3), neurologie (n=2) en een systeemtherapeut met
kennis van de Marokkaanse cultuur (n=l). De aantallen zijn te gering om tot steek-
houdende conclusies te komen (tabellen 14-74 en 14-75).

Het verband tussen de observatievariabelen en het besluit om wel of geen pj-
onderzoek te laten verrichten is niet significant. Er is wel een voor de hand liggnd
statistisch significant verband tussen de geconstateerde noodzaak van gedrags-
observatie en de onderzoeksvariant (%2 = 32,8; df=4; p = 0,001**) in de richting van
de klinische variant.

14.5.3.3. Onderzoeksmotivatie

Bij dit onderwerp werden twee variabelen onderzocht: een taxatie van de onder-
zoeksmotivatie en de vraag of een motiverend onderzoek nodig werd geacht.  Voor
beide gevallen was bij de werkgroep indicatiestellingen de veronderstelling dat
klinische varianten eerder in aanmerking komen naarmate de onderzoeksmotivatie
geringer is c.q. een motiverend onderzoek meer geTndiceerd is.

Met betrekking tot de onierzoekimotivatie was in 3,4% van de gevallen de
inschatting van de consulent dat de verdachte een onderzoek zou weigeren. Een
geringe motivatie werd verondersteld in 2,5% van de gevallen, terwij 1 de motivatie
in 82,2% van de gevallen als *vrijgoed' en *zeer goed' werd beoordeeld. Een moti-
verend onderzoek werd in 86% van de gevallen niet nodig geacht, in 5,1% van de
gevallen was dit 'waarschijnlijk wel' en 'zeker wel' het geval (tabellen 14-76 en
14-77).

Ten behoeve van de chi-kwadraattoetsen werden de antwoordmogelijkheden op
de beide variabelen geclusterd naar drie categorical. Er blijken geen statistisch
significante verbanden tussen deze variabelen en het besluit om een pj-onderzoek
in te stellen. Er is wel een significant verband tussen de onderzoeksmotivatie en het
besluit betreffende de onderzoeksvariant (%2 = 8,0; df=2; p = 0,0187 in de richting
van dubbel en klinische varianten bij een afnemende onderzoeksmotivatie. Denk-
baar is dat het daarbij gaat om zwaardere zaken met een groot strafrechtelijk be-
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lang (i.c. de optie van een strafrechtelijke maatregel) waar om die reden al tot de
ingrijpender onderzoeksvarianten wordt besloten. Er blijkt geen statistisch signifi-
cant verband tussen de tweede variabele, het motiverend onderzoek, en de onder-
zoeksvariant waartoe besloten werd.

14.5.3.4. Medicamenteus ingrijpen

Ook hier werden twee variabelen aan de geconsulteerde FPD-psychiater voorge-
legd: de verwachting dat op basis van het toestandsbeeld medicamenteus ingrijpen
noodzakelijk zou kunnen blijken, en de verwachting dat een optimale diagnostiek
gebaat zou kunnen zijn met een medicamenteuze proefbehandeling.

In   18,8%   van de gevallen   werd  door de geconsulteerde psychiater medica-
menteus ingnypen verwacht. In 9,7% werd verwacht dat een medicamenteuze
proelbehandeling deel uit zou kunnen maken van het pj-onderzoek (tabeHen /4-78
en 14-79). Beide variabelen hebben geen statistisch significant verband met het
besluit om wel of geen onderzoek in te stellen. De verbanden met de onderzoeks-
varianten (tabel 14-80) moeten ook nu terughoudend worden geTnterpreteerd van-
wege de geringe aantallen.

Tai*114-80: verband *medicamenteus ingrijpen' en het besluit betreffende de onderzoeksviriant

..

ingrijpen verwacht 19,4         2            0,001
**

proefbehandeling 20,7         2            0,001
* * = signijtcant op niveau p < 0,01; * = significantop niveau p < 0,05

Opvallend is dat het verband tussen deze variabelen met het besluit om een dubbel-
onderzoek te doen sterker is dan met het besluit om een klinische observatie te
laten doen.

14.5.3.5. Methodologische evaluatie

Dit is de laatste variabele op de diagnostiek-as en heeft betrekking op de verwach-
ting dat in een onderzoek nadrukkelijk aandacht zal moeten worden besteed aan
eerdere diagnostische complicaties en/of eerdere complicaties  in een eerder onder-
nomen behandelingstraject.

Een dergelijke indicatie werd in 96,4% van de gevallen niet aanwezig geacht
(tabel 14-81). Er was geen significant verband tussen deze variabele en het besluit
om wel  of geen onderzoek te doen en evenmin met de onderzoeksvariant waartoe
werd besloten door de rechter-commissaris.

14.5.4. Procespositie

Afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de door een verdachte ingenomen
procespositie (bekennend, gedeeltelijk bekennend en ontkennend). De vraag d.'rl
naar werd in de oorspronkelijke formulieren ondergebracht in het deelformulier

148



Descriptieve analyse van de onderzoeksbevindingen

van de geconsulteerde psychiater. In de procedure die bij de tweede gege-
vensverzameling in Utrecht (Utrecht 2) werd gehanteerd, werd deze variabele
verplaatst naar de deelformulieren van de officier en de rechter-commissaris. Dat
werd in het overleg met de rechtsplegers logischer geacht, omdat de ingenomen
procespositie m66r een strafrechtelijk te wegen element is (vergelijk ook 12.3).

Onderzoekstechnisch verdient het schuiven met variabelen tijdens een ge-
gevensverzameling uiteraard geen schoonheidsprijs. Niettemin is het zinvol om na
te gaan wat deze variabele 'doet' in het licht van de besluitvorming betreffende het
pj-onderzoek. Hieronder worden eerst de gegevens geanalyseerd zonder het deel-
bestand 'Utrecht-2', dus met de variabele in het deelformulier van de psychiater.
Daarna worden de bevindingen van 'Utrecht-2' gepresenteerd (tabeHen 14-82 en
14-83).

In het eerstgenoemde deelbestand werd 62,5% door de psychiater beoordeeld als
bekennend, 14,3% als gedeeltelijk bekennend en 23,2% als ontkennend. Er blijkt
geen significant verband met het besluit om wel of geen pj-onderzoek te laten
verrichten. Ook het verband met de onderzoeksvariant was niet significant.

In het deelbestand 'Utrecht-2' werd door de rechtsplegers (ofIcier en rechter-
commissaris) de procespositie in 29,2% van de gevallen als bekennend beoordeeld,
Een even zo groot aandeel werd beoordeeld als gedeeltelijk bekennend en maar
liefst 41,5% als ontkennend. Ook hier waren er geen significante verbanden met de
besluitvorming betreffende het onderzoek en de onderzoeksvariant. De ingenomen
procespositie lijkt er niet toe te doen ondanks uitspraken van geTnterviewde sleutel-
functionarissen (hoofdstuk 7) dat een ontkennende procespositie moet leiden tot
terughoudendheid in het laten verrichten van een pj-onderzoek.

14.5.5. Adviesgedrag van geconsulteerde FPD-psychiaters

De geconsulteerde psychiaters kwamen in
5,1% van de gevallen tot het advies om Advlezen FPD

geen pj-onderzoek in te stellen. In 52,5% 3%1
luidde het advies om een enketvoudig 15%

14% L o geen PJ
psychologisch onderzoek te laten doen en

  /    \               opsychologisch
in 25,4% betrof het advies een enkel- I...

1   -  -   3 I psychiatrisch
voudig psychiatrisch onderzoek. 2596   -1  -  / 296 / dubbelHet advies om een dubbelonderzoek  11/ I PBC/klinisch
(inclusief de triplevariant) werd in  14,4%
van de gevallen gegeven, terwijl de reste-
rende 2,5% betrekking had op de klini-
sche onderzoeksvariant (tabel 14-84).

De adviezen om wel of geen onder-zoek te doen werden in bijna alle gevallen
opgevolgd. Waar geadviseerd werd om geen onderzoek in te stellen, werd door de
rechter-commissaris ook niet besloten om dat te doen en slechts in 1 geval, waar
een enkelvoudig psychologisch onderzoek werd geadviseerd, besloot de rechter-
commissaris afte zien van een onderzoek.
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Voor wat betreft de advisering betreffende de onderzoeksvarianten valt te melden
dat de rechter-commissaris in 95,8% van de gevallen waarin een FPD-psychiater
een advies had uitgebracht, dit ook opvolgde. Deze advisering blijkt dus in zeer
sterke mate bepalend voor het beslissingsgedrag.

14.6. Beslissingsgedrag van de rechter-commissaris

Om de in deze paragraaf weer te geven uitkomsten was het in het praktijk-
onderzoek te doen: het besluit wel  of geen pj-onderzoek en - indien ja - het besluit
betreffende de pj-onderzoeksvariant. Tabel 14-85 geeft de beslissing weer betref-
fende het al dan niet laten verrichten van een pj-onderzoek, uitgesplitst naar de vier
arrondissementen.

Tabel 14-85: besluitweI of geen pj-onderzoek

v'··':Amhem,f ' ,..Denl oscal ·· ' R.o##rda#i'.'· t.ptih:gch tti, ,«·5(itytita-*1.':,7 cunz
n 1% n           % n %   n| %   n   %   %

· 6622 -':3:, .:.   "1,6-3.Z.  .2.-6167 ..i349.:)9,9',:t.25:   ':171,4-1.   L9*.': 0.2-·'   ,-'3902 .f'. ,1...' ·1' 69,4.2
ja    33 34,4 47 30,1 10 28,6 82 29,8 172 30,6 100,0

:ii,taa* +2'.  4:-.  ·6.-96 ,   14,0.*  2.'156,4  ,„76,42 6,8 35 1 -100,0·:· - £275.2 '·1/,01'  1,562 6· i 1O4O i..:r ,„c,-
onbekend         0            0            0            0            0

'*immFFERT"·-EABI:„,    33·».i·.  „ABE    MPR/5#    337·4     518'afg**
totaal 96 156 35 275 562

In ruim 30% van de onderzochte gevallen werd besloten tot een onderzoek. Dit is
ongeveer 5% mddr dan het eerder berekende landelijke gemiddelde (hoofdstuk 2).
Deze besluitvorming blijkt in de onderzochte arrondissementen onderling geen
opzienbarende afwijkingen te vertonen: het aandeel blijkt in Arnhem met 34,4%
het hoogst en in Rotterdam (28,6%) het laagste, waaraan toegevoegd moet worden
dat het Rotterdamse aandeel met 35 casus ook niet erg groot en daarom wellicht
niet representatief is voor dat arrondissement.

De onderzoeksvarianten waartoe besloten werd staan weergegeven in tabel 14-86.

Tabel 14-86: besluit betreffende de onderzoeksvarianten

....,...; S  «f' T; ..../  , -'L:.· '9:"J'..." .5/h.··.." '·C·  -...i·.·,2  'i:. / 1- .> ·-  .-.,  Zi' ../.U.*,•i-  .2. ...:.,-...........3  ...;:An,1™ , ·DgnBoschi't. ':Rott€rdam':2:,,nUtrecht: -0,'-·totcal,x'   cum.
n     %     MI% n %n% n% %

V f I.-:.7· ....,·,   :·;··.·'  .,psyf .fo sdf,ijd   L,',".1 .·  ,:23,0.'.:i PY. i)«'I;L "gf.:: 80,<·.' · 9.."  .6.59*,6.2"Ii"q#-1 ,<,   "4- ,   114.37,·t

psychiatrisch                    12         36,4             11         23,4 0 0 23 28.0 46 26,7 73,8
-..   .... "-4,:..7..: r--  .11:,r. r„-      v--:      '-,"..: '......-S ,;-    ...1 :.„,': , :..:-4. - 7 . . ..  ,:.5-'....  :; £T-IY47-'-.-....9--.r        ....p
.,dubbely,1'·'t**'.  *''217.·':  ':;U,35 4,:...9,;  v19,1:. *"'2  .9200'  ·, 101." 211.2·r·:I,'·"38:'  'Sn.lf; --, 939·

triple 2 6,1 1 2,1 00003 1,7 97.7
-•· ·....•.·...'-' ·-.:.r ....·•-· •··..•• •.«· •.... "·#·t ·.»• '·: · •- SF'.· 1T.1-··...' T S"..   '-'.."'. .·'7 '.'·" -'P:..·/. ·':  , : · ·-:
PB«11441.:3 .:..3-'f 17: :4-j,#.:, 5-R'k:3,- fi·i·*.'*f ·3'3.,04 :...:'40.': ·,ft:O :.'.F:'0< ·30.'4:· i:.2,9:.· 700.Of..
totaal 33 100,0 47 100,0 10 100,0 82 100,0 172 100,0

 680159(*7*78  A.'·Z-6 W·. - .1.'Li"0·56'91  .':-,I.:3.EL·   '"Fi ig,·  , ,'i,--·- 3:i.6'iF 'A·,  :S. 373903·  "12 ·2. ,      '.f ·': ..

missing                 0                0                0                0                0
j 141:il.'i26·.303,3 .v.i96' .t· ,e:'07 ·fi·156-  '.:'4; 9:35):. :iGi"5. .2·2752 6'El.t;'· .:1562.: '.3.. '27:f'..'-1"
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Kijken we naar de totalen dan blijkt in 73,8% van de gevallen besloten tot een
enkelvoudige onderzoeksvariant met een accent op de psychologie (47,1%) ten op-
zichte van de psychiatrie (26,7%). De dubbel- en triplevarianten zijn samen goed
voor 23,8% van de besluiten, terwijl in niet meer dan 2,3% van de gevallen beslo-
ten werd tot de klinische onderzoeksvariant.

Interessant zijn hier de verschillen tussen de vier arrondissementen. De besluit-
vorming in Arnhem valt meteen op door het sterk overwegen van de psychiatrische
en de dubbelvarianten, iets wat uit het vooronderzoek gebleken is sterk historisch
verankerd te zijn. De arrondissementen Den Bosch en Utrecht lijken redelijk verge-
lijkbaar, waarbij in Den Bosch wat vaker besloten wordt tot de dubbelvariant en in
Utrecht in ruim 10% meer van de gevallen de psychologische variant aan de orde
is. In Rotterdam ontbreekt de enkelvoudige psychiatrische variant, maar daar kan
weer een vertekening aan ten grondslag liggen als gevolg van de kleine aantallen.

14.7. Resultaten van de besluitvorming

In deze paragraaf zullen op hoofdlijnen de resultaten van de pj-onderzoeken waar-
toe besloten werd worden gepresenteerd. Die presentatie begint met de vermelding
van de aantallen onderzoeken die werden uitgevoerd. Vervolgens wor-den globaal
de diagnostische bevindingen, uitgesplitst naar classificaties volgens DSM-IV as I
en DSM-IVas II weergegeven. Daarna komen conclusies met betrek-king tot de
toerekeningsvatbaarheid aan bod en tot slot de adviezen die door de deskundigen
werden gegeven. Het nagaan van de mate waarin conclusies door de rechtbank
werden overgenomen en adviezen werden opgevolgd valt buiten het bereik van
deze studie.

De bron van de hieronder gepresenteerde gegevens is het FRIS-bestand van de
FPD. De data worden ver7Ameld doordat bij elke rapportage-opdracht een zoge-
heten FRIS-formulier wordt meegezonden naar de pj-deskundige. Dit formulier
bevat een aantal door die deskundige in te vullen rubrieken, waarin op hoofdlijnen
de resultaten van het pj-onderzoek kunnen worden aangegeven.

14.7.1. Uitgevoerde pj-onderzoeken

Van de 172 casus waarin onderzoek werd gedaan waren er 3 nog niet afgesloten bij
het beeindigen van de gegevensverzameling. Uitgevoerd werden 148 onderzoeken
(86%) en in 21 gevallen (12,2%) werd de onderzoeksopdracht teruggegeven, om-
dat de betrokkene medewerking weigerde (tabel 14-87).

14.7.2. Diagnostische bevindingen

14.7.2.1. DSM-IV as I classificaties

In 52,7% van de gevallen werd een As I stoornis geclassificeerd Tabel 14-88 geeft
de gegevens betreffende het voorkomen van verschillende stoornissen.
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Tabel 14-88: DSM-IV as I stoornissen (meerdere rubrieken in dezelfde asus mogelijk)

MeR'mawk *®Wh *%58*EFIE/&M:%M
organisch psychosyndroom 4      2,7

psychotische stoornissen                                    16       10,8
stemmingsstoomissen 11         7,4
parafilieen      9 6,1alcoholmisbruik      21 14,3
cannabismisbruik 7      4,7

misbruik andere middelen                                     20        13,5
ontwikketingsstoomissen 6       4,1

gedragsstoornissen                                    0         0
ADHD 1      0,7

restgroep 4      2,7

geen as I stoornis                                                        70         47,3

Grofweg blijkt dat bij iets meer dan 20% van de 148 onderzochten ernstige psychi-
atrische beelden werden vastgesteld (organisch, psychotisch, stemming), dat in
bijna 66nderde van de gevallen sprake was van het misbruik van c.q. de verslaving
aan middelen. In bijna 5% van de gevallen werd een stoornis vastgesteld die expli-
ciet wortelt in jeugd (ontwikkelingsstoornissen en ADHD). Dat geen gedrags-
stoornissen werden vastgesteld houdt verband met het gegeven dat die rubriek
allun wordt gebruikt bij onderzochten jonger dan  18 jaar.

14.7.2.2.   DSM-W as II classificaties

In 57,4% van de onderzochte gevallen werd een DSM-IV as II stoornis geregis-
treerd. Tabel 14-89 geeft een overzicht betreffende de classificaties op die as,
waarbinnen de persoonlijkheidsstoornissen en intellectuele tekorten gerubriceerd
Zun.

Tabel 14-89: DSM-IV as II stoornissen (meerdere rubrieken in dezelfde casus mogelijk)
·.'·*.'•    ':·   •.  -.er.:..

.«·h  46*.4.·,As ·ilisto#rnislid: :  I..'2 ,1,  3  ,·,0,+In  i  q... :··.4.-/-    ·i,·

persoonlijkheidsstoornis NAO                               25         16,9
persoonlijkheidsstoornis cluster a 5       3,4

persoonlijkheidsstoornis cluster b                         36        24,3
persoonlijkheidsstoornis cluster c 6      4,1

zwakbegaafdheid/zwakzinnigheid  12 8,1
geen as II stoornis                                                 63        42,6

In de range van de persoonlijkheidsstoomissen scoren die welke zijn samen-

gebracht in het zogeheten cluster b het hoogst (24,3%). Het betreft de antisociale,
borderline, theatrale en narcistische persoonlijkheidsstoornissen. De verzamel-
rubriek 'persoonlijkheidsstoornis niet anders omschreven' komt daarna het meest
voor (16,9%). Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat deze rubricering
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niet moet worden gezien als een onduidelijke restgroep, maar wordt gebruikt als
sprake is van een evidente persoonlijkheidsstoornis met sterke trekken van meer-
dere persoonlijkheidsstoornissen. In de derde versie van de DSM heette deze  ru-
brick 'atypische, gemengde ofandere persoonlijkheidsstoornis'.

Persoonlijkheidsstoornissen uit cluster a (de paranoTde, schizoTde en schizo-
typische persoonlijkheidsstoornissen) en uit cluster c (de ontwijkende, afhankelijke
en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoomissen) komen aanmerkelijk min-
der voor. Dit is niet verwonderlijk, omdat ze zich minder snel manifesteren in
risicodragend acting-out gedrag. De laatste rubriek, die van de intellectuele tekor-
ten, werd in 8,1% van de casus geregistreerd.

14.7.2.3. Comorbiditeit

Comorbiditeit is het gelijktijdig voorkomen van meerdere stoornissen. Uit de
gegevens blijkt  dat  in 78 casus sprake was van Wn  of meer geregistreerde stoor-
nissen op as I en in 85 casus is sprake van 66n ofmeer stoornissen op as II. In niet
minder dan 51 casus (34,5% van het aantal verrichte onderzoeken) wor(len zowel
op as I als op as II diagnoses vermeld.

Tabel 14-90 geeft een overzicht van de aangetroffen comorbiditeit. Hierbij zijn
de as I rubrieken die betrekking hebben  op het misbruik of de afhankelijkheid van
middelen voor de overzichtelijkheid samen genomen.
Tabel 14-90: geregistreerde comorbiditeit

DSM-IV as I DSM-IV as II

8 In W a. B a a.3 3 3 /1

'ID"IN:.
m h f70=05

orgpsydlosyndroom 4                  1                   1         1

psychotische stoornis 316         6            1     3  1  3
steminin00(>mis 1111 2 1 3 3 2
parafilie it,95 1 1 1321 1
middelenmisbruik f487. 2      3 2 1 0
orlt\R.doomis R 6:&, 1 1 1 1   2
ADHD 2.-lt''                                                            1

restgrocp as I e45 1   1   1
pers.stoomis NAO .25:'                        2
pers.stoomis cluster a ...'.

pers.stoornis cluster b '336't 2

pers.Stoomis cluster c 06:     1
z*,kbepafdlzwakz nig 2/24
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De gearceerde cellen in de tabel bevatten het aantal casus bij wie de in de eerste
kolom vermelde DSM-IV-rubriek werd geregistreerd. Uitgaande van die gearceer-
de cellen kan in de betreffende rij en kolom afgelezen worden hoe vaak daarbij ook
andere DSM-IV-rubrieken werden geregistreerd.

De volgende combinaties vallen kwantitatief op: persoonlijkheidsstoornis clus-
ter b en middelenmisbruik (n=10; 7% van het aantal casus en 28% van het aantal
cluster b persoonlijkheidsstoornissen), psychotische stoornis en middelenmisbruik
(n=6; 4% van het aantal casus en 38% van het aantal psychotische stoornissen).

14.7.3. Conclusies betreffende de toerekeningsvatbaarheid

In een relatief hoog aantal zaken (8,8%) is geen conclusie betreffende de toereke-
ningsvatbaarheid geregistreerd. Dit blijkt vooral veroorzaakt te worden door het
relatief hoog aantal Arnhemse zaken  (20%), waar door de deskundigen geen uit-
spraak werd gedaan over de mate van toerekeningsvatbaarheid.5

De conclusies betreffende de toerekeningsvatbaarheid vertonen met 40,1% een
piek  op de categorie 'licht verminderd toerekeningsvatbaar'. In bijna 66n vijfde
(19%) van het aantal zaken luidt de conclusie van de deskundige dat de onderzoch-
te als toerekeningsvatbaar kan worden
beschouwd.  Bij een nagenoeg even Adviestoerekeningsvatbaarheld

groot aandeel (21,1%) wordt geadvi- 7%1
seerd om de onderzochte als verminderd 1 21%5't ---\ o toereknningsvatbaac

toerekeningsvatbaar aan te merken. De                           o  icht veminderd
categorie 'sterk verminderd' wordt  in       2396        e venr derd
4,8% van de gevallen genoteerd en de =.1297 "Stark verninderd

categorie van volledige ontoerekenings- 4-'": £21 i ontoerekeningsvatbaar

44%
vatbaarheid kwam voor in 6,1% van de
gevallen (tabel 14-91).

14.7.4. Advisering

14.7.4.1. Strafadviezen

In ruim meer dan de helft (57,1%) van de onderzochte casus werd geen strafadvies
geregistreerd. Dat lijkt veel, maar bedacht moet worden dat aan de deskundige niet
gevraagd wordt of een onderzochte al  dan niet gestraft moet worden  en, zo ja, wat
hem dan opgelegd moet worden. De deskundige zal zich eerder uitlaten over de
vormgeving aan de strafafdoening als daarin een combinatie kan worden gereali-
seerd met vormen van behandeling ofbegeleiding. De meest populaire vormgeving
in dit verband is die van de gecombineerde strafmet bijzondere voorwaarde. In dat

5.   Daar ligt een opvatting aan ten grondslag, die in dat arrondissement lang domineerde,
namelijk dat de deskundige zich uitlaat over een eventuele stoornis ten tijde van het ple-
gen van het feit en dat het aan de rechter is om daaraan de consequenties betreffende de
toerekeningsvatbaarheid te verbinden.
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geval legt de rechtbank een vrijheidsstraf op, waarvan een deel voorwaardelijk is.
De algemene voorwaarde daarbij is dat de betrokkene gedurende een door de rech-
ter bepaalde proeftijd geen strafbare feiten zal plegen. Daarnaast worden vaak
bijzondere voorwaarden geadviseerd en opgelegd, die kunnen varieren van bege-
leiding door de reclassering tot en met het ondergaan van een klinische behan-
deling, bijvoorbeeld in Groot Batelaar te Lunteren. Dit juridisch kader van de
(deels) voorwaardelijke straf werd in 39,5% van de onderzochte gevallen gead-
viseerd. De variant van de aanhouding ter zitting bestaat er uit dat de deskundige
de rechter aanbeveelt om ter zitting de strafbare feiten te behandelen maar (nog)
geen vonnis te wijzen. In plaats daarvan wordt de betrokkene geschorst uit de pre-
ventieve hechtenis met als bijzondere voonvaarde dat hij een behandelingsproces
aangaat. Na verloop van een aantal maanden wordt de zitting dan hervat en wordt
een vonnis uitgesproken, waarbij de rechter rekening kan houden met het beloop
van de behandeling. Dit kader werd slechts in 66n geval (0,7%) geregistreerd. Ook
het advies om een taakstrafop te leggen kwam maar in 3,4% van de gevallen voor
(tabel  14-92).

14.7.4.2. Maatregeladviezen

In   11,6%  van het aantal onderzochte gevallen werd geadviseerd  om  Wn  van  de
strafrechtelijke maatregelen op te leggen. In 4,1% van de gevallen betrof dat de
maatregel van de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging. In 2,7% ging het
om de terbeschikkingstelling met voorwaarden. In 4,8% van de gevallen betrofhet
de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (tabel 14-93).

Deze percentages komen redelijk overeen met de landelijke percentages over
het jaar  1999 te weten: 5,0% Tbs met verpleging; 3,5% Tbs met voorwaarden, en
4,5% plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis.

14.7.4.3. Inhoudelijke behandelingsmodaliteiten

In ruim mddr dan de helft (56%) van de onderzochte gevallen werd gddn behande-
ling geadviseerd. De overige 44% waren verdeeld naar 12% klinische, 5% dagkli-
nische, en 27% poliklinische behandeling (tabel 14-94). Bij de beoordeling van
deze getallen moet in gedachte worden gehouden dat de maatregelen van de Tbs
met verpleging en van de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (samen 8,9%)
onderdeel uitmaken van de klinische modaliteit. Dit benadrukt nog eens dat naast
het kader van de Tbs met voorwaarden G,7%), het juridisch kader van de bijzonde-
re voorwaarde bij de (deels) voorwaardelijke straf onmisbaar is om noodzakelijk of
wenselijk geachte vormen van behandeling gerealiseerd te krijgen.6

6.   Zie ook het rapport van de werkgroep 'Toegang lbs'.
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14.7.4.4. Begeleiding door de reclassering

In 40% van de onderzochte pj-casus werd door de deskundigen geadviseerd om
reclasseringsbegeleiding op de leggen. Van de overige 60% moeten de zaken waar-
in een Tbs met bevel tot verpleging werd geadviseerd (4%) worden afgetrokken,
omdat reclasseringsbegeleiding daar pas in de resocialisatiefase weer aan de orde
komt (tabel 14-93).

14.8. Samenvatting

Deze samenvatting van de bevindingen van het onderzoek naar de praktijk van de
besluitvorming om al dan niet een pj-onderzoek te laten verrichten en, zoja, welke
dan de meest geeigende onderzoeksvariant is, is vooral bedoeld als het opmaken
van een tussenstand. Uiteindelijk zal het er om gaan om met een selectie van meest
relevante variabelen een beslissingsondersteunend model te maken.

De signaalwaarde die aan ten laste gelegde (combinaties) van feiten kan wor-
den toegekend is daarbij een element dat in deze samenvatting nog niet aan de orde
komt, omdat de clustering en bewerking daarvan in deel VI zal plaatsvinden. Wel
valt in dit kader te melden dat in de combinatie van tenlasteleggingen een drietal
clusters te onderkennen is:
-    een diefstalcluster
-    een zedencluster
-    een geweldscluster.

Anders is het met de variabelen die in de wegingsformulieren werden gebruikt.
Hieronder passeren ze in een vijftal tabellen (tabel 14-96 t/m 14-100) kort nog eens
de revue voorzien van hun 'papieren' als kandidaatpredictor voor het al dan niet
openen van een pj-onderzoek en voor de onderzoeksvariant. Het gaat hierbij nog
steeds om recht-toe-recht-aan verbanden en nog niet om de interactie tussen de
predictoren.

Met een positi€fverband wordt bedoeld dat de aanwezigheid van een variabele,
c.q. de hogere categorieen binnen een variabele, een statistisch significant verband
(p<0,05) houdt met het nemen van het besluit om wH een pj-onderzoek te laten
verrichten. Voor een negatiefverband geldt dat de aanwezigheid van een variabele,
c. q. de lagere categorieen binnen een variabele, een statistisch significant (p<0,05)
verband houdt met het besluit om gddn pj-onderzoek te laten doen. Met een ambi-
gue verband wordt bedoeld dat een statistisch significant verband (p<0,05) werd
aangetroffen tussen categorieen van een variabele en het besluit om zowel w2l als
gtin pj-onderzoek te laten verrichten.

Ten aanzien van de onderzoeksvarianten wordt alleen aangegeven of er een
significant verband (p<0,05) werd aangetroffen of niet. De aard van die verbanden
komt pas later aan de orde.

Bij de diagnostiek-as blijven uitspraken over het verband met een pj-besluit
buiten beschouwing.
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Tabel 14-96: overzicht bevindingen betreffende de variabelen op de delict-as
„.........'.#..

4.,·,es· categoric:'  i :1.-   ··.·,·4. ;:·r· r,yar abele:.r..,1,-'' St  i.:' '., ferl ind miiet;»:'3'. 23:*erband metr,·,1
·1.-2.n.,4. :·93:  .G,: ii#(r:.:: X -)'.Dy..i  tt3 2<2 :r  ::f.65-·   5: AVLi#Imrik:i;. :Prpj:4& *33
aard gericht tegen goederen negatief nee

gevaar voor personen positief nee

gericht tegen personen positief nee

gerichttegen bekende(n) positief nee

gepleegd met anderen negatief nee

Wridiit'.C 9,».2 f,„''O,: 4inii t.criel€8#841:ilt:1 : 4 25' .:, 22...4  itiet.: .2. 2·. fifi...i.hI .ja. -p.5..'1';9
t,ri:     27 ..i·;:./."-1*3.--...  'Gi 661WPT#35.1 . 2.'.  ·;33:d?*6,&1'< 4.-·'".i -27 3592 9=...1
45.f.'.:':;'·S-·:*'   f':23.r  : ,hibiak rich brae: ': t i.. 17. 6.' ·6'«,-p si i#.i-,f;:2   1.3.:45..38'f,'F-'3.f,k
kenmerken wijze delictpleging positief                   ja

delictomstandigheden positief nee
„  I   ....,

1'8.Mt, -, K,)i.'2i-,i )-„-61'- jI :   . .    &46%  -1,4,21 'p- ,4.1 #  46*N 34' 66*   '--
6;. :, I ;.,<..&&..1. 3-:,6*..... - " ,

-"..-4  -,it''."P' .4,1,1.. S.4.    , ,4 <2,,<."-.'QM ,*p'.-,2f.,i  49;  :...:''A,K4id&,S'  6."f  '.»74:,<<:   : i ·: tf
:3-40 f. :·,r:f  ., 13 t,;·,: -fy:.      *emad    ifi:· r:,   -     F,5 ,32· :   f:,C-I·   2:;':£  :,r   WP·t, .   Sf '    5.3'·ti:j,  .T*&6':7 3  ' 35*'

optics optie Tbs                                                                                                japositief
optie Pz neepositief

optie > 4 jaar positief nee

Tai)el 14-97: overdcht bevindingen betrefrende de varisbelen op de persoons-as 1
» 0.

.-i«.p.,1:':„.,e ,».5, -t»'.,1.1910%16   v,.*.,  *%-2- 'tt·» d,  eit, Et.,fr,ed 92 :-*.
,«·  ,.·-·..:..     / 4  :···::-  :·. . ,   ,       -·<.  *:·..:·  ,-:I:.„...  ··„-·'-t: ji.haiuit,2.:-*.- .·19.pilyarlant..-''

vroeghulp FPD-consult geadviseerd positief nee

pj-onderzoek geadviseerd positief nee

le!:1 Sf « *A;I'.'.*,,:  o;gd«ond2* .23·j '.,-"*Er:':3, .-·< &60-Tpb;Niaf.'.'-,·,t 3. :  :, 3»I< ide'f·'.1.An
5, -Y.,·»:c,*  ;  · » - .     p - 44,04,ig/·3 i :-r, ribrlif..r··· :'fs,/:42,pasrui;FPN,:2, 2113<TAL'«.,.d..13

1,4 -,",4    - '   "
4.·St:t « KIE·tt,1-,3':f·,£-32<    f·(.0«':CY„i:fi,t;, 4.'-t  .9 A.:I., ,C :.4,6..1,.f  .C: V"-

'..

i.,3.3.'.' 4)*:».4 -. * .d: i.4 .%34#i,#34:530:f :I'X..'9::0.,0. 6. i...2%3,  5.iN ' Si:
.'>':,·L'.'*:'·'.Ii,ki '.'.'.1, I„::1  6ndv6elb i ,1-·.   '4,#7.<:,4 0.i'.*,··:'·.„",F.„ -', 64Hdr. .'J.··'.kii,J ".'*,'riL .3':: '.f:,i
combi daad-persoon oninzichtelijkheid positief nee

behoefte inzicht neepositief
udet e-*6iial id: I·i f'I:'·   2 iR £Sedhillm: i=.Ily.4.·/tief*3,5'.  1 tt:1* :.11-* ,
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Tabel 14-98: Ovenicht bevindingen betreffende de variabelen op de perwons-as 2

:·   ,.'...SA14 AE·12.1,1 5 '. f",- '-:i A i:ia6ele ;-3:. '92:  :-Sifedi .'bidtt--,f.,<IQH,Ind  e.i ·  :,
..8-3.4. 3.-'2-rEP:&C  x,::5-: pi-4'dil;,--'*. .r,- Aiif.rb)'-462 Wi;.".V

voorgeschiedenis psychiatric eigen nee nee

psychiatrie fhmilie nee nee

verslaving nee nee

(psycho)trauma nee nee

eerdere hulpverlening nee                  ja

.tofitiddibieid '.·   '.: -52,    D :N UI :I''r.:t:'ib-'i 2·, ,4  - >-··'-f '..'; 'f':63'. I'.  Yi' it,+Lj64-3 ':t-:..:"i
5 .··:'R':t-,· ' 'AP.,  ''' 3;3:.'·,'--  ..'i;$,)Vi;&*I*fube:;;VA   :,bl ,6-i:&(fj..A'E.  ·fzf:&67*jpzj

'. ubit:.':b=e:"r.:. ..;,   5 4.::.e  C'::........':Z-a.·i.,   714'....9-R.V.·, ,_->i  i:.:.:.. ;O.-,·  ':·.,14. A'.

. : ....r....('t: 5 ..:h f. .0 1·:'r  .atuut g6vaar :.3-r-...:'.'-:2'6· t· .;Y K».  R.aief-:.··:531  G;--,.. :'·2 ja.i.:...fs. ·,

Tabel 14-99: overzicht bevindingen betreffende de variabelen op de diagnostiek-as

':1 8·f to .7 . 12''9-': 1.,r.'- Ii:lf  - ,06 1*,:»2 . .:t, vor.Eivd Hid,t.k*21·.'. 
...' j.-iI:36.9..:.....:'. ' Se':"' -'  :"-V,42.:'.2.:9.... !:V.-r· ;  4'. I).; -''  fbj bria trE·,;Le'
hetero-anamnese hetammn mogelijk nee

beperktenodig                              ja
uitvoerige nodig                                          ja

. #64.birdp<LAM#E-:I·,i;fi i..%2 -·.3.·.:7. . ·· f.,22..:·': jr42*

:5'  C.  'PY>.:4, 0 :f,,.--':-·   extra specialisi:iletit':. .-, 'p'  -,E  -'  .1'.lnee'....,  2.,
onderzoeksmotivatie onderzoeksmotivatie                       ja

motiverend onderzoek nee
.»'. ., -            --

,medie,mente98'ingrili >,II mgrijpmxer,wachtl'*:.':, 4% '2   3,-p -, ':,; Ja,gr.£94'.4"
t'_.1 .,- .4,- 9 -:.  4.: :  *'A  :•      • .      :'        . r-,-9  -- -A -    --.     - 1:,- .I-,   ™- : i ......   . ,r'... -.pell·'.  ;,r'.,...J.i· ·    ··'·,   i42*   1  4-3 : .....  2-   ·   .   b ja...':4'>", p
method. evaluatie methodevaluatie nee

Tabel 14-100: bevindingen betreffende de ingenomen procespositie

)1:if#e...i. i t:  f)'. '9 9'9·.,i' ·':'3'., 193,1',t. fe'j f ,4'.-pit,k,t.1-" %., 69·I,iN#i,-:'-
I   „i   t.:   .-.'   .,    '..:b            6 :  :21    '.9'.' '·.·.     '    .  '    .:·.2     :  'besluit;   .-·: ' ;1 -·. 1 4     .   vartant; ..2.'3  ...    .  . . .
procespositie uit bestand FPD-cons. nee nee

uit bestand rechtsplegers nee nee

Naast gegevens over de bovenstaande kandidaatpredictoren heeft het onderzoek
naar de praktijk opgeleverd dat in ruim 30% van de onderzochte casus een pj-
onderzoek werd opgedragen, waarvan bijna driekwart werd onderzocht via een
enkelvoudige ambulante variant en bijna een kwart via een dubbel of triple ambu-
lante variant. Ten aanzien van slechts 2,3% werd besloten tot klinische observatie.
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Verder werd nagegaan wat al die onderzoeksactiviteiten (waarvan mim  12% niet
doorging wegens weigering) hebben opgeleverd ten aanzien van diagnostiek, toe-
rekeningsvatbaarheid en advisering. Hierbij is relevant om op te merken dat in
bijna 6dn vijfde van de onderzochte casus de conclusie luidde dat de onderzochte
kon worden aangemerkt als toerekeningsvatbaar. In die gevallen kon dus 6fwel
geen ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens wor-
den„ngetoond dan wel geen voor de strafrechtspleging relevant verband tussen
een eventueel wel aangetroffen ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling.

Ter aBluiting van dit deel de bedragen, die met de onderzoeken gepaard zijn ge-
gaan uitgaande van de tarieven die in die tijd nog golden:
Tabel 14-101: bedragen in euro's gemoeid met de verrichte pj-onderzoeken

:Sifi=14,823*.z..BSF,»&*·>4 6:*66'45&-18:.-5*'A ir, E- 3:t:: 4: 3 -"..66iBi -7.,.1,3:.Ec
enketvoudig                       1 127 € 391 € 49.657
dubbel/triple                          2               41                                  € 583 € 47.806
Winisch PBC                              1                 4 € 34.033 € 136.132
totaal generaal € 233.595

..Deze bedragen zun exclusief de reiskosten bij de ambulante onderzoeken.  De ver-
goe(ling daarvoor bedraagt € 0,76 per kilometer onder aftrek van 8 kilometer per
rit. De weigeraars (19 casus) zijn van deze berekening niet afgetrokken. Voor een
decl zijn in die gevallen wel werkzaamheden en verricht en kosten gedeclareerd.
Enkele opmerkingen zijn hier verder nog op zijn plaats:
1.  Voor wat betreft de ambulant verrichte pj-onderzoeken gaat het om bruto

bedragen en geldt, ook na de aanpassing van de tarieven begin 2001, dat in
een kwalitatief goed pj-onderzoek bijna altijd mddr tijd gaat zitten dan het aan-
tal uren dat in rekening mag worden gebracht.

2.    Voor wat betreft de PBC-onderzoeken geldt dat in de genoemde bedragen het
hoogbeveiligde verblij f van ruim zes weken is begrepen.

3. Kosten verbonden aan de rapportagebemiddeling door de Forensisch Psychia-
trische Dienst zijn niet in de bedragen verdisconteerd.
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Het werd al een beetje donher toen de vriendjes weer thuis
hwamen.
«112 zei het toch". zei Dompia "Pehelbaard weet heiveel".

«lk hoop maar dat we het goed onthouden hebben". zuchtte Piep.
"Want wat zei hij ook alweer? Eerst de groene ralen, behalve als er
een ronde drok bij zit".
Hia. maar als je een raaledrob wil maken moet je voora| ook kijken
of je de platte veel-pitters hunt stapelen met gele raalties". wist
Plaag.
«112 weet in elk geval dat we alle grote rode raalen eruit hunnen
halen", zei Dompie. «Die gebruiken ze nergens en ook Pehelbaard
vond ze niet echt nodig". Hij begon meteen te graaien in de stapel
legoblokies.
«En de dubbele ronde drokken", zei Piep die zijn mouwen alvast
opstroopte.
«Maar de zwart-met-groene raalen. en ook de drobjes met maar
66n pit moeten we apart leggen". zel Plaag, «Want die gebruiken ze
overal». 0012 hij had zijn handen al in de stapel.

«Wacht wacht". riep Piep. «112 pak een stel soephommen, dan
hunnen we ze netjes bij elhaar doen"

Fanatiek begonnen de drie de steentjes te sorteren; de hoffiehopjes
werden erbij gehaald en de limonadeglazen, de eierdopjes, de
puddingschaaltjes en zelfs een paar pannen voor drokken en raalen,
die ze toch niet hoefden te gebruiken.
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15.             Opzet en uitvoering van het expertonderzoek

15.1. Inleiding

In de hoofdstukken vijf en zes werd de onderzoeksopzet van de volledige studie

uiteengezet. Daarin werd gesteld dat de in de medische wetenschap momenteel
gangbare vorm van richtlijnontwikkeling, namelijk via een panel van experts, om
meerdere redenen niet haalbaar was. De belangrijkste reden daarvan was gelegen
in het gegeven dat de evidence based orientatie van de forensische psychiatrie en
psychologie een principieel andere is dan de 'norm based' orientatie van de straf-
rechtspleging.

Om dat normatieve aspect tot zijn recht te laten komen werd besloten om, als
aanvulling op het onderzoek naar de praktijk van de besluitvorming, een deelon-
derzoek te verrichten bij experts in de strafrechtspleging. In dit hoofdstuk wordt
verslag gedaan van de opzet en de uitvoering daarvan. De opzet wordt beschreven

in paragraaf 2, de uitvoering in paragraaf 3. De resultaten van het expertonderzoek
komen in hoofdstuk 16 aan bod.

15.2. Opzet van het expertonderzoek

Uitgangspunt van dit deelonderzoek was het achterhalen van de opvatting van
experts met betrekking tot de vraag of en in hoeverre feiten en omstandigheden, die
bij de aanvang van een strafvervolging bekend zijn, aanleiding zouden moeten

geven om het laten verrichten van een pj-onderzoek al dan niet in overweging te
nemen.

Het deelonderzoek richtte zich op twee componenten: dat van ten laste gelegde
misdrijven, en dat van de indicatoren op de delict-as en de persoons-as deel 1.
Hiermee werd een verzameling van te beoordelen elementen en aspecten gescha-
pen dat overeenkwam met die elementen die ook in het onderzoek naar de praktijk
door de 'rechtsplegers' werden gewogen. Dit maakt een vergelijking mogelijk en
kan ertoe leiden dat in de constructie van een beslissingsondersteunend model
expertoordelen een validerende, aanvullende, of zelfs corrigerende invloed krijgen
op de praktijkgegevens.

15.2.1. Misdrijven

Ten behoeve van de beoordeling van misdrijven werd een lijst van strafbare feiten
opgesteld aan de hand van het Wetboek van Strafrecht. Het streven daarbij was om
een lijst samen te stellen van delicten die in de praktijk zouden kunnen leiden tot
een pj-onderzoek en die delicten buiten beschouwing te laten waar dat in redelijk-
heid niet te verwachten is. Daarom werden de volgende beperkingen aangebracht:
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- Strafbare feiten vermeld in het derde boek van het Wetboek van Strafrecht
(het boek waarin overtredingen beschreven St,ign) bleven buiten de lijsti.

-    Titels uit het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht (het boek waarin
misdrijven beschreven staan) met zelden voorkomende misdrijven, werden in
de lijst niet opgenomen.

-      Misdrijven met een maximale strafdreiging gelijk aan ofkleiner dan 6 maan-
den werden buiten beschouwing gelaten.

Aan de lijst werd een drietal in de praktijk regelmatig voorkomende misdrijven uit
andere wetten dan het wetboek van Strafrecht toegevoegd:-    artikel 3 van de Opiumwet (maken, invoeren, verhandelen, bezitten van ver-

bo(len stoffen),
-      artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 (veroorzaken van een ongeval met

de dood of zwaar letsel tot gevolg),
-     artikel 26 van de Wet Wapens en Munitie (verboden wapenbezit).

De al doende samengestelde lijst van strafbare feiten werd voorgelegd aan een
ervaren strafrechtsjurist  met het verzoek om die strafbare feiten te benoemen die
slechts zelden in de praktijk voorkomen, respectievelijk misdrijven toe te voegenuit titels van het Wetboek van Strafrecht, die aanvankelijk buiten beschouwing
waren gelaten. Zo ontstond onderstaande definitieve lijst waarbij van elk misdrijf
de maximale strafdreiging werd aangegeven.

Titel Sr artikel omschrijving strafdreiging (mnd)

5 131 opruiing                                                  60
137c

belediging van groep mensen                                     12

137d aanzetten tot discriminatie                                  12

140 deelneming misdadige organisatie                       12
141

opentijke  geweldpleging  personen of goederen           54
149 grafschennis                                          12

7 157 veroonaken brand, ontplofing, overstroming      144
172 vergiftigen drinkwater 144
173a verontreinigen bodem, lucht, opperviaktewater 144

8 177 omkoping ambtenaar                                         24
178 omkoping rechter                                               72

180 wederspannigheid                                    12
188

valse aangifte of klacht                                               12

198 onttrekking goederen aan beslag                         48
10 208 valsmunterij 108

209 uitgeven vals geld 108
12 223 valsheid in geschrifte                                             72

14 24Ob kinderpornografie                                    48
242 verkrachting 144
243 gemeenschap wilsonbekwame                                         96

1.   Momenteel zijn er ook nog enkele tbs-waardige ovenredingen. Gelet op hun zeldmme
voorkomen als zodanig en op adviezen (Werkgroep Toekomst, 2001) om deze over-
tredingen niet meer als tbs-waardig aan te merken, werden ze niet in de lijst opgenomen.

2. Deze jurist was ruim 14 jaar werkmam als ofider van justitie.
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(vervolg)

Titel Sr artikel omschrijving strafdreiging (mnd)
244 gemeenschap  <   12jaar 144

245 gemeenschap > 12 < 16 jaar                              96

246 feitelijke aanranding                                          96

247 ontucht wilsonbekwame                                                    12

248ter     verleiding minderjarige tot ontucht                        48
249 ontucht met misbruik gezag                                   12

16 261 smaadschri#                                                           12

18 279 onttrekking minderjarige aan gezag                      12

282 opzettelijke vrijheidsberoving                                96

282a gijzeling 180

285 bedreiging met diverse delicten                             24

285a intimidatie                                                        48

285b belaging ('stalking')                                    36

19 287 doodslag 180

289 moord 240
290 kinderdoodslag                                       12
291 kindermoord 108

293 euthanasie 144

294 hulp bijzelfdoding                                                 36

20 300 eenvoudige mishandeling                                   24

301 mishandeling voorbedachte rade                              36

302 zware mishandeling                                               96

303 zware mishandeling voorbedachte rade 144

21 307 dood door schuld                                                         9

22 310 diefstal                                                48

311 diefstal onder strafberzwarende omstandigheden  72
312 diefstal met geweld 108

23 317 afpersing 108

24 321 verduistering                                         36

322 verduistering in dienstbetrekking                           48

323 verduistering door voogd e.a.                                 60

25 326 bedrog                                   36

326a flessentrekkerij                                       36

21 350 beschadiging goederen en dieren                           24

30 416 heling                                                 48

417 gewoonteheling                                       12417bis schuldheling            12
Opw 2-3 opiumwet (maken,imoeren,verhandelen,bezitten)  6-144
WVW 6 wegenverkeerswet (veroorzaken ongevaD 12-108

WWM 26 wet wapens en munitie (voorhanden hebben) 3-48

De experts werd gevraagd om voor elk afzonderlijk misdrijfRan te geven ofhet op
zichzelf al aanleiding zou moeten zijn om de mogelijkheid van een pj-onderzoek
wel Ofniet in overweging te nemen. Het normatieve element komt daarbij uiteraard
tot uitdrukking in het *moeten'. Op het eind van dit onderdeel werd de gelegenheid
geboden om omissies te vermelden en/of eventueel commentaar te leveren.

De lijst bevat overigens een twintigtal stralbare feiten die in het onderzoek naar
de praktijk niet in tenlasteleggingen waren aangetroffen, maar waarvan het oordeel
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van de experts niettemin kan bijdragen aan de constructie van het beslissings-
ondersteunend model.

15.2.2. Indicatoren

Het tweede deel van het expertonderzoek bestond, uit het verkrijgen van oordelen
over de in het onderzoek naar de praktijk gebruikte indicatoren op de 'delict-as' en
de  'persoons-as  deel  1; dit overigens zonder een verband met  een of ander straf-
baar feit. Deze indicatoren werden gepresenteerd in de ordening, zoals ook gebeurd
was in het praktijkonderzoek. Hierbij werd in de presentatie verondersteld dat de
betreffende indicator aanwezig was. Deze lijst zag er als volgt uit.

Delict-as
Aard van het delict: is gericht tegen goederen

er is gevaar voor personen
is gericht tegen personen
is gericht tegen bekende(n)
is gepleegd met anderen

Ernst van het delia: er is grote immateriele schade
er is grote materiele schade
er is een grote inbreuk op de rechtsorde

Kenmerken  van het delict: de delictpleging is erg ongewoon
de delictomstandigheden zijn erg gecompliceerd

Procespositie: de verdachte ontkent volledig
de verdachte ontkent gedeeltelijk

Recidivegegevens: er  zijn  eerdere justitiecontacten
eerdere delicten zijn gelijksoortig
eerdere delicten zijn ongelijksoortig
er zijn meer dan vier recidives
er  is  binnen  Jun jaar  gerecidiveerd

Strafrechtelijke opties: een Tbs-maatregel is een ztir reele optie
de Pz-maatregel is een zidr reele optie
een grijheidstraf van mddr dan 4 jaar is een zdir
reele optie

Persoons-as
Adviezen vanuit de vroeghulp: er is een psychiatrisch consult geadviseerd

er is een pj-onderzoek geadviseerd
Gedragssignalen: er zijn sterke signalen van opgewonden gedrag

er  zijn  sterke  signalen  van  agressief gedrag
er zijn sterke signalen van depressief gedrag
er zijn sterke signalen van suicidaal gedrag
er zijn sterke signalen van oninvoelbaar gedrag

Combinatie ten laste gelegde en persoon: de combinatie is in zoor geringe mate inzichtel(ik
Onderzoeksmotivatie: de betrokkene zal medewerking aan pj-onderzoek

weigeren
Twijfels detentiegeschiktheid: er zijn grote twijfels over de detentiegeschiktheid

Edn in het onderzoek naar de praktijk gebruikte indicator is niet opgenomen in de
lijst, te weten 'behoefte aan inzicht' uit de rubriek 'combinatie ten laste gelegde en
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persoon van de verdachte'. Dit betreft immers een indicator van een metaniveau,
die hoog correleert met die betreffende de inzichtelijkheid van die combinatie en
daar, logischerwijs, ook uit voortkomt.

Alle indicatoren werden geoperationaliseerd in een korte toelichting en bij elk
van hen werd de volgende vraag gesteld:

In hoeverre moet het gegeven dat  findicatorl bijdragen aan het besluit om
wel of niet een pj-onderzoek te laten verrichten

Gevraagd werd om een oordeel aan te kruisen op een zevenpuntsschaal, die als
volgt werd gedefinieerd:

0 +3 (deze indicator moet sterk bijdragen aan het besluit om wel een pj-ondermek te
laten doen)

0 +2 (deze indicator moet matig bijdragen aan het besluit om wel een pj-onderzoek te
laten doen)

0  +1 (deze indicator moet enigszins bijdragen aan het besluit omweieen pj-onderzoek te
laten doen)

0  0 (deze indicator moet geen relevantle hebben in het besluit betreffende een pj-
onderzoek)

0  -1 (deze indicator moet eiugszins bijdragen aan het besluit om gUn pj-onderzoek te
laten doen)

0  -2 (deze indicator moet matig bijdragen aan het besluit om gtkn pj-onderzoek te laten
doen)

0  -3 (deze indicator moet sterk bijdragen aan het besluit om gUn pj-onderzoek te laten
doen)

Ook het onderzoeksdeel van de beoordeling van indicatoren werd voorzien van de
mogelijkheid om te attenderen op omissies respectievelijk commentaar te leveren.

Het resultaat was een formulier -Expertbeoordeling' dat inclusief de toelichting 20
pagina's besloeg (bijlage 5). In dit formulier werd benadrukt dat g:in de experts een
aan hun professie tegennatuurlijke vraag werd gesteld, namelijk het beoordelen van
afzonderlijke bouwstenen voor het besluit om wel of geen pj-onderzoek in over-
weging te nemen. Dit terwijl in de praktijk altijd sprake is van een context van
meerdere variabelen. Het pj-onderzoek werd beschreven in termen van de utilitei-
ten die daaraan kunnen worden toegekend (Koele & Van der Pligt, 1993).

15.3. De uitvoering van het expertonderzoek

15.3.1. Selectie van experts

In de procedures voor richtlijnontwikkeling volgens de RAND-methocle wordt er
naar gestreefd om een deskundigenforum samen te stellen dat een zo goed moge-
lijke afspiegeling vormt van het optimale -Forum van Deskundigen'. Daartoe wor-
den de beroepsverenigingen benaderd met de vraag om topexperts voor te dragen
van wie de deskundigheid naar het oordeel van die verenigingen gegarandeerd is.
Op het gebied van de strafrechtspleging blijkt dat een moeilijk begaanbare weg.

167



Deel V  Het onderzoek bij experts

Anders dan bij de psychiatrische of psychologische professies zijn topexperts
moeilijk via een beroepsvereniging te identificeren, terwijl een identificatie op
basis van publicaties betreffende het onderhavige onderwerp van onderzoek even-
min mogelijk is.

In plaats van het benaderen van beroepsverenigingen werd aan professor mr.
M.S. Groenhuijsen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht , gevraagd om deskun-
digen voor te dragen uit vier deelgebieden: de strafrechtswetenschappen, de zit-
tende magistratuur, de staande magistratuur en de advocatuur. Dit leverde de voor-
dracht op van 21 deskundigen: 3 uit de strafrechtswetenschappen, 11 uit de zitten-
de magistratuur, 4 vanuit het openbaar ministerie, en 3 uit de advocatuur. De rela-
tieve oververtegenwoordiging van de zittende magistratuur berust op toeval.

15.3.2. Benadering van experts en de respons

Aan alle deskundigen wet'd begin januari 2001 een brief gestuurd met een uiteen-
zetting van het onderzoek en de plaats van het expertonderzoek daarin. Hen werd
in het vooruitzicht gesteld dat zij op korte termijn telefonisch zouden worden be-
naderd over hun bereidheid om hun medewerking te verlenen. Edn deskundige
bleek ondanks een groot aantal pogingen niet te bereiken, de overige twintig zeg-
den hun medewerking toe. Aan hen werd het formulier 'Expertbeoordeling' ver-
zonden.

Uiteindelijk werden - na rappel - beoordelingen terugontvangen van 18 experts
met de volgende samenstelling:
-     3 experts vanuit de strafrechtswetenschappen
-       11 experts vanuit de zittende magistratuur
-     3 experts vanuit de staande magistratuur
-     1 expert vanuit de advocatuur.
Deze respons van 90% duidt op een hoge bereidheid tot medewerking van de kant
van de benaderde experts.

Vanuit kwantitati€f oogpunt  kan niet gesteld worden  dat de generaliseerbaar-
heid van de expertoordelen naar binnen de eigen vakgebieden geldende opvat-
tingen gegarandeerd is. Het verkrijgen van een dergelijke garantie vergt immers
veel grotere aantallen, maar brengt ook een eigen vraagstelling met zich mee, die
buiten het bereik van deze studie valt. Vanuit een kwalitatiefgezichtspunt, te weten
het gezag dat in de rechtspraktijk aan de benaderde experts wordt toegekend, mag
aangenomen worden dat sprake is van een afspiegeling van breed levende opvat-tingen bij de grote groep van beroepsbeoefenaars in het veld van de strafrechts-
pleging. Deze afspiegeling wint daarbij aan kracht naarmate de consensus in de
beoordelingen van deze 18 experts toeneemt

3.   E6n van de promotoren bij deze studie.
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16. De resultaten van het expertonderzoek

16.1. Inleidend

Ook dit hoofdstuk kent vele cijfers en getallen. Ten behoeve van de leesbaarheid is

een groot deel daarvan ondergebracht in bijlage 6. De werkwijze is er een waarin
systematisch gezocht wordt naar consensus en dissensus tussen de experts met
betrekking tot de aan hen voorgelegde lijst van misdrijven en indicatoren. Daarbij
wordt met behulp van chi-kwadraattoetsen de statistische significantie van de on-
derlinge overeenstemming nagegaan, waarbij signifcante waarden (p < 0,05 c.q. p
< 0,01) leiden tot de verwerping van de hypothese dat aangetroffen samenhangen
berusten op toeval. Het doel van de exploratie is het verkrijgen van een verzame-

ling van significante beoordelingen van misdrijven en indicatoren die volgens de
experts  een rol moeten spelen  bij het besluit om  wel of geen pj-onderzoek te laten
verrichten.

16.2. De misdrijven

De expertbeoordelingen van de 60 misdrijven die werden voorgelegd vallen uiteen
in een drietal groepen.
-      Een groep van misdrijven waarover maximale consensus blijkt te best:,An.

-   Een groep van misdrijven waarover een statistisch significante consensus

blijkt.
-      Een groep van misdrijven waarover geen consensus bestaat.
Tabel 16-1 geeft een getalsmatig overzicht van deze groepen.

Tabel 16-1: consensus en dissensus tussen experts met betrekking tot misdrijven

miumile coninms 111#nificante cliniensuii da#nsuq
'

tntall

n. 0, n Ap<0,05) 0, 11 09   n  '      00

23 | 38%  24 | 40%  13 I 22% 60  | 100%

Ten aanzien van 47 (78%) van de voorgelegde misdrijven bestaat dus overeen-
stemming tussen de experts betreffende de vraag of een misdrijfop zichzefal aan-
leiding zou moeten zijn om de mogel#kheid van een pj-onderzoek wel of niet in
overweging te nemen.

16.2.1. Misdrijven met maximale consensus

De 23 misdrijven waarbij sprake is van een maximale consensus vallen weer uiteen
in twee groepen: die waarbij alle experts het eens zijn over het feit dat ze een sig-
naalwaarde moeten hebben met betrekking tot het wet overwegen van een pj-
onderzoek en die waarbij alle experts het er over eens zijn dat ze niet die over-
weging met zich mee moeten brengen. In het eerste geval kan men spreken van een
maximalepositieve signaalwaarde van een misdrijf en in het tweede geval van een
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maximaal negatieve signaalwaarde. Tabel 16-2 geeft de misdrijven waarbij sprake
is van een maximale positieve signaalwaarde.

Tabel 16-2: misdrijven met maximale positieve signaalnurde voor pj-onderzoek
iriseaME.%2 :6*dthMje#EMEL f.t 9.fij»»233 31(  .5AKA:Lf, Rt:t''i
244 gemeenschap <  12 jaar
287 doodslag
289 moord
290 kinderdoodslag
291 kindermoord

Het mag geen verrassing heten dat de levensdelicten (met uitzondering van eutha-
nasie en hulp bij zelfdoding) een maximale overeenstemming laten zien. Evenmin
dat het ernstige zedenmisdrijf van het plegen van seksuele gemeenschap met ie-
mand jonger dan  12 jaar volgens alle experts moet leiden tot de overweging om
een pj-onderzoek te laten verrichten.

In tabel 16-3 zijn de misdrijven te vinden met een maximale negatieve signaal-
waarde.

Tabel 16-3: misdrijven met maximale negatieve signaall,urde voor pj-onderzoek

'ift. SE.t.4-2. &1:,3 KliIEblvi -*5t 'ili:)-·F.:'::wr.,- 3- T·       4,f·21.o.. L.':.f 
137c belediging van groep mensen
180 wederspannigheid
198 onttrekken goederen aan beslag
225 valsheid in geschrijle

261 smaadschrift
293 euthanasie

300 eenvoudige mishandeling
310 diefstal

311 diefstal braak/vereniging

321 verduistering
322 verduistering in dienstbetrekking
323 verduistering door voogd e.a.
350 beschadiging goederen en dieren
416 heling
417b schuldheling
3 Opw maken, invoeren, verhandelen, bezitten
6 WVW veroonaken verkeersongeluk
26 WWM voorhanden hebben van wapens

In deze groep bevindt zich een negental ongecompliceerde vermogensdelicten,
maar ook een aantal delicten met een (verbaal) agressieve component, waaronder
de eenvoudige mishandeling en opzettelijke vernieling. Opvallend is verder dat bij
delicten uit de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie zonder meer sprake is van
een maximaal negatieve signaalwaarde.
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16.2.2. Misdrijven met statistisch significante consensus

Ook hier moet weer onderscheid wor(len gemaakt tussen misdrijven die naar het
oordeel van de experts zouden moeten bijdragen aan de overweging om wel een pj-
onderzoek in te stellen en die misdrijven waarbij dat niet het geval zou moeten
Zljn.

Tabel 16-4 geeft de misdrijven met een significante positieve signaalwaarde voor-
zien van de ja/nee verdeling van de experts, de xz-waarde, het RAntal vrijheids-
graden, en de significantie.

Tabel 164: misdrijven met significante positieve signaalwaarde voor een pj-onderzoek

':ift2Si:."9:  'dib*:ch'rij 'liT:2. t:.·- ·».'.,.:5.,:...,:  k,-...:.  b'66    ., jif  i:*1,3  .t·.'df.1  t,4.:'li·.i:.
157 veroorzaken brand, ontplomng, overstroming 2 15 9,9 1 0,01-

172 vergiftigen drinkwater 3 14 7,1 1 0,01"
24Ob kinderpornografie 4 14 5,6 1 0,02'

242 verkrachting 2 16 10,9 1 0,01
./

243 gemeenschap wilsonbekwame 2  16  10,9 1 0,01"

247 ontucht wilsonbekwame 4 14 5,6 1 0,02*

249 ontucht met misbruik van gezag 2 16 10,9 1 0,01
**

**   =significantophetniveaup< 0,01;  * - signijicantophetniveaup < 0,05

Vijf van de significante misdrijven hebben betrekking op zedenmisdrijven en de
andere twee op misdrijven die desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de veilig-
heid van een onbekend aantal slachtoffers.

In tabel 16-5 staan de misdrijven opgesomd met een significante negatieve sig-
naalwaarde. In deze gevarieerde lijst is zowel een aantal vermogensmisdrijven aan
te treffen, alsook vormen van agressie waarvan bedreiging en intimidatie er op het
eerste gezicht verrassend uitspringen. Hierbij moet echter de vraagstelling RAn de
experts in gedachten worden gehouden, te weten de aanname dat uitsluitend sprake
is van de betreffende misdrijven. Uit het onderzoek naar de praktijk bleek dat be-
dreiging en intimidatie vaak samen met andere (gewelds)misdrijven ten taste wor-
den gelegd. Dat misdrijven die geassocieerd worden met een crimineel-profes-
sionele inslag, zoals onder andere deelname aan een misdadige organisatie of ge-
woonteheling, een negatieve signaalwaarde krijgen wekt geen verbazing.

1.    Met behulp van de x2(chi-kwadraat)-toets kan worden nagegaan hoe groot de kans is dat
een gevonden verdeling van resultaten berust op toeval; als deze toevalskans (p) kleiner
is dan 0,05 of 0,01 dan spreekt men van significante resultaten en wordt de ver-
onderstelling dat sprake is van een toevalstreffer verworpen.
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Deel V  Het onderzoek bij experts

Tabel 16-5: misdrijven met cen significante negatieve signaalinarde voor cen pj-onderzoek

T.d-it:Sif,.,  C:·..*-si:, 5 ).:':' : idlidthhiti *,4::·· :::·1 :fi1: +3 iiee: ya. :52%'fdffi  ii,pR. ,'--
131

opruiing                                                                                 17       1    14,2 1 0,01
**

137d aanzetten tot discriminatie                                    17      1   14,2 1 0,01
..

140 deelnemen misdadige organisatie 16 2 10,9 1  0,01"
1733 verontreinigen bodem, lucht, opperviaktewater     14     3     7,1 1 0,01

*.

177 omkopen
ambtenaar                                              17      1   14,2 1 0,01

**

178 omkopen
rechter                                                                                                        1 7            1       14,2

1 0,01
..

188 valse aang(#e ofk/acht                                              17      1    14,2 1 0,01
**

208
valsmunteru                                                                                                                      1 7            1       14,2 1 0,01"

209
uitgeven  vals geld                                                                                   1 7          1      14,2 1 0,01-

279 onttrekking minderjarige aan gezag                      14      4     5,6 1 0,02*
285 bedreiging met diverse delicten                             16     2   10,9 1 0,01"
285a intimidatie          16 2 10,9 1 0,01

**

294 hulp bil zel»ding                                                 17      1    14,2 1 0,01"
301 eenvoudige mishandeling voorbedachte rade        15      3     8,0 1 0,01

..

307 dood door
schuM                                                               14       2      9,0 1 0,01"

326 bedrog                                   17 1 14,2 1 0,01
**

417 gewoonteheling                                                                                                            1 7            1       14,2 1 0,01"

**   =signijicantop  het niveaup  <  0,01;  *  =significantop  hetniveaup  <  0,05

16.2.3. Misdrijven waarover dissensus blijkt

Tot slot is er nog een aantal misdrijven waarvan de X2-toets leidt tot waarden die
als statistisch niet-significant moeten worden aangemerkt. Deze staan weergegeven
in tabel 16-6.

Tai)el 16-6: misdrijven waarover dissensus bestaat

Lift.·S.E: 2-'r,*'4.ei,·asqt ,aijUd4ijvidg·Ui,f'·6:,li,ELI :1.s':. &640' :1*': t')k:, '-df.·. r,··thrit'.
141 openlijke geweldpleging 12 6 2,0 1 0,16
149 grafschennis 11 7 0,9 1 0,35

245 gemeenschap ouder  dan  12  en jonger dan 16 5 13 3,6 1  0,06
246 feitelijke aanranding 7 11 0,9 1  0,35
248t verleiding minderjarige tot ontucht 8 10 0,2 1   0,64
282 opzettelijke wijheidsberoving 10 8 0,2 1 0,64

282a gijzeling 10 8 0,2 1 0,64

285b belaging 6 12 2,0 1  0,16
302 zware mishandeling 13 5 3,6 1 0,06
303 zware mishandeling voorbedachte rade 5 13 3,6 1  0,06
312 diefstal met geweld 10 8 0,2 1 0,64
317 afpersing 11 7 0,9 1 0,35

326a flessentrekkerij 13 5 3,6 1 0,06
**

- signijicant  op  het niveau p  <  0,01;  *  =  significant op  het niveaup  <  0,05
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De  resultaten van het  expertonderzoek

In de bovenstaande lijst valt een aantal b(/na-significante misdrijven op. Hierbij
tenderen gemeenschap met minderjarige tussen  12 en  16 jaar, en zware mishande-
ling met voorbedachte rade naar een positieve signaalwaarde voor het overwegen
van een pj-onderzoek. Zware mishandeling en fessentrekkerij tenderen daaren-
tegen naar het niet overwegen van een pj-onderzoek. Een herhaling van een soort-
gelijke benadering bij een omvangrijkere groep van beroepsbeoefenaars in de straf-
rechtspleging zal wellicht uitsluitsel kunnen bieden ten aanzien van deze grens-
gevallen.

16.3. De indicatoren

16.3.1. De wijze van exploreren

In hoofdstuk  15 werd uiteengezet dat de indicatoren gescoord werden een zeven-
puntsschaal.  Om de mate van consensus na te gaan kan weer gebruik worden ge-
maakt van de chi-kwadraattoets. Deze is echter niet mogelijk als gebruikt wordt
gemaakt van de zeven antwoordcategorieen, omdat in dat geval bij meerdere indi-
catoren sprake is van een te grote hoeveelheid cellen met te kleine aantallen voor
een dergelijke toets. De oplossing voor dat probleem bestaat uit het samenvoegen
van uiterste antwoordcategorieen van de zevenpuntsschaal tot nieuwe 'ingedikte'
categorieen. Hierbij zijn twee alternatieven denkbaar:
1.  De twee uiterste posities aan elke kant van de schaal wor(len samengevoegd.

Dat wil zeggen:
a.    een sterke en een matigepositieve bijdrage van een indicator aan het besluit

om een pj-onderzoek te laten doen worden samengevoegd tot een duidel#k
positieve bijdrage,

b.   een sterke en een matige negatieve bijdrage worden ingedikt tot een duide-
lijknegatieve bijdrage.

De drie middenposities worden ook samengevoegd tot Wn categorie: enigszins
positieve bildmge, enigszins  negatieve bildrageen geen relevante bijdragewor-
den nauwelijks relevante bijdrage.
In het vervolg wordt dit alternatiefhet 'strikte alternatief genoemd

2.  De bie uiterste posities aan elke kant van de schaal worden samengevoegd.
Dat wit zeggen:
a.  een sterke, matige en enigszins positieve bijdrage van een indicator aan het

besluit om een pj-onderzoek te laten doen worden samengevoegd tot een
positieve bijdmge,

b.   een sterke, matige en enigszins negatieve bijdrage van een indicator aan het
besluit om een pj-onderzoek te laten doen worden samengevoegd tot een
negatieve bijdmge.

De middenpositie van geen relevante bijdrage blijft zoals hij was.  Aan dit al-
ternatief zal verder gerefereerd worden als het 'ruime alternatief.

Beide alternatieven bieden de mogelijkheid om de verdelingen te onderwerpen aan
een X2-toets. In de exploratie van de gegevens is dat ook gedaan, waardoor de
keuze voor 66n van de twee alternatieven nog wordt uitgesteld.
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In het onderstaande passeren de dertig indicatoren de revue in de inmiddels beken-
de ordening. De 'ruwe' expertoordelen zullen gevisualiseerd worden in staaf-
diagrammen, dit bevordert een snelle orientatie. Verder zal met betrekking tot de
eerste indicator (gericht tegen goederen) de bijbehorende tabel in de tekst worden
opgenomen met een nadere leeswijzer. De tabellen van de overige 29 indicatoren
zijn in bijlage 6 te vinden.

16.3.2. Indicatoren op de delict-as

16.3.2.1.   De aard van het ten laste gelegde

In figuur  16-1  zijn de ruwe beoordelingen betreffende de vijf aard-variabelen ge-
presenteerd.

Aard volgens experts

18 - Ki -
16
14                                                                                        m--
12                                                                                                   87-
10

1 -*fi   ,   d k       .             .2     
goederen gevaar gericht belenden vereniging

Figuur 16-1: de aard-variabelen volgens de experts

Tabel 16-7 geeft de exploratietabel van de eerste indicator gericht tegen goederen.
De leeswijzer is de volgende: in de linkerkolom staan door middel van minus-
tekens, het nulteken en plustekens de zeven beoordelingscategorieen weergeven. In
de kolom 'oorsprong' staat de verdeling van de oordelen van de experts.2 In de
kolom '2 uitersten' wordt de indikking volgens het eerste (strikte) alternatiefweer-
gegeven en in de kolom '3 uitersten' die van het tweede (ruime) alternatie£ Beide
ingedikte kolommen zijn voorzien van de resultaten van de daarop toegepaste X2-
toets, te weten de X2-waarde, het aantal vrijheidsgraden en de p-waarde. Als signi-
ficantiedrempels gelden p < 0,05 c.q. p < 0,01.
Uit de tabel blijkt dat de indicator 'gericht tegen goederen' noch in het strikte en
evenmin in het ruime alternatief als statistisch significant valt aan te merken.

2.   Ongelukkigerwijs was dit de enige indicator waarbij 6dn van de experts verzuimd had
om zijn beoordeling te geven.
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De  resultaten van het expertonderzoek

Tai)el 16-7: gericht tegen goederen

Mi':2-LitdiatiW.":I·  i; 6 spr6at r't   6.53-uitiaid: A
·41.-2....··· ·1 "4·.- .1........;::'.a. 3,-·.61. , r: i'., :   i.: -,-1.':'.....'....; .'.1 :.- ;1.'::lA:23:4: (sttikt):.:...9;    5...7'...:   .r.'.4.  ...A, 4.·2·-·     ,#,:.  ·.,(™1myp-:4.U.

2         11,1%7 38,9%
5   27,8%   9   30,0%
2 11,1%

0                           10 33,6% 5   27,8% 5 27,8%

+                                                         3           16,7%
++ 0 0,0% 3          16,7%0        0,0%+++ 0 0,0%

n   17 100% 17 100% 17 100%
x2                  0,5                                 3,3
df                            1                                                    2
p 0,47 0,19
**   =signijicant op  het niveau p  <  0,01;*  -significant op  9et niveau  p  <  0,05

De indicator gevaar voor personen leidt binnen het strikte alternatief niet tot
een significante

samenhan   van
de expertoordelen.  In het ruime alternatief blijkt

dat echter wel het geval (x  = 20,3; df=2; p=O,001'7 en wel in de richting van een
positieve bijdrage aan het besluit een pj-onderzoek te laten verrichten (tabel 16-8:
gevaar voor personen).

Met betrekking tot de indicator gericht tegenpersonen geldt voor beide varian-
ten dat sprake is van significant positieve bijdrage aan het besluit om een pj-
onderzoek in te stellen (strikte variant: X2=  14,2; df=l; p=0,001**). Onder de ruime
variant is daarbij zelfs sprake van maximale consensus tussen de experts (tabel 16-
9:  gericht tegen personen).

De oordelen van de experts met betrekking tot de indicator gericht tegen be-
kende(n) is niet significant samenhangend onder de strikte variant, maar weer wel
onder de ruime variant (x2 = 10,9; df=1; P=O,001**), waarbij uit de verdeling blijkt
dat volgens de experts sprake moet zijn van een positieve bijdrage tot het besluit
om en pj-onderzoek te openen (tabel  16-10:  gericht tegen bekende(n)).

De indicator gepleegd in vereniging levert onder de beide varianten significante
samenhangen op (Strikt: x2 = 14,2; (if=1; p=0,001*: Ruim: X2 = 9,3; df=2;
P=O,009*D. Bij deze indicator bevindt de consensus zich echter in het midden-
gebied. Anders gezegd: het gegeven dat een strafbaar feit gepleegd werd in vereni-
ging met (een) and«en) moet naar het oordeel van de experts noch in negatieve
noch in positieve zin bijdragen aan het besluit om een pj-onderzoek in te stellen
(tabel  16-11: gepleegd in vereniging).

16.3.2.2. De ernst van het ten laste gelegde

Figuur 16-2 geeft een overzicht  van de oordelen  van de experts  op de ernst-
variabelen.
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Ernst volgens experts
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Figuur 16-2: de ernst-varisbelen volgens de experts

De variabele grote immateriele schade blijkt in de strikte variant geen significante
samenhang op te leveren. In de ruime variant is dat wel het geval (x2 =  8,0; di=1;
p=O,005*), hierbij behoort deze variabele volgens de experts positief samen te
hangen met het besluit om wel een pj-onderzoek te openen (tabel 16-12: grote
immateriele  schade).

De variabele grote materiele schade laat in de strikte variant een statistisch
significante samenhang zien (2 = 10,9; df=1; p=O,001*D. Deze samenhang betreft
de categorie van een nauwelijks relevante bijdrage aan het besluit betreffende een
pj-onderzoek. In de ruime variant bestaat geen significante samenhang (tabel 16-
13:  grote materiele schade).

De derde ernst-variabele grote inbreuk op de rechtsorde levert in de strikte
variant geen significante samenhangen op. Dit blijkt wet zo te zijn in de ruime
variant ()(2 = 5,6; df=1; p=0,018*), in die zin dat een grote inbreuk zou moeten
leiden tot een pj-onderzoek (tabel 16-It grote inbreuk rechtsorde).

16.3.2.3. Kenmerken delictpleging

Kenmerken volgensexperts

18 -
16 - 0-
14                                                                               m-
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8                                 00
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ongewoon geconpiceerd

Figuur 16-3: kenmerk-variabelen volgens experts
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De gratische weergave van de expertbeoordeling van de twee kenmerk-variabelen
staat in figuur 16-3.
De variabele zeer ongewone delictpleging levert zowel in de strike als in de ruime
variant significante samenhangen op in de beoordeling door de experts (Strikt: X2 =
7,0; df=2; p=0,03: Ruim: X2 = 14,2; df=l; p=O,001**) en wet in de richting van het
besluit om een pj-onderzoek te openen (tabel 16-15: zeer ongewone delictpleging).

Hetzelfde geldt voor de variabele zeer §ecompliceerde delictomstandigheden(Strikt: x2 = 8,0; df=l; p=O,005*: Ruim: X  = 10,3, df=2, p=O,006'*) ook weer in
de richting van het besluit om een pj-onderzoek te laten verrichten (tabel 16-16:
zeer gecompliceerde delictomstandighe(len).

16.3.2.4. Procespositie

Bij deze rubriek werd gebruikt gemaakt van twee variabelen: een volledig ontken-
nende positie en een gedeeltelijk ontkennende positie. Figuur 16-4 geeft de gras-
sche weergave.

Procesposltie volgens experts

18 -
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Figuur 16-4: procespositie volgens experts

Bij de variabele voUedig ontkennemile verdachte blijken de experts het in de strikte
variant significant eens over het gegeven dat een dergelijke door een verdachte
ingenomen positie seen duidelijk bijdrage hoeft te leveren aan het pj-besluit (x2 =
8,0; df=1; p=0,005 *). In de ruime variant is geen sprake van een betekenisvolle
samenhang (tabel 16-17: volledig ontkennende verdachte).

In het geval van een gedeeltelijk ontkennende verdachte denken de experts er in
feite net zo over, dat wil zeggen geen duidelijke bijdrage in de strikte variant (X2 =
8,0; df=l; p=O,005'*) en geen betekenisvolle samenhang in de ruime variant (tabel
16-18:  gedeeltelijk ontkennende verdachte).

177



Deel V  Het onderzoek bij experts

16.3.2.5. Recidive-variabelen

Figuur 16-5 geeft een beeld van de expertbeoordelingen.

Recidive volgens experts
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Figuor 16-5: reci(live-variabelen volgens de experts

Het gegeven dat sprake is van eerdere veroordelingen levert zowel in de strikte als
in de ruime exploratievariant signiRcante samenhangen op. In de strikte variant (X2
= 14,2; df=1; p=0,001**) is de betekenis daarvan dat het eerder veroordeeld zijn
geen duidelijke bijdrage hoeft te leveren aan het pj-besluit. In de ruime variant (X2
= 13,0; (if=2; p=O,002*5 vindt er een betekenisverschuiving plaats in de richting
van een bijdrage om wel een pj-onderzoek te openen (tabel 16-19: eerdere veroor-
delingen).

Ten aanzien van de vadabele eerder veroordeeld voor  gelijksoortige  delicten
levert de strikte variant geen betekenisvolle samenhang op. De ruime variant wijst
weer in de richting van het besluit om wel een pj-onderzoek in te stellen (X2 = 14,2;
df=1; ro,Oof·) (tabel  16-20:  eerdere gelijksoortige delicten).

De variabele eerder veroordeeld voor ongelijksoortige delicten vertoont in de
strikte variant een maximale overeenstemming lussen de experts en wel in die zin
deze variabele geen bijdrage hoeft te leveren aan het pj-besluit.   In de ruime variant
verschuift de betekenis weer naar een positieve bijdrage aan het pj-besluit (x2 =
10,3; df=1; p=O,006")  (tabel  16-21:  eerdere ongelijksoortige delicten).

Dat de verdachte eerder  vier  maal Of vaker werd veroordeeld geeft  ook  weer

significante samenhangen en wel van dezelfde orde als bij de variabele van het
eerder veroordeeld zijn geweest: geen duidelijke bijdrage onder de strikte variant
en een positieve bijdrage aan het pj-besluit onder de ruime variant (Srikt: X  =
16,3; df=2; p-0,001*: Ruim: X2 = 13,0; df=2; p=O,002") (tabel 16-22: minstens
vier maal eerder veroordeel*.

Voor de variabele van een veroordeling die minder dan 1 jaar geleden werd
uitgesproken, bestaat onder de strikte variant geen betekenisvolle samenhang. Dat
is wel het geval onder de ruime variant (X  = 8,3; df=2; p=0,016*) in de richting
van een positieve bijdrage aan een pj-besluit (tabel 16-23: binnen eenjaar gereci-
diveerd).
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16.3.2.6. Strafrechtelijke opties

Figuur 16-6 geeft de beoordelingen  van de experts ten aanzien  van de optie-
variabelen.

Opties volgens experts
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Figuur 16-6: optic-variabelen volgens de experts

Als een Tbs-maatregel aangemerkt moet worden als een reele strafrechtelijke optie
bestaat er bij de experts een grote mate van overeenstemming over een positieve
bijdrage aan het besluit om een pj-onderzoek in te stellen. In de strikte variant is
die overeenstemming statistisch significant (x2 =  10,9; df=l; p=0,001"). In de
ruime exploratievariant is de overeenstemming zelfs maximaal (tabel 16-24: lbs-
maatregel reele optie).

Eenzelfde configuratie doet zich voor als de Pz-maatregel moet worden aan-
gemerkt als een reele optie. Significant in de strikte variant (X2 = 14,2; df=1;
p=0,001**), en maximale overeenstemming in de ruime variant (tabel 16-25: Pz-
maatregel reele optie).

Met  betrekking  tot de variabele  van een vr#heidutrqf van  4 jaar of mder  als
reele optie blijken geen statistisch significante samenhangen (tabel 16-26: vr#-
heidsstrafvan 4 jaar ofmeer reele optie).

16.3.3. Indicatoren op de persoons-as

16.3.3.1. Vroeghulpvariabelen

Als sprake is van een advies om een FPD-consult te laten doen, blijkt onder de
strikte variant geen betekenisvolle samenhang. Dat is wel het geval onder de ruime
variant (X2 = 5,6; (if=1; p=0,018) (tabel 16-27: psychiatrisch consult gead-
viseerd).In het geval dat vanuit de vroeghulp wordt geadviseerd om een Ri-
onderzoek te laten verrichten blijkt hetzelfde: in de strikte variant geen significante
samenhang en in de ruime variant wel in de richting van een positieve bijdrage aanhet pj-besluit (x2 = 14,2; df=1; ro,001) (tabel 16-28: pj-onderzoekgeadviseerd).
Figuur 16-7 geeft het beeld van de expertbeoordelingen op de twee variabelen van
deze rubriek.
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Vroeghulp volgens experts
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Figuur 16-7: vroehulpvariabelen volgens de experts

16.3.3.2. Gedragssignalen

Figuur 16-8 geeft de expertoordelen betreffende de vijfsoorten gedragssignalen.

Gedragssignalen volgens experts
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Figuur 16-8: gedragssignalen volgens experts

Als sprake is van sterke signalen van opgewonden gedrag vertonen de expert-
oordelen significante samenhangen. Onder de strikte variant wijzen die in de rich-
ting van geen duidelijke bijdrage Ran het pj-besluit (x2=25,0; df=2; p=O,001'*), in
de ruime exploratievariant zouden dergelijke signalen moeten leiden tot een posi-
tieve bijdrage aan het pj-besluit (X2= 13,0; df=l; p=O,002") (tabel 16-29: signalen
van opgewonden gedrag).

Bij sterke signa/en van agressiefgebag is in de strikte variant geen sprake van
een significante samenhang. In de ruime variant wdl, namelijk wederom in de rich-
ting van een positieve bijdrage (2 = 14,2; df=l; p=O,0013 (tabel 16-30: signalen
van agressief gedrag).

Sterke signalen van depressief gedrag vertonen in de strikte Variant wederom
geen significante samenhang. Dat is weer wel het geval in de ruime variant, in de
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richting van een positieve bijdrage aan het pj-besluit (X2 =  10,9; df=l; rO,001'5
(tabel  16-31:  signalen van  depressief gedrag).

In het geval van sterke signalen van suicidaal gedrag zijn de experts het onder
beide varianten onderling erg met elkaar eens. In de strikte variant is de samenhang
betekenisvol (x2 = 5,6; df61; p=0,018*). In de ruime variant is daarbij sprake van
maximale overeenstemming. Uiteraard betreffen deze samenhangen een positieve
bijdrage aan het pj-besluit (tabel 16-32: signalen van suiciabal gebag).

De laatste variabele in deze rubriek sterke signaten van oninvoelbaar gedrag
levert in de strikte exploratievariant geen significante samenhang op. In de ruime
variant is daarentegen sprake van maximale overeenstemming in de richting van
een positieve bijdrage aan het pj-besluit (tabel 16-33: signalen van oninvoelbaar
gedrag).

16.3.3.3. Combinatie daad-dader, onderzoeksmotivatie, detentiegeschiktheid

Figuur 16-9 geeft de beoordelingen van de experts op de laatste drie variabelen.

Overige variabelen volgens experts

18 - 51-
16                                                                                        67--
11

12                                                    69-
10
8                             00
6                               0+
4
2                                                                                        a ++
0                                                                              '         0 +++

1 171

gering inzicht w eigering tv iyels det.ges.                  -

Figuur 16-9: combinatie, motivatie, detentiegeschiktheid volgens experts

Als sprake is van een zeer geringe inzichtelijkheid van de combinatie daad-
verdachte bestaat er onder de strikte variant geen betekenisvolle samenhang in de
oordelen van de experts. Onder de ruime variant is daarentegen sprake van een
maximale overeenstemming in de richting van een positieve bijdrage aan het pj-
besluit (tabel  16-34: geringe inzichtelijkheid misdrilf-verdachte).
Als de verdachte aangeeft onderzoek te weigeren bestaat er onder de strikte variant
een betekenisvolle samenhang (X2 = 10,3; df=2; p=O,006") in de richting dat dit
gebrek aan motivatie geen bijdrage hoeft te leveren aan het pj-besluit. Onder de
ruime exploratievariant is geen sprake van een betekenisvolle samenhang (tabel
16-35: weigering pj-onderzoek).

De laatste variabele, grote twllels aan de detentiegeschiktheid, levert onder de
strikte variant geen statistisch

sifnificante samenhang op. Onder de ruime variant
blijkt dat wel het geval te zijn (X   = 8,0; df=1; p=O,005'*) en wel in de richting van
een positieve bijdrage aan het besluit om een pj-onderzoek te laten verrichten (ta-
bel 16-36: twilfels detentiegeschiktheid).
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16.4. Samenvattend

De analyse van de bevindingen uit het onderzoek bij de experts heeft zowel op het
niveau van de aan hen voorgelegde misdrijven, als op het niveau van de indicator-
variabelen een aantal potentiele bouwstenen opgeleverd voor het laatste deel van
deze studie, waarin getracht zal worden om aan de hand van alle bevindingen een
beslissingsondersteunend model te construeren.

Op het niveau van de misdrijven geldt dat de levensdelicten (afgezien van eu-
thanasie en hulp bij zelfdoding) en de zedendelicten met uitzondering van de feite-
lijke aanranding, het plegen van gemeenschap met iemand tussen 12 en 16 jaar
oud, en het verleiden van een minderjarige tot ontucht volgens de experts zou(len
moeten leiden tot de overweging om een pj-onderzoek te laten doen. Van een groot
aantal delicten (vooral vermogensdelicten, maar ook geweldsdelicten) blijkt dat
deze beoordeeld worden als negatief bijdragend Ran het besluit om een pj-onder-
zoek te openen. Met betrekking tot de zwaardere geweldsdelicten, de hierboven
met name genoemde zedendelicten, en de diefstallen met braak ofin vereniging en
met geweld blijken de expertoordelen onderling niet statistisch significant samen te
hangen. Tabel 16-37 geeft een totaaloverzicht van de expertbeoordelingen.

Tabel 16-37: signaalwaarde strait,are feiten volgens experts
omschrijving nee  ja    X2   df p +1-

t.13131% opruirng 17  1 14,2 1 0,01- -
613764:   belediging van groep mensen 18    -         0         -

2137dtl    aan,etten tot discriminatie                                                                                 1 7                1 14,2 1 0,01- -
138 huisvredebreuk

140 deelnemen misdadige organisatie                                             16           2 10,9 1 0,01- -
141 openlijke geweldpleging                                                      12          6 2,0 1 0,16 ns

149Yit   graischennis                                                                                    1 1           7 0,9 1 0,35 ns
157 veroorzaken brand, ontploffing overstroming 2    15 9,9 1 0,01" +
9723f vergi igen drii6vwater 3 14 7,1 1 0,01" +
3173:ef verontreinigen bodem, lucht, oppervlaltewater                   14           3 7,1 1 0,01" -
5177ffi omkopen ambtenaar                                                            17          1 14,2 1 0,01" -
11:78%* omkopen rechter                                                                                                           1 7                1 14,2 1 0,01- -
t180.1- wederspanningheid 18    -         0         -

t,188 % valse aangifie ofklacht                                                                17            1 14,2 1 0,01" -
.„-   '..
-198)*6 onttrekken goederen aan beslag 18    -         0         -
208 valsmunterij                17  1 14,2 1 0,01" -
209 uitgevenvals geld                                                                17          1 14,2 1 0,01- -
225 valsheid in geschrifte 18    -         0         -

24Ob kinderpornografie 4 14 5,6 1 0,02* +
242 verkrachting 2    16 10,9 1 0,01" +
243 gemeenschap wilsonbekwame 2 16 10,9 1 0,01" +
244 gemeenschap jonger dan  12 jaar -   18         0          +

245 gemeenschap ouder dan 12 maarjonger dan 16 5 13 3,6 1 0,06 ns

246 feitelijke aan:ran(ling 7             11 0,9 1 0,35 ns
247 ontucht wilsonbekwame 4 14 5,6 1 0,02* +
248t verleiding minderjaarriige tot ontucht 8 10 07 1 0,64 ns

249 ontucht met misbruik gezag 2 16 10,9 1 0,01" +
250ter mensenhandel

;261108 smaadschrift 18    -         0         -
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279 onttrekking minderjarige aan gczag                                        14           4 5,6 1   0,02*   -
282 opzettelijke vrijheidsberoving                                                                        1 0                8 0,2 1 0,64 ns
282a gijzeling 8 10 0,2 1 0,64 ns
285 bedreiging met diverse delicten                                                         16             2 10,9 1 0,01- -
285a intimidatie                                                                                                                          1 6                2 10,9 1 0,01- -
1285b# belaging 6 12 2,0 1 0,16 ns
287 doodslag -   18         0          +
288 doodslag plus een ander delict

289 moord -   18         0          +
'290..,9 kinderdoodstag -   18         0         +
291':.' : kindermoord -   18         0          +
293  ···.· euthamfie 18    -         0         -
294''t,    hulp bij zelfiloding                                                                        17            1 14,2 1 0,01" -
300 eenvoudige mishandeling 18     -         0          -
'301«' mishandeling voorbedachte rade                                              15           3 80 1 0,01" -
302 zware mishandeling                                                                      13           5       3,6           1 0,06 ns
303 zware mishandeling voorbedachte rade 5 13 3,6 1 0,06 ns
304 strafverzwarende omstandigheden bij 300-303              f :r„5     .s- . 

130**  dood door schuld                                                                           14           2 9,0 1 0,01- -
310 diefstal 18     -         0
311 diefstal onder strafverzwarende omstandigheden 18     -         0
312 diefstal met geweld                                                              10          2 0,2 1 0,64 ns
317

a*ersing                                                                                                          1 1              7 0,9 1 0,35 ns
321 verduistering 18     -         0          -
322 verduistering in dienstbetrekking 18     -         0

323»i  verduistering door voogd e.a. 17     -         0          -
326 bedrog                                                                                                                                     1 7                 1

14,2 1 0,01- -
326a Ressentrekkerij                                                                               13           5 3,6 1 0,06 ns
350 beschadiging goederen en dieren 18     -         0
416 heling 18     -         0
417 gewoonteheling               17  1 14,2 1 0,01- -
417b schuldheling 18     -         0

Opw artt 2-3 maken, invoeren, verhandelen, bezitten 18     -         0
WW        art 26 voorhanden hebben wapens 18     -         0
WVW    art. 6 veroorzaken verkeersongeluk 18     -         0
**   =signijicantophet niveaup<  0,01: * =significantophetniveaup< 0,05
-  gearceerde  artikelen  kwamen nietvoorin  het praktijkonderzoek (131-137d;149;172-198;261 ;285b;
- gearceerde beoordelingen kwamen nietvoorin het expertonderzoek (138;  250ter;  288;304)

Op het niveau van de indicatoren werden twee varianten gebruikt om samenhangen
te exploreren. Toepassing van de strikte variant leidde minder vaak tot significante
samenhangen dan tog)assing van de ruime variant. Dit kan betekenen dat de ex-
perts geneigd waren om de extreme categorieen te vermijden. In het licht van de
constructie van het model blijven de beide opties in deze explorerende fase open.
Onder beide exploraties bleek geen enkele van de indicatoren een significante
contra-indicatie op te leveren voor het openen van een pj-onderzoek. Alleen de
indicatoren 'gericht tegen goederen', 'grote materiale schade', *zeer ongewone
delictpleging' *(volledig en gedeeltelijk) ontkennende procespositie', 'vier ofmeer
eerdere veroordelingen', 'sterke signalen van opgewonden gedrag' en een 'wei-
gerende onderzoekshou(ling' leverden onder de strikte variant expertbeoordelingen
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op dat de aanwezigheid ervan zou moeten bijdragen aan het besluit om gdtn pj-
onderzoek in te stellen, maar hun aantal leidde niet tot signiticante samenhangen.

Dit deel eindigt met een opsomming van de samenhangen (tabel 16-38). Hierbij
worden onder de kolommen 'strikt' en 'ruim' door middel van een plus-, nulteken
de betekenisvolle positieve en neutrale samenhangen met het pj-besluit vermeld.

TaI)el 16-38: overzicht van samenhangen van de expertoordelen betreffende de indicatoren
:  :Li,1„i·2.   Rubriek'» 1+:zb'i ." -,4.+-.3 .i:, ''.X:»'.(-',.'·,- I,naic:*td-&-:r':,'I..'.6.,x'<,.„f :,fi*SY  istril ,,-trmm:,:
Aard is gencht tegen goederen ns      ns

er  is  gevaar voor personen                                                                      ns                +

is  gericht tegenpersonen + +
is gericht tegen bekende(n) tls            +

is gepleegd metanderen 00

:.=10..ji...,fl. '312'..:, Oil:  &:   , I ,  '19-314:i: 'i;t: .C' fi,lti·  I., 3«f
i.lij2-1:,1.'.fi,<3'.,-., r",':     e; t,·;***L P#;, Lit" 141( '  z"'.1,4.,.ti: i.1...   ift.14  )::   ..A:5...

de delictpleging is erg ongewoon + +
de omstandigheden zijn erg gecompliceerd 0+

..Procd ,itic....:-t':4 :Z..'A.;,.   di verdachii,b,ntkedtvo#e'f/ :·.-fi: i.3„t'i  'i:  .'ifi:-3 6,-2. 9:-i; .  -:3.*·.p
Br'.:.9.':·, ·.'.F·:· ..·; ·:.·i., .· ·:.  99' i ' acWi-e on< 264e6e/0/#.k --· 6'-.:2·,t.. '.·  R···,t,  3.0    :,.,. , ns.  
Recidive er zijn eerdere justitiecontacten 0+

eerdere delicten ziin gelilksoorng ns              +
eerdere delicten zijn ongelilksoortig 00
er zijn mdEr dan vier recidwes 0+
er is binnen 66n jaargerecidiveerd ns             +

.Ofties::'.'-,15 2,1,".: ,5.;- i:,·.  'ee),lb»"99#*gelis ge,nilb.reete bpliet:,10,2,·i'e   ·'. 2-3';,  3.34.':'6
2 3..I.    i:  .1.'c,'-,:·   '.'732'.I" ".9'.',IC .     ad »»gfi be,;A z#Amet,a,*pa'&134 23 :'.·'::5.t  f,t     i:'i $',,',%'1    ',I,„I't,,2..t

i...t  :43:. 2 . 6:  .' )':,...'<'::·.,:./..  ul-strar#an'#*zi»: 4:AarblenfUr:redi ®.tie I  :t:ns'.'.L  f,"26 
Vroeghulp er is een psychiatrisch consultgeadviseerd ns             +

er is een p»nderzoekgeadviseerd ns            +

Gldragss*alenl...A.kt::.'.      Er zijnstepke-jimatfii yan  ppgd,io«en gedrag-4 21.4   .,·.:.,O'-     ...4.4.A.:
 4: i.:t  f-·.»t.·'2-  i....:1: V.ic'  6  d . i i f»   #i i e.Aydiwir*iief  edraiv -3,4,4:4  "Tifs  k    :1,+ ,I.4
I .9... At·,6}.:':i'.I"I'·; , '2262  :  i.erkif, st#*·'si 29.*#v n:depoe elia-+ g,ui,;943'BAY:   4I';*3'... E.+-:.I-
vf .':.5: )..>' ff:I,;7,-- 4.'...;.:,f  tr,»,sterke signaten-vansurc:*idlk:, kit':4: 5.,6,  s  :.19.i..1:St,·i'·
,   i..:   :,  ·...:.'st  ,    .1*:  .   er.z|unsterA ·*bnidS:.'van obinvdelbdatgediak ,  rh    · tls·:c '"' 2t' '·6-
Combinatie daad- de combmatie  is m:Lir geringe mate inzichtelijk Its             +
Oddtrzoe nouvitie"..· '. '·   de betri,kkene zal odderzoeksmede#erking'wbigeren.'.'  0, -  ,:7 :ns''i''
Detentiegeschiktheid er zijn  grote  twidels over de detentiegeschiktheid ns              +
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Woord vooraf

Dit  laatste deel heeft een woord vooraf nodig.  Het is enerzijds het deel waarin  de
uitkomst van deze studie, namelijk het beslissingsondersteunend instrument BooG,
beschreven wordt, maar anderzij(is ook het deel waarin de weg naar de constructie
van dat instrument beschreven en verantwoord wordt. Die weg is er bovenal een
van statistische technieken en analyses en daarmee voor degenen, die daar niet mee
vertrouwd zijn, niet altijd even toegankelijk. Misschien is het goed om de grote lijn
steeds in gedachten te houden. Deze is dat op basis van de analyse van empirisch
verkregen bevindingen uit de rechtspraktijk, modellen worden geconstrueerd die
kunnen bijdragen aan het optimaliseren van diezelfde rechtspraktijk. Dit is in feite
een route die in de gedragswetenschappen gebruikelijk is bij de constructie van op
empirische gegevens gebaseerd instrumentarium. In

dergelijke analyses zijn statis-
tische technieken en de verantwoording daarvan onmisbaar.

1.   Die onmisbaarheid geldt ook collega Luuk Wouters, die mder dan gidste in het statis-
tisch labyrinL
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«Zo". zuchtte Piep. «Alles zit neties bij elhaar, volgens mij hunnen we
beginnen met het maken van onze raaledrok'.
"Laten we het zo doen: Dompie geeft de blohjes aan en Plaag zet
de raaledrok in elkaar. Ih schrijf op hoe we het doen".
 Ck>ed idee: zei Plaag, «Maar telhens als we een stubje af hebben,
dan halen we hem weer uit elhaar. Dan lees ik voor wat jij hebt
opgeschreven en geef ju de blobjes aan,  en zet Dompie dat stut
raaledrok opnieuw in elhaar".
«112 snap hee. zei Dompie. «Als ie dan hetzelfde is, dan is ie goed en
dan maken we het volgende Stuk:
«En als we helemaal hlaar zijn, dan hebben we een boehje waar het
precies in staat", zei Plaag.

"Ja". beaamde Piep. «En dat han dan op het wetensdiap'.

De drie vriendjes knutselden en schreven de hele avond door, ze ver-
gaten zelfs  dat het bedtijd  werd.  Maar zo tegen negenen paste
Dompie het laatste stubje voor de tweede heer in het bouwwerk.
«Hij is af". zei hij trots.
Ze zaten alle drie nog even naar het gevaarte te kijken. «Een mooie
raaledrok". sprah Plaag plechtig.
«En een mooi boel?je". zei Piep, terwijl hij het langs ziin duim liet
bladeren, «lk zet het meteen op het wetenschap."
«En ik heb toch fijn gelegood". zei Dompie. «En volgens mij doet ie
het. die raaledrok van onsu.
"Dat zien we morgen wei, maar nu vlug naar bed", besloot Piep.
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17.           De methode van analyse

17.1. Inleiding

In de delen IV en V werden de bevindingen (betreffende praktijk- en expert-
onderzoek) gepresenteerd die in dit deel nader geanalyseerd worden met betrek-
king tot hun waarde voor de constructie van een 'beslismodel' voor het al dan niet
instellen van een pj-onderzoek en voor de meest aangewezen onderzoeksvariant.

In dit hoofdstuk wordt de analysemethode toegelicht. Hierbij wordt eerst stil-
gestaan bij de methodiek van de meervoudige regressieanalyse (17.2), gevolgd
door een toelichting op de techniek van de logistische regressie (17.3.). Deze tech-
niek wordt in paragraaf 17.4. geillustreerd aan de hand van enkele misdrijven. In
de laatste paragraaf (17.5) worden de stappen van de analyse beschreven inclusief
de wijze van gebruik van de bevindingen uit het onderzoek bij de experts.

In hoofdstuk 18 wor(len de analyseresultaten beschreven betreffende het besluit
wel Ofgeen pj-onde,zoek te openen en in hoofdstuk  19 die betreffende het besluit
aangaande de plionderzoeksvariant. In hoofdstuk 20 volgt dan de presentatie van
het beslissingsondersteunend instrument, de BooG (Beslissingsondersteiming on-
derzoek Geestvermogens). Tot slot komen in hoofdstuk 21 aanbevelingen voor
verder valideringsonderzoek en voor implementatie van het instrument aan bod.

17.2. Meervoudige regressieanalyse

In de analyse zijn de pj-besluiten (wel/geen onderzoek en de onderzoeksvariant)
aan te merken als afhankelijke variabelen en de onderzochte indicatoren als onaf-
hankelijke variabelen. De verbanden tussen die beide groepen worden onderzocht.
Deze werden al nagegaan, getoetst en beschreven in de hoofdstukken betreffende
de onderzoeksbevindingen (14 en  16).  Maar in dat stadium bleef de analyse nog
beperkt tot het verband tussen 66n indicator en de pj-besluiten.

In deze fase van de analyse is het van belang om na te gaan of er systematische
samenhangen bestaan van combinaties van indicatoren met de pj-besluiten. Als dat
zo blijkt te zijn dan kunnen die indicatoren immers aangemerkt worden als voor-
spellers voor pj-besluiten in toekomstige situaties. Het is met name het zoeken naar
combinaties van variabelen die vraagt om een toepasselijke statistische analyse.

De basistechniek voor het analyseren van de samenhang tussen (de waarde van)
een onalhankelijke variabele X en (de waarde van) een afhankelijke variabele Y is
die van de lineaire regressieanalyse (o.a. Buijs, 1999; Stevens, 2002). Deze houdt
in dat aangenomen wordt dat zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabe-
len waarden kunnen aannemen, die minimaal een zogeheten intervalschaal vormen
en dat er in de werkelijkheid een lineair verband bestaat tussen deze variabelen.

Beschikt men op grond van een steekproef uit die werkelijkheid over een reeks
waarnemingen van X e n Y, dan kan van daaruit een formule Y=a+b X worden
berekend, waarmee de werkelijkheid zo goed mogelijk wordt benaderd. Het gaat
daarbij om een optimale mathematische schatting van de waarden van a en b aan
de hand van de verzamelde gegevens. Die optimale schatting vindt plaats door
middel van de techniek van de kleinste kwadraten, die erop neerkomt dat een zo-
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danige lijn door een reeks waarnemingen getrokken wordt dat de afstand van de
waarnemingen tot die lijn zo klein mogelijk is.

:9-+.:iITiC I.-,..:.gagfff    *141&16f%* . TE:61:35:4 ,931 774* *1 1 
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figuur 17-1: regressielijnen door ten reeks,narnemingen (bron Statsoft)

Figuur 17-1 geeft een voorbeeld van een reeks waarnemingen van X en Y , waar
via de genoemde methode van de kleinste kwadraten de lijn doorheen kan worden
getrokken, die het verband tussen X en Y het best benadert.

Als er sprake is van meerdere onafhankelijke variabelen spreekt men van multiva-
riate ofmeervoudige regressie-analyse waarvan de formule luidt:

Y=a+ bixi + b2X2 + ··· 1>,Xi

In deze formule is a weer de constante en zijn Xi , X2 tot en met Xi de onafhan-
kelijke variabelen, ieder met hun eigen richtingscoefficient (respectievelijk bl, b2
tot en met bi). Aan de hand van een uit een steekproef afkomstige verzameling
bevindingen kunnen de optimale waarden a, bl. b2 tot en met bi worden geschat.
Hierbij geldt voor de meervoudige regressieanalyse dat met behulp van diverse
statistische procedures kan worden nagegaan of de 'eigen' bijdrage van de afzon-
derlijke onafhankelijke variabelen wel voldoende groot is om deze te handhaven in
de formule, ook wel 'model' genaamd.

17.3. Logistische regressie

Voor het analyseren van het verband tussen een afhankelijke variabele en meerdere
onafhankelijke variabelen is meervoudige regressieanalyse een basale rekentech-
niek. Deze techniek schiet echter tekort als de afhankelijke variabele maar twee
waarden kan aannemen, zoals bij het besluit wel (waarde 1) ofgeen (waarde 0) pj-
onderzoek.

Toepassing van de via de regressieanalyse verkregen resultaten zou namelijk
kunnen leiden tot voorspellingen waarbij de afhankelijke variabele Y waarden aan-
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neemt boven de waarde 1 ofonder de waarde 0. Dergelijke voorspellingen zouden
ongeldig zijn, waardoor een model zijn waarde in feite verliest. Er zijn dus mathe-
matische voorzieningen nodig waarmee gewaarborgd wordt dat toepassing van
berekende coeBidenten altijd leidt tot waarden van de afhankelijke variabele die
tussen 1 en 0 blijven. Een dergelijke voorziening wordt geboden door de techniek
van de logistische regressie (Hosmer&Lemeshow,   1989;  De  Jong, 1993; Buijs,
1994; Noniis, 1999; Stevens, 2002).

Bij deze techniek is niet het centrale oogmerk om vanuit de waarden van de
geschikt gebleken onafhankelijke variabelen de waarde van de afhankelijke varia-
bele te voorspellen, maar om de kans op het voorkomen van Jn van de twee waar-
den, die de afhankelijke variabele kan aannemen, zo nauwkeurig mogelijk te bepa-
len vanuit de onafhankelijke variabelen. De methode van analyse werkt met kans-
berekeningen die gebaseerd worden op de aangetroffen waarden van een verzame-
ling bevindingen. Hierbij blijkt dat, als de Rangetroffen kansen op het voorkomen
van de waarde 1 voor Y, bij een reeks van waarden van X in een grafiek worden
ondergebracht, de daaruit voortkomende figuur typische S-vormig is, zoals wordt
aangetroffen bij een logistische verdeling (zie figuur 17-2). Deze eigenschap maakt
het mogelijk om in de gezochte formule een logaritmisch element op te nemen.
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figuur 17-2: de logistische curve (rechts) (bron Statsoft)

Als slechts sprake is van Wn variabele dan kan de bijdrage van die variabele aan
het eindresultaat (in ons geval een pj-onderzoek) worden herleid uit de volgende
formule:

kans pj-onderzoek =  eBO+Bix /  (1 + + BlX 

De legenda bij deze formule is de volgende:
Bo: een constante
Bi:   de coefficient van variabele X die op basis van de data wordt geschat
X:     de onafhankelijke variabele X
e:    de basis van de natuurtijke logaritmen (ongeveer 2,718)

Deze kansberekening levert altijd een getal op tussen 0 en L waarbij de kans op de
andere uitkomst (geen pj-onderzoek) gelijk is aan 1 minus de kans op een pj-onder-
zoek. Kent men die kansen dan kan ook bepaald worden hoe de kansverhouding (in
de statistiek odc& geheten) betreffende het optreden van een bepaalde gebeurtenis
is, namelijk de kans op een pj -onderzoek gedeeld door de kans op geen pj-onder-
zoek.
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Edn stap verder is het gebruik van meerdere variabelen in de vergelijking en wel
via het toepassen van de eerder gepresenteerde regressieformule:

Z = bo + blxt + bZX2 +  b3)6 + . . . . . . + biXi

De legenda hierbij luidt:
Z:                 de waarde van de regressievergelijking
Xt...Xi: de variabelen X1 tot en met Xi
bo:                de constante die de hoogte van de regressielijn bepaalt
bi...4: de coefficienten van de variabelen X1 tot en met Xi

Wordt de regressievergelijking ingevoerd in de logaritmisch vormgegeven kans-
berekening, dan leidt dat tot de overall-formules voor de logistische regressie:

kans pj-onderzoek = ez/(1 + ez)
kans geen pj-onderzoek =  1- ez/ (1 + ez)
odds pj-onderzoek/geen pj-onderzoek =  ,         ez/(1  + ez)

1-  ez /  (1  +  ez)

Het logaritmisch element kan ook naar de andere kant van de vergelijking worden
gehaald. Deze luidt dan:

log(kans pj-onderzoek/kans geen pj-onderzoek) = Z

Hierbij wordt de waarde van Z, te berekenen via regressieanalyse, de logodds  of
logit van het model genoemd.

Bij de verdere toepassing van deze methode is het noodzakelijk te bepalen
welke onafhankelijke variabelen bijdragen aan de kans op een pj-onderzoek en wat
hun relatieve waarde daarbij is. Is dat vastgesteld, dan kunnen die variabelen in
toekomstige gevallen hun eigen bijdrage leveren aan de ondersteuning van het
besluit betreffende een pj-onderzoek c.q. de onderzoeksvariant.

Om de voorspeUende kracht van de gevonden bevindingen te toetsen kunnen de
aangetroffen coefficienten ingevoerd worden in het beschikbare bestand aan gege-
vens. Dit leidt voor elke casus tot een waarde, die tussen 0,0 en  1,0 ligt. De beslis-
singsregel is daarbij dat bij elke casus, die een waarde kleiner dan 0,5 haalt, gddn
onderzoek zou moeten zijn gerip,n en bij elke casus met een waarde groter dan 0,5
wel. Aangezien men weet hoe de feitelijke besluitvorming is geweest, kan een
zogeheten classificatietabel worden opgesteld waarin de door het model voorspelde
besluitvorming wordt afgezet tegen de feitelijke besluitvorming. Het aantal mis-
classificaties wordt daarmee meteen zichtbaar.
Dat leidt tot een laatste stap in de analyse, namelijk het nagaan van de structuur
van de misclassificaties. In feite wordt immers met de voorspelling via een statis-
tisch model een viertal groepen gecreeerd:
1.     een groep bij wie terecht wei besloten  is tot een pj-onderzoek, de zogeheten

'true-positives',
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2.     een groep bij wie ten onrechte wel besloten is tot een pj-onderzoek, de 'false-
positives',

3.  een groep bij wie terecht niet besloten is tot een pj-onderzoek, de 'true-
negatives',

4.    een groep bij wie ten onrechte nia besloten is tot een pj-onderzoek, de 'false-
negatives'.

De eerste groep is bepalend voor de sensitiviteit van het model, de derde groep
voor de specificiteit ervan. Uiteraard wordt een model beter naarmate het aantal
misclassificaties (de false-positives en false-negatives) afneemt.

Bij uitkomsten, zoals via logistische regressie ontstaan (namelijk tussen 0 en  1,
of in percentages tussen 0 en 100%), is bij elke voorspelde uitkomst de verhouding
tussen vals-positieven en vals-negatieven een andere. Er kan nader inzicht verkre-
gen worden in de relatie tussen de kansen op onderzoek volgens het model en de
feitelijk genomen beslissingen. Dit gebeurt door de kansen, die volgens het model
gel(len, afte ronden op eenheden van telkens 10%. Vervolgens wordt voor elk van
deze categorieen kansen in een kruistabel weergegeven hoeveel gevallen positieve
en negatieve beslissingen daadwerkelijk werd genomen. In de volgende hoofd-
stukken zullen bij die modellen, die uiteindelijk dienst kunnen gaan doen in het
beslissingsondersteunend systeem dergelijke kruistabellen worden gepresenteerd.

Zeker waar het de rechtsplegers betreft, die gebruik gaan maken van zo'n sys-
teem, is het van belang te weten op welke kansniveaus sprake is van een on-
gunstig beeld voor wat betreft de vals positieven en vals-negatieven. Bij die ni-
veaus kan het beslissingsondersteunend systeem namelijk adviseren om een psy-
chiater van de Forensisch Psychiatrische Dienst nader te consulteren over de pj-
besluiten.

17.4. Een illustratie: art. 244 Sr en art. 289 Sr

Om de techniek van de logistische regressie te illustreren worden de onderzoeks-
gegevens betreffende de verdenking van het plegen van gemeenschap met een
meisje jonger dan 12 jaar (art. 244 SO en die van het plegen van (poging tot)
moord (art. 289 Sr) gepresenteerd in het licht van het besluit om wel of geen pj-
onderzoek te laten verrichten:

Tabel 17-1: kruistabel ja/nec artikel 244 Sr versus ja/nee pj-onderzoek

pj-onderzoek besloten
ja (1) nee (0) totad

gemeenschap < 12 ja (1) a (8) b (2) a+b (10)
(art. 244 Sr) nee (0)     c (164) d (388) c+d (552)
totaal a+c (172) b+d (390) a+b+c+d (562)

1.   Voor de illustratie van logistische regressie dienden De Jong (1993) en Hilterman
(2000) als inspiratiebronnen.
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We beginnen met art. 244 Sr en kunnen, omdat slechts Wn onafhankelijke varia-
bele in het geding is, in feite nog volstaan met een bewerking van de gegevens uit
kruistabel 17- 1.

De kans op onderzoek voor verdachten van art. 244 Sr is a/(a+b) 1 8/ 10 = 0,8.
De kans op geen onderzoek voor verdachten van art. 244 Sr is W(a+b) -+ 2/10 =
0,2. De verhouding tussen de kansen op wel en geen onderzoek voor verdachten
van art. 244 Sr is a:b- *8:2= 4,00. Dit wordt ook wel omschreven als de odds
voor verdachten van art. 224 Sr op een pj-onderzoek (kortweg odds 244+).

De kans op onderzoek voor niet-verdachten van art. 244 Sr is c/(c+d) -+
164/552 = 0,30. De kans op geen onderzoek voor niet-verdachten van art. 244 Sr is
d/(c+d) -+ 388/552 = 0,70. De verhouding tussen de kansen op wel en geen onder-
zoek voor niet-verdachten van art. 244 Sr is c:d- + 164 : 388 = 0,42. Dit wordt
omschreven als de odds voor niet-verdachten van art. 244 Sr op een pj-onderzoek
(kortweg odds 244-).

De verhouding tussen de odds 244+ en de odds 244- wordt de odds ratio, afge-
kort OR, genoemd. Dit is een maat die in drie waardegebieden terecht kan komen.
1.    OR = 1, dat wil zeggen odds 244+ en odds 244- zijn gelijk: het verdacht zijn

van gemeenschap met een meisje beneden de 12 jaar heeft geen speciale in-
vloed op het pj-besluit.

2.     OR > 1, dat wil zeggen odds 244+ > odds 244-: het verdacht zijn van gemeen-
schap met een meisje beneden de 12 jaar leidt tot een grotere kans op een pj-
besluit.

3.     OR < 1, dat wil zeggen odds 244+ < odds 244-: het verdacht zijn van gemeen-
schap met een meisje beneden de  12 jaar leidt tot een kleinere kans op een pj-
besluit.

In het bovenstaande voorbeeld is de odds ratio (OR) -+ (a: b) / (c: d) = 4,00/0,42
= 9,52. Anders gezegd de odds voor een pj-onderzoek voor verdachten van het
plegen van gemeenschap met een meisje jonger dan 12 jaar is bijna 10 keer de
odds op een pj-onderzoek voor degenen die niet verdacht werden van dat misdrij£

Door middel van logistische regressie worden dezelfde resultaten verkregen. Als in
het bovenstaande voorbeeld van art. 244 Sr een regressieanalyse wordt uitgevoerd
met de formule Y=bo + bX, waarbij X=1 voor verdachten van art. 244 Sr en X=0
voor hen die daar niet van verdacht werden, dan levert deze berekening een waarde
van de constante bo op van -0,861 en de waarde voor de coeffcient b van 2,247.

De logo(ids voor art. 244 Sr is a+b- + -0,861 + 2,247 = 1,386. De kans op een
onderzoek bij verdachten van art. 244 Sr kan dan worden geschat door het natuur-
lijk logaritme e( = 2,718) te verheffen tot de macht logod(is en te delen door 1+e
tot de macht logodds 1 2,7181,386/ (1+ 2,7181,386) = 0,80. De berekening van de
odds op een onderzoek bij art. 244 gaat weer hetzelfde als vanuit de kruistabel: de
kans op een onderzoek ( art244+  gedeeld door de kans op geen onderzoek (1 -
P=t244+) 4 0,80 / 0,20 = 4,00.

De kans op een onderzoek bij niet-verdachten van art. 244 Sr kan op een soort-
gelijke manier worden berekend: -0,861 +0= -0,861 -+ 2,718-0.861/ (1+2,718-0.861)
= 0,30. De odds voor deze categorie zijn dan Patt244- / (1 - Pa0244-) - 0,43. De odds
ratio is dan 4,00 / 0,43 = 9,30. Deze waarde wordt in tabellen ook wel aangeduid
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als Expg) en komt, op afrondingsfouten na, overeen met de eerder via de kruis-
tabel berekende waarde.

De volgende stap bestaat eruit om de gevonden waarden a en b toe te passen op
elke casus van de populatie en na te gaan hoe de besluitvorming in de werkelijk-
heid is geweest (zie tabel 17-2).

Tabel 174:  classificatie genomen versus voorspeide pj-besluiten met varisbele art 244 Sr

voorspeld
wel ofgeen pj-onderzoek besloten percentage juiste

waargenomen nee ja voorspelling
besluit pj-onderzoek nee 388                  2                        99,5%

ja            164                 8                       4,7%
totaal percentage 70,5%

de ajbreekwaarde wel/geen pj-onderzoek is 0,5

Het model met allan artikel 244 Sr als variabele lijkt weliswaar goed te voorpellen
wanneer er geen pj-onderzoek werd gedaan, maar schiet ernstig tekort als het gaat
om de voorspelling van wel een pj-onderzoek. Immers op grond van dit model
werden slechts 8 van de 172 pj-onderzoeken correct voorspeld. Dit is begrijpelijk
omdat er veel meer variabelen in het geding zijn dan alleen artikel 244 Sr.
De 'omweg' van de logistische regressie is eigenlijk niet nodig als er maar 66n
variabele in het geding is, maar heeft een grote kracht als sprake is van meerdere
variabelen die ook meerdere waarden aan kunnen nemen. In feite wordt dan een
regressieanalyse uitgevoerd via welke, naast een constante bo per variabele Xi de
coemcient 4 berekend wordt. Invoering van die coefidenten op de hierboven
beschreven wijze levert dan de kans op een onderzoek bij de betreffende combina-
tie van waarden op de variabelen in het model.

Als we het bovenstaande voorbeeld uitbreiden met het misdrijfmoord (art. 289
Sr) dan levert dat het model dat in tabel 17-3 wordt weergegeven.

Tabel 17-3: logistische regressie ungaande het pj-besluit met de delicten art 244 en art. 289 Sr

Delict B logodds e ,°godds    e logodds/(1+ 0 logoddi)    Exp(B)

080+B) (odds ratio)
art. 244 Sr 2,321 1,386 3,998 0,80 (80% kans pj) 10,19
art. 289 Sr 1,782 0,847 2,332 0,70 (70% kans pj) 5,94

constante (= BO) -0,935 -0,935 0,393 0,28 (28% kans pj)      0,39

Het model met de toevoeging van art. 289 Sr maakt duidelijk dat de odds ratio
(Exp(ID) verandert. Voor een model met a1166n art. 244 Sr was deze 9,30. In dit
model wordt dat 10,19. Wanneer meerdere variabelen in een model worden opge-
nomen worden de B's voor elkaar gecorrigeerd, zodat voor elke variabele geldt dat
de bijbehorende B hetzelfde is voor alle mogelijke combinaties van waarden voor
de andere variabele(n). De odds ratio voor een verdenking van art. 244 is bijna
twee keer zo groot als voor een verdenking van (poging tot) moord.
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De odds ratio voor een gecombineerde verdenking van art. 244 Sr en art 289 Sr ten
opzichte van verdenkingen met betrekking tot andere delicten kan direct berekend
worden:

(1)   2,321(bl) * 1 (Xb) + 1,782(bf) * 1 QG) = 4,103(2)    OR = 2,718(e)4,1 3 = 60,52
De kans op een pj-onderzoek voor de gecombineerde verdenking kan dan berekend
worden uit:

(3)   -0,935(bo) + 4,103 = 3,168
(4) 2,718(e)3,168 / (1 + 2,718(e)3,168) = 0,96 -D is dus 96% kans op een pj-

onderzoek.

De bijbehorende classificatietabel voor het model met de beide misdrijven als
variabelen (tabel 17-4) geeft zicht op de voorspellende kracht ervan:

Tabel 174: classificatie genomen versus voorspelde pj-besluiten met art. 244 Sr en 289 Sr

voorspeld
wel ofgeen pj-onderzoek besloten percentage juiste

waargenomen nee ja voorspelling
besluit pj-onderzoek nee

382                                8                                          97,9%

ja                                150                                        22                                                        12,8%
totaal percentage 71,9%
de afbreekwaarde wel/geen pj-onderzoek is 0,5

Toevoeging van art. 289 Sr (moord) geeft dus een aanzienlijke verbetering van de
voorspellende kracht van het model, al schiet het nog steeds ernstig tekort, omdat
het opdelen van verdachten in 244-ers, 289-ers, combinatieverdachten, en 'de rest'
kennelijk nog niet volstaat.

Weer een stap verder is het om na te gaan of er sprake is van interacties tussen
verschillende variabelen. Dat wil zeggen dat de voorspellende waarde van de ene
variabele mede afhangt van de waarde van (de) andere(n). Een voorbeeld van zo'n
interactie wordt binnen de door de rechtsplegers gescoorde persoons-as aangetrof-
fen lussen de variabele 'inzichtelijkheid van de combinatie tussen het delict en de
persoon van de verdachte' enerzijds en de variabele 'signalen van depressief ge-
drag' aan de andere kant. Betekenisvolle interacties tussen variabelen kunnen als
nieuwe (afgeleide) variabelen worden toegevoegd aan het model, waarbij 'beteke-
nisvol' slaat op de mate waarin die toevoeging ook significant bijdraagt aan de
verbetering van de voorspellende kracht van het model.

17.5. De verdere werkwijze bij de analyse

De hierboven beschreven illustratie met betrekking tot de artikelen 244 en 289 Sr
laat zien dat al op het niveau van de delicten (in het onderzoek naar de praktijk
werden er 44 verschillende genoteerd) veel combinaties doorgerekend kunnen
worden. Op het niveau van de assen (delict-as, persoons-assen, en diagnostiek-as)
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komt daar dan nog een aantal variabelen bij. In het construeren van het beslis-
singsondersteunend instrument zullen de volgende uitgangspunten leidend zijn:
1.      Spaarzaamheid in het toelaten van variabelen tot de in het instrument te ver-

werken mathematische modeHen door de beperking tot variabelen die een sig-
nificante bijdrage leveren.

2.   Navolgbaarheid van het instrument door keuzes te doen die zoveel mogelijk
congruent zijn met de juridische context van de pj-besluiten.

Voor het voldoen aan het eerste uitgangspunt zijn het de statistische middelen die
een zekere waarborg kunnen geven. De techniek van de logistische relressie be-
perkt, op grond van een aantal statistische procedures en toetsen, het gevaar van
het nemen van onterechte besluiten. Volledige zekerheid is er echter niet, omdat
we  te maken hebben met exploratieve modelbouw, waarbij vanuit een relatief be-
perkt aantal casus geprobeerd wordt om de werkelijkheid zo goed mogelijk te be-
naderen. De kans dat toevalligheden in het materiaal het model beinvloe(len valt
niet uit te sluiten. De generaliseerbaarheid naar nieuwe strafrechtelijke casus blijft
daardoor beperkt en onzeker, wanneer alleen op statistische procedures wordt ver-
trouwd.

Om generaliseerbaarheid toch zoveel mogelijk te waarborgen wordt het tweede

uitgangspunt gehanteerd. De bevindingen die in het expertonderzoek zijn opgedaan
komen daarbij uitstekend van pas. De 'opinies' van de experts dienen als referen-
tiekader voor de in de analyse en modelbouw te maken keuzes. Bovendien zullen
ook niet statistisch significant blijkende variabelen (die dus in de rekenmodellen
niet *meedoen') in het instrument opgenomen worden voor toekomstig validerings-
onderzoek.

De analyse geschiedt in een aantal stappen waarvan de uitkomsten in de vol-
gende twee hoofdstukken zullen worden beschreven.
1. Eerst wordt het besluit om wei ofgeenpi-onderzoek te laten verrichten geana-

lyseerd en wel in vier analyses:
-    van de delicten.
-    van de variabelen van de delict-as.
-     van de variabelen van de persoons-as deel 1.
-    van gecombineerde invalshoeken.

2. Vervolgens wordt het besluit betreffende de pj-onderzoeksvariant geanaly-
seerd en wel in een tweetal benaderingen:
-    analyse van de gegevens afkomstig van de rechtsplegers (delicten, delict-

as en persoons-as 1).
-     analyses van de gegevens alkomstig van de consulenten van de FPD (per-

soons-as 2, diagnostiek-as).
Het slotstuk van de modelbouw (hoofdstuk 20) is het onderbrengen van de resul-
taten van de analyses in het beoogde beslissingsondersteunend instrument.
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18. Het besluit om wel  of geen pj-onderzoek te laten  doen

18.1. Analyse van de delicten

18.1.1. Het delictbestand

Tabel 16-36 bevatte een overzicht van misdrijven die in de praktijk- en expert-
onderzoeken aan de orde waren. In totaal ging het daarbij om 64 misdrijven, waar-
van het v66rkomen als volgt verdeeld was.

Tabel 18-1: het voorkomen van misdrijven in de onderzoeken

alleen in praktijkonder-alleen in expertonderzoek in beide onderzoeken totaal
zoek

20                    4                   401              64

1) waarvan in het praktijkonderzoek 4 clusters:   3 clusters met 2 delicten en  1 cluster met 3 delicten

Beide onderzoeken kennen discrepanties. Voor wat betreft het expertonderzoek
zijn dat de volgende:
1.   'Mensenhandel' (art. 250ter SO en 'doodslag in combinatie met een ander

delict' (art. 288 Sr) ontbraken in dat onderzoek. Aannemelijk is dat de experts
'mensenhandel' zouden hebben beoordeeld conform een misdrijfals deelname
aan een criminele organisatie, dat wil zeggen met een negatieve signaalwaarde
voor wat betreft het laten verrichten van een pj-onderzoek. Het zal in de ver-
dere analyse als zodanig worden behandeld. Van de 'doodslag in combinatie
met een ander delict' is aannemelijk dat de experts dit delict zouden hebben
beoordeeld conform doodslag, dus met een positieve signaal-waarde voor het
laten verrichten van een pj-onderzoek. Ook dit delict zal in de verdere analyse
als zodanig worden behandeld.

2. Verder ontbraken in het expertonderzoek de *huisvredebreuk' (art. 138 SO en
de 'strafverzwarende omstandigheden bij de artikelen 300-303 Sr'. Huisvrede-
breuk kwam vanwege de strafdreiging (6 maanden) niet in aanmerking en het
komt in het praktijkonderzoek slechts 66nmaal voor, als vierde nevendelict.
Het blijft in de verdere analyse buiten beschouwing. Datzelfde geldt voor de
strafverzwarende omstandigheden bij de 'mishandelings'-artikelen 300-303
Sr, zoals verwoord in art. 304 Sr, dat in het onderzoek naar de praktijk slechts
6611 keer voorkwam en wel als eerste nevendelict:

3.     In het onderzoek bij de experts is 'euthanasie'  (art.  144 Sr) opgenomen.  De
aparte status van dit misdrijfblijkt uit het gegeven dat de experts aan dit delict
als enige van de levensdelicten een negatieve signaalwaarde toekennen. Het
wordt verder buiten de analyse gehouden.

4.       Ook   art.  307  Sr  (dood door schuld) kan achteraf gezien beter buiten  de ana-
lyse blijven. Dit omdat het geen opzetmisdrijf is, waardoor ook de maximale
strafdreiging (9 maanden) relatief beperkt is.

1.  Die strafverzwarende omstandigheden hebben enerzijds betrekking op de slachtoffers
(ouders, echtgenoot of kind; ambtenaar in functic) en anderzij(is op de wijze van mis-
handeling (het toedienen van schadelijke stoffen).
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Ook het onderzoek naar de prakt#k kende met betrekking tot de aangetroffen
misdrijven enkele onvolkomenheden.
1. Achteraf gezien ten onrechte, werden bij het verzamelen van gegevens enkele

in het Wetboek van Strafrecht onderscheiden delictvarianten geclusterd. Hier-
door ging het onderscheid in strafdreiging tussen de delicten binnen een clus-

ter verloren. Dat gold voor de volgende delicten:
o opzettelijke vrijheidsberoving (art 282 SO en gijzeling (art. 282a) (n=13),
o        verduistering (art. 321  SO en verduistering in dienstbetrekking (art. 322 SO (n=6),

o      oplichting (art. 326 Sr) en flessentrekkerij (art. 326a) (n=12),
o    heling (art. 416 Sr), gewoonteheling (art 417 Sr) en schuldheling (art. 418 SO

(n=8).
Op basis van het oorspronkelijk materiaal werden deze clusters ontvlochten
met de gegevens van tabel 18-2 tot gevolg:

Tabel 184: ontvlechting delictclusters uit praktijkonderzoek

art Sr    282  1  282a     321  |  322      326  |  326a     416  |  417  |  418
n was            13                   6                    12                          8

nwordt    12   |     1          2    |    4        11    |     1          6    |    2    |    0

2.     Een apart geval betrell het veroorzaken van een verkeersongeluk met de (tood
of lichamelijk letsel tot gevolg (art.  6  WvW). Het delict kwam  in het praktijk-
onderzoek twee keer voor als hoofddelict en 66n keer als nevendelict. In geen
van die gevallen werd besloten tot een pj-onderzoek, terwijl ook de experts het
met elkaar eens zijn dat dit strafbare feit geen pj-onderzoek vergt. Net als art.
307 Sr betreft het een schulddelictf dat een vreemde eend is in de bijt van op-
zetmisdrijven; de twee casus waarin het voorkwam als enig delict zullen bui-
ten de analyse worden gehouden en spelen in de modelvorming dus verder

geen rol.
Het delictenbestand (praktijk en experts) dat in de analyse wordt betrokken komt
met de bovenstaande besluiten op een totaal van 59. De volgende stap bestaat eruit
om die 59 variabelen te reduceren naar clusters, die zowel vanuit een logisch als
statistisch oogpunt voldoende samenhangend zijn om dienst te kunnen doen in het
model.

18.1.2. Clustering van delicten die voorkwamen in het onderzoek naar de
prakdjk

18.1.2.1. Zonder onderscheid naar hoofd- en nevendelicten

Ordening volgens de indeling van het Wetboek van Strafrecht
Een clustering van delicten of delictsoorten ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek is arbitrair. Het Wetboek van Strafrecht gebruikt een wetshistorisch

2.  Dat zwaarder wordt aangerekend naar de mate dat iemand zich verwijtbaar (bijvoor-

beeld onder invloed van alcohol) in een verkeerssituatie heeft begeven waarin het onge-

luk werd veroorzaakt.
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gefundeerde juridische clustering waarbij de strafbare feiten zijn ondergebracht in
een dertigtal 'Titels' varierend van 'Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat'
tot en met misdrijven die onder de Titel 'Begunstiging' vallen. Een nadeel van die
ordening is dat misdrijven, die goed gevangen zouden kunnen worden in 66n cate-
gorie, ondergebracht zijn in verschillende Titels. Een voorbeeld is de vaak ge-
bruikte categorie 'geweld'. Onder deze categorie kunnen de misdrijven, die in het
Wetboek van Strafrecht onder de Titel 'Mishandeling' zijn opgenomen, worden
gebracht, maar daarmee wordt onder meer het geweldsmisdrijf 'bedreiging', dat
onder de Titel 'Misdrijven gericht tegen de persoonlijke vrijheid' genoemd staat,
gemist.

De Titelindeling van het Wetboek van Strafrecht is dus ongeschikt om eenhierarchie van misdrijfclusters op te zetten waarvan per cluster de signaalwaarde
voor het laten verrichten van een pj-onderzoek voldoende ddnduidig kan worden
aangegeven. Gezocht moet dus worden naar een andere voor dat doel bruikbare
clustering waarin de 59 misdrijven kunnen worden ondergebracht.
Ordening volgens het Centraal Bureau voor de statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek vat onder de rubriek 'Geweldsmisdrijven'
onder meer alle seksuele misdrijven (behalve schennis der eerbaarheid), mishan-
delingen, dood door schuld, de levensdelicten en dergelijke samen. Dit biedt onvol-
doende mogelijkheden tot differentiatie.
Ordening vanuit periodiek onderzoek naar de Tbs
Al enkele tientallen jaren verschijnen van tijd tot tijd studies waarin kenmerken
van de Tbs-populatie wor(len beschreven (Van Emmerik, 1989; Van Emmerik &
Diks, 1998; Van Emmerik, 2001). Hierin worden delicten (die tot de oplegging vanTbs hebben geleid) geclusterd. In de studie uit 1989 worden 7 clusters gehanteerd:
vermogensmisdrijven zonder en die met geweld, een drietal agressieclusters, sek-
suele misdrijven, en overige misdrijven. In de meest recente studie (2001) is de
clustering omgevormd naar een bepaling betreffende de aard van het geweld (geen,
materieel, bedreiging, letsel, dodelijke afl oop) en vervolgens de combinatie daar-
van met seksuele delicten, vermogensdelicten en brandstichting. Voor ons doel is
deze clusterin#

niet bruikbaar, omdat de effecten van een misdrijf in feite vast
moeten staan, en omdat voor het construeren van het beoogde model de delictom-
schrijving (de ophanging aan een wetsartikel) het startpunt is.
Ordening naar strafdreiging
Ten behoeve van een clustering van delicten kan ook gebruik wor(len gemaakt van
een hierarchie van maximale strafdreigingen, zoals aangegeven in het Wetboek van
Strafrecht en de andere van toepassing zijnde Wetten (Opiumwet, Wet Wapens en
Munitie). Toepassing van die regel levert in eerste instantie een caleidoscoop van
delicten op, waarin bijvoorbeeld diefstal (bedreigd met 24 maanden) op Wn hoogte
komt met bedreiging en met verleiding van een minderjarige tot ontucht. Zo ook
staan valsmunterij, afpersing, en kindermoord (alle met een strafdreiging van  108
maanden) gezamenlijk op Wn trede van die hierarchie.

Er zal dus met de strafdreiging als kwantitatiefordeningsbeginsel gezocht moe-ten worden naar een nadere kwalitatieve indeling, waarbij zich meteen weer wel
categorieen als 'vermogen', 'geweld', 'zeden' en 'leven' opdringen. Een dergelijke

3.   Iets wat binnen die studies kan, omdat uitgegaan wordt van veroordelingen.
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grove indeling voldoet echter nog niet aan de doelstelling omdat binnen dergelijke
categorieen de strafdreigingen weer at te ver uiteen lopen. Zo varieert deze in een
ruim gedefinieerde categorie 'geweld' van 'wederspannigheid' (art. 180 SO met
een strafdreiging van 12 maanden tot 'gijzeling' (art. 282a Sr) met een straf-

dreiging  van 180 maanden. Een verfijnder kwalitatieve indeling blijkt  dus  nood-
zakelijk. Deze wordt weergegeven in tabel 18-3, waarbij de indeling nog beperkt
blijft tot de in het praktijkonderzoek aangetroffen delicten.

Tabel 18-3: globale clustering delictsoorten, die in het onderzoek naar de praktijk voorkw,men

RAM&*#9':93  fj: ·A#ab*4<42   ·1#842#**mmb)*MqmWA**F   mtlf
delicten tegen de opiumwet opw                                     55

vermogensdelicten zonder geweld 225,310;311;321;322;326; 326a; 416 275

overige 'profijt'-delicten wwm; 140,208,209;25Ot:417                           19

vermogensdelicten met geweld 312;317 145

geweldsdelicten 141;282;282a;285;300;302:303:350 161

zedendelicten 240:242;243:244,245;246;247,2481,249              90

levensdelicten 287;288:289 111

brandstichting 157                                     19

Totaal 875

Met deze clustering blijft het bezwaar bestaan van een te grote variatie in straf-

dreiging binnen in het bijzonder de clusters geweld en leven. Daarnaast lijkt het,
gelet op de expertoordelen, weer w61 zinvol om alle profijtdelicten waarin gddn
sprake is van (dreiging met) geweld in Wn cluster onder te brengen. Kennelijk is
de grote variatie aan strafdreigingen binnen dat cluster voor ons doel van minder
grote betekenis dan de grote variatie binnen de andere twee clusters (gewelds- en
levensdelicten). Dit levert de verfijning op, die opgenomen is in tabel 18-4.

Tabel 18-4: clustering misdrijven: verfijning

-'.4     -·· f '2¥:,·'   ·'r ·,.'      -7-AA,y' A·   . = . . . . . .,,   f.  - .      ,.      ...4     . ,4, ·   4·'.2  "·_     ..,•- A    :    ·4..6  ..,.;:w.ZOictuab·,·.i,>1.<·k'.·4.:.9.,t:'.3 7'..1.'n·35"Ka  ':e€ wwd**aksvg:. $-  :  ·'.2..i ,e..1,.M
delicten tegen de opiumwet opw 55

vermogen en profijt zonder geweld 140,208:209,225,25Ot;310,311;321,322,326; 294

326a; 416;417

vermogensdelicten met geweld 312,317 145

geweldsdelicten strafireiging 12-24 mnd. 285;300;350                                   51

geweldsdelicten strafdreiging 36-72 mnd. wwm; 141                                                        36

geweldsdelicten strafilreiging 96.180 mnd. 282;282a;302;303                                        6%
zedendelicten 240;242;243;244;245;246;247;248t;249             90
levensdelicten straidreiging 72-180 mnd 180                                      88

levensdelicten strafilmiging 240 mnd. 288:289                                                               23

brandstichting 157                                      19

Totall 875

In de verfijnde clustering werden misdrijven uit de Wet Wapens en Munitie (wwm)
geclassificeerd als behorend tot het cluster 'geweldsdelicten strafdreiging 36-72
maanden' in plaats van bij het cluster 'overige profijtdelicten', waar het in de glo-
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bale clustering was ondergebracht. Misdrijven uit de Wet Wapens en Munitie blij-
ken in het praktijkonderzoek enerzijds samen te gaan met delicten uit de Opiumwet
(n=5), lidmaatschap van een misdadige organisatie (n=4) en het uit-geven van vals
geld (n=l). Anderzijds komen ze zelfstandig voor (n=2) en in combinatie met be-
dreiging (n=2), doodslag (n=1), moord (n=1), en diefstal met geweld (n=2). Wil
men het geweldsaspect dat aan dergelijke misdrijven kleeft voorrang geven dan
lijkt de indeling bij Wn van de geweldsclusters geschikter.

18.1.2.2. Hoofd- en nevendelicten

In de bovenstaande pogingen tot delictclustering zijn alle in het praktijkonderzoek
geregistreerde delicten behandeld zonder dat nog een nader onderscheid is gemaakt
tussen hoofd- en nevendelicten. De volgende stap bestaat eruit om dat onderscheid
wel te maken. Dit werd eerder at gedaan in paragraaf 14.3. bij de beschrijving van
de aangetroffen delictomschrijvingen. Toen werd strafdreiging gehanteerd als
ordeningsbeginsel voor het onderscheiden van hoofd- en nevendelicten: bij meer-
dere delictomschrijvingen in dezelfde casus werd het delict met de hoogste straf-
dreiging aangemerkt als hoofddelict. Dit levert een probleem op, omdat daarmee
pj-waardige casus, zoals te herlei(ten uit het onderzoek naar de praktijk en uit de
oordelen van de experts, op de achtergrond raken. Een voorbeeld daarvan is de
combinatie van een misdrijf tegen de opiumwet (strafdreiging 96 maanden) en
bedreiging (strafdreiging 24 maanden).

Dit leidt tot een nieuwe ordening, waarbij een 'morele' hierarchie wordt gehan-
teerd voor het bepalen van het hoofddelict. Het inhoudelijk beginsel achter die
morele indeling wordt gevormd door de (mate van) int,reuk op de persoonlijke
integriteit van anderen. De legitimatie ervan wordt gevonden in de oplopende sig-
naalwaarde die de experts toekennen aan de afzonderlijke delicten. De aldus gecre-
eerde morele hierarchie is - in oplopende gradatie weergegeven - te vinden in tabel
18-5.

Tabel 18-5: tien delictclusters

t duster, 2.,<:-·,Wit.  : · : t.:i. i.vt,:,i:,3  3'42,4.".i.".  210...4. Il,tt, 6.2, :4*,       ic.:G .4A.2.t:.r: ' 1,*:':;i...:.':"7..e,i.6  ..2.:.,'i-:
1. opiumdelicten 'opium'
2.      geweld  1: 12-24 maanden 'licht geweld'
3.     vermogen en profijt zonder geweld 'vermogen & profijt'
4.    geweld 2: 24/36-72 maanden *midden geweld'
5.     vermogen met geweld 'vermogen met geweld'
6.    geweld 3 96-108 maanden 'zwaar geweld'
7. zeden 'zeden'

8.     leven 1: 72-180 maanden 'leven'
9. brandstichting 'brand'

10.  leven 2: 240 maanden 'leven extra'

Van belang is te melden dat in deze indeling 'bedreiging' (art. 285 Sr) van 'licht
geweld' naar 'midden geweld' verhuist. De reden daarvoor is dat het delict vaak
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voorkwam (n=54) en in de helft van de gevallen leidde tot het besluit om een pj-
onderzoek te doen (n=27). In feite past dat gegeven bij de aparte status die *bedrei-
ging' heeft binnen het Wetboek van Strafrecht. Immers, ondanks de maximale
strafdreiging van 'slechts' 24 maanden, is dit misdrijfwel 'tbs-waardig'.

Deze indeling in hoofd- en nevendelicten leidt uiteindelijk tot het onderbrengen
van de in het praktijkonderzoek aangetroffen delicten zoals weergegeven in tabel
18-6, waarbij de clusters in de genoemde hierarchie worden weergegeven:

Tabel 184: hiErarchische clustering van delicten (hoofd- en nevendelicten)

·:a*64.7.4 21?i.% :160.f     3il   36:N,t#&' : *..Sse/fi,"G"0,4&:. .11'v. ,·    *60 *:.    2&.21,       16.t,=-11:.C
opium opw                                                                    47             8           55

licht geweld 300;350                                                     0          3          3
vermogen & profijt 40;208;209:225,25Ot;310;311;321;322;326; 129 165 294

326a; 416;417
midden geweld 285;wwm;141                                                 45          45          90

vermogenmet geweld 312,317 118      27     145

zwaar geweld 282;282a;302;303                                           39          29          68
zeden 240;242;243;244,245,246;247;248t;249              58         32         90

leven 180                                      82       6      88

brand 157                                      18       1      19

leven extra 288;289                                                    23          0         23
Totaal 559 316 875

De volgende stap in de clustering is het onderbrengen van de delicten die niet in
het onderzoek naar de praktijk voorkwamen, maar wel aan de experts werden
voorgelegd.

18.1.3. Toevoeging van delicten die alleen voorkwamen in het expert-
onderzoek

Bij het inpassen van delicten die alleen voorkwamen in het expertonderzoek zijn
drie uitgangspunten gehanteerd:
-      de maximale strafdreiging die in het Wetboek van Strafrecht vermeld staat,
-     de passendheid van een delict in een cluster,
-      de expertbeoordelingen van de signaalwaarde van het betreffende misdrij£
Hieronder passeren  de tien clusters  6dn voor  un de revue, waarbij vanaf de derde
kolom achtereenvolgens de strafdreiging, het voorkomen als hoofddelict en als
nevendelict, het totaal, en de expertoordelen voor wat betreft de signaalwaarde van
het delict voor het overwegen van een pj-onderzoek weergegeven. Dit expert-
oordeel is onderscheiden naar negatieve (-) c.q. positieve signaalwaarde (+), en een
niet significante waarde (n.s.). De rijen met delicten, die niet werden aangetroffen
in het onderzoek naar de praktijk, zijn gearceerd.
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Cluster 1: 'opium'

omschriivinE wrt/art strafdr. hoofd neven som ext)erts

oviumdelict 001    96         47      8     55     -
totad                            47           8         55

Het 'opium'-cluster blijkt uit het oogpunt van de modelbouw probleemloos te zijn:
delicten uit dit cluster hebben een negatieve signaalwaarde voor een pj-onderzoek.

Cluster 2: 'licht geweld' (strafdreiging 12-24 mnd)

omschriivine "'t/art strafdr. hoofd neven som exncrts
beledieinperbab' 11  2*·':S' -2  -0 f.3,·'·  ·B;   13 727' -···z   12.:··,-    ·'41··  ):A'.'.':';·'..8  '.·s:. " ff, ;I  i '-,·:·,1 ·t:  22·t.·:'2,.'·.Hs··

,'Itii,ike#in'id",i i*St*Miakiek:  i.'2'-A'.·i   :137d T-·  i· tl.2,»':'··  ·.'.      :·',7:.·   :·A 't"  -·' ·i.:1 '.,-   0»('.'.:7
 ri:62*71 is-         '*: p  k'7.: 2:L  . ,1,4 f.:>.: : 'ts'.·   ,"149,'.'i IN.. ''12: 2 :· -:    :. :.- ·:,,    -r Li"·. ·'0 '  ·'"   - .,  "     '·:  .'. n.4."

Wedd1ma-nn&h2iit:'f i K: -r:T. ·5· ·4:'S -54    ,I#O  i.  i:              ·.1 2 :·'. fi' -·. , .5 21"       :.i.4-.·. f·%·'     'f'' 2 ..."'-4",
4/sT&W/':44:I:..3. ·, '.   9.'. · -r-·3»WAi    ·4883.S.:'    '12.'(9ilt'    :f.': 3.:' i·-'      :,r.  5 :.ie   E ·t·.  : ·ii.2 :    -.'9-·: -".
kinadi[Sehhir".,S·)···, '.1, .-c.·,·  ·  :*'9'··2-     461·6':,.r.  'j2 ·) ,i· ·,t'··  .·'·7f.·.7"».2  t.··E,f:·;...3  ': :'·S:Sk  ...''Y t- ':).,t.,   ,
mishandeline 300     24           0      2      2     -
vernieling 350         24                   0           1           1

totaal 0 1 3

Met de toevoegingen van delicten uit het expertonderzoek krijgt dit cluster een
bredere betekenis: een groep misdrijven met een relatief beperkte strafdreiging en
gekenmerkt door directe of indirecte *gewelddadige' inbreuken op de integriteit
van mensen en hun bezit. Opvallend is de niet-significante waardering van de ex-
perts van 'grafschennis'. Mogelijk speelt hier het vermoeden dat een grafschenner
gedreven wordt door motieven die voortkomen uit een stoornis.

Cluster 3: termogen & profijt'

omschriivinE wet/art strafdr. hoofd neven som exnerts
hchudhelini ..·1-·s·:·:- ,··) I  . .·.-"   „.....· '.·.··....· -41·75 -::'t:   12·Stis::  .'  ·:.'·f 'r"·.1'·.."  ·f..·:··i.-,ti '.  .'··,„i'P :.2:,k  ' f ..·i'-1
blikbb hahibM,ia'6r:    ·==.-.,:.", '777;   ·t'.   24 j· :),  ·" '·' t  1:'  :.·'.3, .' · · "«,·1'8  '..t.tr·3.t-   't t· '·,Z..  , ·: '
verduisterinv 321    36         0     2     2    -
or)lichtintz 326 36  5 6 11 -
flessentrekkerii 326a 36  1   1 n.s.
oiiurekke;:'g(idderen aan 'beslae,  · „ 798.'   ' '48: '.     ."  ·. 2,·.·'     -·2- .2"   -   ··'..'''
diefstal 310    48         11 111 122     -
verduisteriniz in dienstbetrekkine 322    48          2     2     4    -
heling 416     48          2      4     6     -
' erditisittin dlidorvoo'irdod':cT:     323.·„-' sto  ·  ' ·· .P. ' ... ......

eewoonteheline 417 72  1 1 2-
b *6'NA ratihtip:.ME-I:,15··.  4.45:· r:·.52: :178,:7» ·72.·:':-2..:2'. I: 4'' a:,7.(.'»'2'·  :')37,.'· -':.
fraude 225     72          4     3     7     -
diefstal met  braak / invereniszin2      311            72                      96           24        120            -
mensenhandei 250 72  246-
deelname misdadifze oreanisatie 140    72         0     6     6    -
valsmunterii 208 108 5 0 5-
uiteeven vals field 209 108 022
verontreini#en,luthten bod&m-      .137a;,2-, ·144·,1:.     ,.. ,:·- s:·4:·"          r

totaal 129 165 294
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In het cluster 'vermogen & profijt' zijn de delicten opgenomen via welke onrecht-
matige verrijking of het onrechtmatig voork6men van een aansprakelijk gesteld
worden, wordt nagestreefd of bereikt. De experts kennen aan deze delicten een
negatieve signaalwaarde toe met uitzondering van fessentrekkerij. Dit delict is
scoort bij de experts niet significant hetgeen mogelijk te maken heeft met het
beeld van de 'fessentrekker' als een hardnekkig recidiverend type oplichter.

Cluster 4: 'midden geweld' (strafdreiging 24/36-72 maanden)

omschnivine wet/art strafdr. hoofd neven som exoerts

bedreitine 285     24          21     33     54     -

46/MFi,iR#.Esir'·»': v.:.i·:,':·   ..·,    -·:.    285h : '  ·'  ·'36·. ··:·s' .{    '·  2.( 1..  ;  ·'. '.'·5·9;f·: : :I'. ·'. a +  4....:,ii:si ....'.
th'ii/ 'b'/ititilodiR,:--.4:  1·6.,···-':4 ··,Y.-  .:..  :294.2 ·:1  -36'··I'·:„ i. . '.f:'-'.m:· ··i   . ":2'.,1.,  8:.5 3:'i  :-:»i ·:e...i-
' 6*oitddtl,iebie£*obrbedachteii-rade'·: ·301·' '·1'.' '66,"·i.:·: . 5.'.·'' :r.· 6 ......f  e "i·'6'i, -,".:432,97-
waDenbezit ww,n         48                    12            4          16          -
y;itiniiAIStie':' 41 ".'.     =t...,-   -'......  )        . . .   283a·  ·    '48 :   1.'  -   : .· ·   · " . ·   f ._  · :-:·.·)·-.4.·-.·.·......::.

or,enilike eeweldolepine 141 54  12 8 20 n.s.
.·6BMiiuM '<.'·i 4,"·'(·:.'-.ft:·6'- •'.   ···   ., ·' ·   ' ' -    '.  931 .'-  r·'.    80 ·,I'·"'  ·.1'·   ,  J.'. t'..3  ..·t)..7,11'J:  ..ift:.:,S.  t· i"·726'..  ":

8Ktir ki,i rmindei;ldriee'aaii het vezdir   :279    '..72 · " ·)' ':'·    ·.>  1, · ': ·"·4-'-' ':.' ·   L' '2'-·' '.''.'.
tot:lai                 45     45     90

Het cluster -midden geweld' bevat indringender inbreuken op de integriteit van
anderen. Hierbij is de plaatsing van het delict 'onttrekking minderjarige aan het
gezag' wellicht discutabel. Niettemin staat het hier vanwege de impact dat een
dergelijk delict kan hebben op zowel de minderjarige als degene(n) aan wiens
gezag hij of zij wordt onttrokken. De experts kennen ook in dit cluster Ran geen
enkel misdrijf een positieve signaalwaarde toe. Aarzeling,  in de vorm van het ont-
breken van overeenstemming, is er ten aanzien van het misdrijf'belaging' en ten
aanzien van de 'openlijke geweldpleging'. Opmerkelijk is verder dat 'bedreiging',
anders in de praktijk uitwijst, een negatieve signaalwaarde meekrijgt.

Cluster 5: 'vermogen met gentld'

omschriivine wet/art strafdr. hoofd neven som (Incrts

diefstal met eeweld 312 108 102 6        108        n.3

afoersine 317 108  16 21 37 n.a
totaal 118     27    145

Met betrekking tot de delicten in het cluster 'vermogen met geweld' is de beoorde-
ling van de experts in beide gevallen niet overeenstemmend. Vermoedelijk speelt
hier de bandbreedte, waarbinnen dergelijke delicten zich qua ernst kunnen voor-
doen, een rol en biedt enkel het voorkomen van een dergelijke delictomschrijving
de experts onvoldoende houvast.

Cluster 6: 6zwaar geweld' (strafdreiging 96-180 maanden)

omschrlivine net/art strafdr. hoofd neven som exi)crts

vriiheidsberovine 282 96  9 3 12 n.&
rware mishandeline 302 96  27 22 49 n.&
zware mishandeline voorbedachte rade 303 144  2 4 6 n.0
ylizeline 282a 180 10 1       n.1

totaal                 45     45     90
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Voor het cluster 'zwaar geweld' lijkt dezelfde redenering op te gaan als voor het
cluster 'vermogen met geweld'. De experts zijn het in alle vier de misdrijven niet
met elkaar eens, hetgeen wederom te maken zal hebben met de gevarieerdheid in
ernst waarmee deze delicten zich aandienen.

Cluster 7: 'zeden'

omschriivine wet/art strardr. hoofd neven som exaerts

kinderDorno 240          48                     0 1 1+
verleidiniz minderiariee tot ontucht 2481         48                     0            2            2         n.s.
ontucht met misbruikvan eezae 249     72           3 3 6+
ontucht met een wilsonbelnvame 247     72           4 13 17     +
eemeenschao < 16 iaar 245     96           4 5 9      0.1

aanrandine 246 96  4 3 7 n.$
eemeenschaD metwilsonbekwame 243           96                      1 0 1+
eemeenschan < 12 iaar 244 144                  10            0          10          +

verkrachtine 242 144                  32            5          37          +

totaal                 58     32     90

In het cluster 'zeden' treffen we de eerste delicten aan die door de experts voorzien
zijn van een positieve signaalwaarde voor het besluiten tot een pj-onderzoek. Niet
significant zijn de verleiding van een minderjarige tot ontucht en de gemeenschap
met een meisje jonger dan  16 maar ouder  dan 12. Mogelijk speelt hier de overwe-
ging dat in die gevallen contextuele factoren van beslissende invloed zijn voor de
signaalwaarde betreffende een pj-onderzoek. Dat de experts met betrekking tot
aanranding geen significante overeenstemming bereiken, heeft vermoedelijk weer
te maken met de 'bandbreedte van ernst', die eigen is aan dat misdrij£

Cluster 8: ,leven' (strafdreiging 72-180 munden)

omschniving wet/art strafdr. hoofd neven som exnerts

·tki AY;Al6666/&eN.·23:",·,:4·3   -"-:  ···.   ·::.3    '290-2: :'72--2:k:·::---1.11.. r ...,Ess.t·1:  =a::!.,.,.1:.9.3i..'..., ......
kind661488hin:·'-·:.t:s_   .:'. r'-.":· ,_:t.'  5491·"f'.........  908-':·'-:f ' '.'„ 0"»i": 11-,·t  i'.2-·'4-.:-,
doodslae 287 180         82      6     88     +

totaal                               82            6          88

Delicten uit het cluster 'leven' krijgen van de experts allemaal een positieve sig-
naalwaarde mee voor het laten verrichten van een pj-onderzoek. Gesteld moet
hierbij worden dat de levensdelicten tegen kinderen, die gevoelsmatig beter op hun
plaats zouden zijn in het zwaardere cluster Gleven extra', hier worden onderge-
bracht op grond van de aanzienlijk mindere strafdreiging in vergelijking tot de
61even extra' delicten (zie verderop). Verder valt in de praktijkgegevens het hoge
aantal (pogingen tot) doodslag op. Daarover is al gezegd dat in de delict-
omschrijvingen, die in de aanvang van een strafvervolging worden gebruikt, de
(poging tot) doodslag nogal snel wordt opgevoerd (met mishandelingsvarianten als
subsidiairen) en daarmee aan inflatie onderhevig is.
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Cluster 9: *brand & drinlavater'

omschrilving Irt/art strafdr. hoofd neven som exocrts

brandstichting 157 144         18      1     19     +
'igraihi d'P&igpiUAWwter:  ·" -2:' .'·''  '   772.i '""  144it.·:.2f ·It'.·'·..,».,I  i'!::,i·,; j" :i. ''-.  6,.„t.%' P«.'-

totaal                  18       1      19

De experts kennen aan deze misdrijven, die naast een gelijke strafdreiging gemeen
hebben dat ze grote gevolgen kunnen hebben voor derden, eensgezind een posi-
tieve signaalwaarde voor het verrichten van een pj-onderzoek toe. De toevoeging
van art. 172 Sr brengt overigens met zich mee dat de typering gewijzigd wordt in
'brand & drinkwater'.

Cluster 10: tleven extra' (strafdreiging 240 maanden)

omschrijving wet/art strafdr. hoofd neven som experts

doodslag in combinatie met een ander 288 240                    3            0            3          +
delict
moord 289 240         20      0     20     +

totaal                               23            0          23

Ook met betrekking tot de delicten in het cluster'leven extra' stemmen de experts
overeen dat een pj-onderzoek overwogen moet worden.

18.1.4. Logistische regressie bij de tien delictclusters

Nu de misdrijven op logische gronden geclusterd zijn, is het mogelijk om met
behulp van logistische regressie aan de hand van de gegevens uit het onderzoek
naar de praktijk na te gaan welke gewichten, uitgedrukt in de kans op een pj-
onderzoek, de verschillende clusters opleveren.

Tabel 18-7 geeft de uitkomsten van de analyse in de vorm van een kanspercen-
tage op een pj-onderzoek, waarbij de Exp(B) (odds ratio) per cluster aangeeft hoe
de odds (kans op onderzoek in verhouding tot de kans op geen onderzoek) voor een
bepaald cluster zich verhoudt tot de odds voor het cluster 'vermogen & profijt' dat
als referentiepunt werd gebruikt.

Uit de berekening blijkt dat de uitkomsten van de logistische regressie niet
helemaal de mede aan de hand van de expertoordelen geconstrueerde hierarchie
weerspiegelen. Vanuit het onderzoek naar de praktijk krijgt het cluster ' brand en
drinkwater' de zwaarste nadruk, gevolgd door 'leven extra' en 'zeden'. Aan de
onderkant van de hierarchie scoort het cluster 'midden geweld' wat sterker dan
'vermogen met geweld:

In het praktijkonderzoek ontbreken hoofdmisdrijven uit het cluster 'licht ge-
weld', zodat de kans daarop niet rechtstreeks berekend kan worden. Dit gegeven
zal verwerkt worden in het beslissingsondersteunend instrument, waarbij eventueel
valideringsonderzoek dit gemis kan opheffen.
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Tabel  18-7: de delictclusters en  hun kans op een positief pj-besluit (model 1)

% kans Exp(B)
cluster B   BLE. Sig logodds e#odd• pj-onderzoek (odds

ratio)

opium -5.830 8,82 0,509 -8,203 0,000 0,03% <Opt
licht geweld -     - -

-             -   geen hoofildelic-                   -

ten

vermogen & profit 0 0,32 <0,001 -2,373 0,092 8,53% 1,00
midden geweld 1,472 0,46 0,001 4,901 0,407 28,88% 4,36
vermogen & geweld 1,059 0,39 0,006 -1,314 0396 21,18% 2,88
zwaar geweld 1,903 0,46 <0,001 -0,470 0,625 38,46% 6,71
zeden 3,171 0,42 <0,001 0,798 2323 68,95% 23,84
Ieven 2,078 0,39 <0,001 -0.295 0,745 42,68% 7,99
brand en drinkwater 5706 1,08 <0,001 2,833 17,008 94,44% 182,40
leven extra 3,199 0,55 <0,001 0,826 2,286 69,55% 24,52
constante

(=B  4,373 0,32 <0,001
%  kans - e'«*      '  /(1 +  e'«:"dd. )  *  100;  referentie  Exp(B)=vermogen  & pro»

Kijken we naar de waarden van de odds ratio dan blijken alle clusters behalve
'opium' significant mddr kans op een pj-onderzoek op te leveren dan het referen-
tiecluster 'vermogen & profijt'. De clusters 'zeden', 'leven extra', en 'brand en
drinkwater' leveren de grootste kans op een pj-onderzoek op.

De voorspellende waarde  van de logistische regressie op de 10 delictclusters
staat weergegeven in de classificatietabel 18-8. In deze kruistabel wordt het besluit
wet of geen pj-onderzoek, zoals in het praktijkonderzoek genomen, afgezet tegen
de voorspelling van die besluiten op grond van de analyse van de delicten.

Tabel 18-8: classificatietabel genomen pj-besluiten versus voorspelde pj-besluiten op delictniveau

voorspeld
wel ofgeen pj-onderzoek besloten percentagejuiste

waargenomen nee ia voorspelling
besluit Rj-onderzoek nee 361 26 93,3%

ja                  99                       73                               42,4%
totaal percentage 77,6%
de ajbreekwaarde wel/geen pj-onderzoek is 0,5

Uit de tabel blijkt dat de logistische regressie op het delicniveau waardevol is als
het gaat om het voorspellen van geen pj-onderzoek. De voorspelling van wel een
pj-onderzoek is vanuit de delictanalyse aanzienlijk minder sterk. Dit betekent dat
het opnemen van het delictmodel in het beslissingsondersteunend instrument niet
veel m66r betekenis zal kunnen krijgen dan het adviseren over de denkrichting
inzake het al dan niet besluiten tot een pj-onderzoek.

Wanneer de kansen, die volgens dit model gelden worden afgerond op eenhe-
den van  10% en voor elk van deze kanscategorieen wordt nagegaan hoeveel posi-
tieve en negatieve beslissingen daadwerkelijk werden genomen, dan ontstaat de
volgende tabel (tabel 18-9):

206



Het  besluit om weI  of geen pj-onderzoek te laten doen

Tabel 18-9: kansen op onderzoek en de genomen beslissing volgens model 1(delicklusters)

pj-onderzoek besloten som
nec                la

10 165 93,8% 11 6,2% 176
voorspeIde waarschijnlijkheid               20                   93        788%              25 21,2% 118

volgens model 1(delict-clusters) op           30                   32        71,1%               13       28,9%              45
40 71 58,7% 50 41,3% 121

een schaal van 0 tot 100%                     70 25 30,9% 56 69,1% 81
90  1 5,6% 17 94,4% 18

totaal 387 172 559

Als, zo valt uit de tabel op te maken, een beslisregel wordt gel)ruikt dat verdachten,
voor wie de kans op een onderzoek volgens het model 65% ofhoger is, een onder-
zoek zouden moeten krijgen en de anderen niet, dan blijkt dat 99 van de 172 daad-
werkelijk onderzochten nu niet zouden worden onderzocht. Verder dat 26 van de
387 in werkelijkheid niet onderzochten nu wel zouden worden onderzocht. Uit
tabel 18-8 volgt dat bij een afbreekpunt van 50% dezelfde misclassificaties gelden.
Voor het beslissingsondersteunend model betekenen deze gegevens dat een sig-
naalwaarde vanaf 65% dus sterk wijst in de richting van het overwegen van onder-
zoek, terwill aan de andere kant waarden lager dan 35% wijzen op het tegendeel.
De range 'onbeslist' is binnen dit model groot, reden waarom voorspellingen op
grond van a1166n de verdenking van een misdrijfbinnen die range afgeraden moe-
ten worden, omdat kennis van meerdere variabelen nodig is.

Er werden nog twee nadere analyses uitgevoerd. In de eerste werd de geconstru-
eerde clustering gecombineerd met toename van strafdreiging binnen de clusters.
Deze analyse leverde een lichte afname op van de voorspellende kracht in de rich-
ting van geen pj-onderzoek (91,5%) en een verbetering van de voorspelling van
wel een pj-onderzoek (50,6%). Aan de andere kant compliceert deze verfijning (na
eerst geclusterd te hebben) de inzichtelijkheid en daarmee gebruiksvriendelijkheid
van de delictbouwstenen aan het beslissingsondersteunend hulpmiddel. Van groter
belang is echter dat deze verfijning voorbijgaat aan het gegeven dat een aantal
misdrijven, die wel aan de experts werden voorgelegd, niet voorkwam in het on-
derzoek naar de praktijk. De uitkomsten van een nadere verfijning zijn daardoor
niet te generaliseren. Dat zal pas kunnen als ook rond de ontbrekende misdrijven
beslissingsgegevens beschikbaar komen.

In de tweede nadere analyse werd nagegaan ofhet betrekken van nevendelicten
een verbetering opleverde. Hier doet zich ook het probleem van generaliseer-
baarheid voor en wel omdat bijvoorbeeld 10 verschillende hoofddelicten gecombi-
neerd met 10 verschillende nevendelicten meteen al 100 categorieen opleveren, die
te weinig 'gevuld' zijn met praktijkbevindingen om generalisatie mogelijk te ma-
ken. Een analyse waarbij het loutere voorkomen van meerdere delicten als variabe-
le werd toegevoegd bleek overigens niet te leiden tot een verbetering van het mo-
del.  Kennelijk geldt in de juridische praktijk dat, ook als sprake is van meerdere
delicten, de kwaliteit van Wn strafbaar feit doorslaggevender is voor het pj-besluit
dan het enkele gegeven dat iemand van meerdere misdrijven wordt verdacht.
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18.2. Analyse van de variabelen van de delict-as

18.2.1. Het bestand van variabelen van de delict-as

18.2.1.1. Voorafgaande keuzes

Alvorens de variabelen op de delict-as te analyseren met behulp van logistische
regressie zijn enkele keuzes nodig. De eerste betreft de logica van het betrekken
van variabelen in de analyse. Die logica gebiedt dat de variabelen betreffende de
strafrechtelijke opties 'Tbs-maatregel', 'Pz-maatregel', en *strafdreiging mddr dan
4 jaar' (welke laatste geen significant verband liet zien met het openen van een pj-
onderzoek en bij de experts geen significante overeenstemming opleverde) vooruit
worden geschoven naar de vraag betreffende de onderzoeksvariant. De reden is dat
de beide strafrechtelijke maatregelen een dubbelonderzoek vereisen en dat vooraf-
gaand aan het besluit betreffende die pj-onderzoeksvariant dus al een beoordeling
moet hebben plaats gevonden die geleid heeft tot het besluit om een pj-onderzoek
in te stellen.

Voorts blijkt geen significant verband tussen de door de verdachte ingenomen
procespositie en de pj-besluiten, terwijl de experts significant overeenstemden in
hun beoordeling dat de ingenomen procespositie niet moet bijdragen aan het be-
sluit om een pj-onderzoek te laten verrichten. De desbetreffende variabelen kunnen
daarmee buiten de analyse blijven.

Vervolgens blijkt uit de univariate toetsen, dat de variabele 'snelheid van reci-
diveren' als enige geen statistisch significant verband laat zien (zelth niet bij een
significantieniveau van p = 0,25) met het pj-besluit. Ook de experts vertonen ten
aanzien van deze variabele geen statistisch significante overeenstemming; reden
waarom besloten kan worden deze variabele verder niet te betrekken in de analyse.

De resterende variabelen, hun meetniveaus en het aantal casus waarin gegevens
werden verzameld zijn opgenomen in tabel 18-10:

Tabel 18-10: variabelen op de delict-as

variabele meetniveau                          n
gericht tegen goederen dichotoom 367

gevaar voor personen dichotoom 370

gericht tegen personen dichotoom 368

gericht tegen bekende(n) dichooom 288

gepleegd met anderen dichotoom 289

immateriele schade 5-punts 282
materiele schade 5-punts 277

inbreuk op rechtsorde 5-punts 294

wilze van delictpleging 5-punts 287

delictomstandigheden 5-punts 281

eerdere.iustitiecontacten dichotoom 293

(on)gelijksoortigheid eerdere delicten dichotoom 247

frequentie van recidiveren 3-punts 237
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18.2.1.2. Voorafgaande bewerkingen

Er is een tweetal bewerkingen noodzakelijk alvorens de analyse door middel van
de logistische regressie uit te kunnen voeren. De eerste betreft het nagaan of het
beschikbare materiaal er toe kan leiden dat variabelen, die niet dichotoom zijn, ten
behoeve van de analyse alsnog kunnen worden gedichotomiseerd. Daartoe is door
middel van logistische regressie met telkens 66n enkele variabele nagegaan of het
gebruik van meerdere intervallen ook leidt tot een gestage verandering van de oddsratio's per interval. Is dat het geval dan is het zinvol om in de uiteindelijke analyse
uit te gaan van intervallen. Wanneer anderzijds blijkt dat de toename van de odds
ratio's van een variabele niet gestaag is, dan is het mogelijk om de variabele te
dichotomiseren op het punt waar sprake is van een sprong. Tabel 8-11 geeft het
resultaat van deze eerste bewerking

Tabel 18-11: resultaten van het onderzoek naar de categoriseerbaarheid van intervalvariabelen

variabele wis            blijft/wordt      nicuwe indeling
immateriele schade 5-punts dichotoom O=gemiddeld of minder; l=mddr dan gemiddeld
materiele schade 5-punts dichotoom 0=zeer gering 1=redelijk gering tot zeer groot
inbreuk rechtsorde 5-punts 5-punts
wijze delictpleging 5-punts 5-punts
delictomstandigheden 5-punts 5-punts
frequentie recidiveren 3-punts dichotoom 0=drie keer of minder;  1- mktr dan 3 keer

De tweede voorafgaande bewerking betreft het kwantitatief optimaliseren van het
bestand. Het aantal casus zonder een enkele missende waarde op de voor analyse
resterende variabelen bedraagt  195. Dit aantal kan worden verhoogd door middel
van een statistische bewerking waarbij missende waarden geschat worden met de
regressie methode van de Missing value procedure van SPSS. Daarvoor is wel
noodzakelijk dat de aangetroffen waarden voldoende hoog met elkaar correleren.
Dit blijkt het geval te zijn. Een volgende stap is het met een voorlopige logistische
regressie na te gaan welke variabelen een sterk predictief gehalte hebben. Dit blij-
ken de variabelen 'gevaar voor personen', 'wijze delictpleging', en 'eerdere jus-
titiecontacten te zijn. Het aantal casus waarbij op alle drie die variabelen geen mis-
sende waarden worden aangetroffen blijkt 281. Met betrekking tot die casus wer-
den de missende waarden betreffende de andere variabelen op bovenstaande wijze
geschat en ingevoerd.

18.2.2. Logistische regressie bij de variabelen van de delict-as

Om tot een zo goed mogelijke modelkeuze te komen werd het materiaal door mid-
del van vijfverschillende benaderingen geanalyseerd met logistische regressie:
1. Forward stepwise; dat wil zeggen dat uitgaande van de statistisch krachtigste

variabele telkens een volgende variabele aan het model wordt toegevoegd tot
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aan het punt dat het toevoegen van een volgende variabele niet meer signifi-
cant bijdraagt aan de voorspellende kracht van het model.

2. Forward stepwise met interacties; dit is dezelfde benadering als onder  1.  maar
nu met een uitbreiding met statistische betekenisvolle interacties tussen varia-
belen.

3. Backward stepwise; dat wil zeggen dat startend met alle variabelen de statis-
tisch minst betekenisvolle telkens wordt verwijderd tot aan het punt dat alleen

nog statistisch significante variabelen resteren.
4. Backward stepwise met interacties; dit is dezelfde benadering als onder 3.

maar nu met een uitbreiding met statistische betekenisvolle interacties tussen
variabelen.

5. Hierarchische backward-forward benadering; dat wil zeggen dat alle variabe-
len  inclusief de interacties tussen telkens twee variabelen worden ingevoerd,
waarna stee(is de slechts bijdragende interactie wordt verwijderd inclusief de
variabelen die niet meer in interacties betrokken zijn tot aan het punt dat al-
leen de statistisch significante interacties en de bijbehorende variabelen reste-
ren als voorspellers.

Uit de analyses blijkt dat de vijfde benadering de beste classificatietabel oplevert.

Hierbij moet echter tegelijkertijd worden vastgesteld dat dit model ook het meest

steekproefspecifiek is en daarmee mogelijk het minst generaliseerbaar naar toe-
komstige situaties. Vervolgens blijkt de vierde benadering, backward stepwise met
interactie, het best te presteren. Deze benadering heeft ook de aantrekkelijkheid dat
er vier variabelen resteren die elk afcomstig zijn uit een andere categorie van de
delict-as namelijk: 'gevaar voor personen' uit de aard-categorie, 'immateriele
schade' uit de ernst-categorie, 'wijze van delictpleging' uit de kenmerk-categorie
en 'eerdere justitiecontacten' uit de recidive-categorie. Verder blijken in deze be-
nadering de volgende interacties van belang: *eerdere justitiecontacten' met 'wijze
delictpleging'; 'eerdere justitiecontacten' met 'gevaar voor personen'; en 6 immate-
riele schade' met 'wijze delictpleging'. Over die vier variabelen bestaat bij de
experts, afgaande op de ruime analyse van hun beoordelingen, significante over-
eenstemming betreffende de positieve bijdrage die ze zouden moeten hebben aan
het pj-besluit. Tabel 18-12 geeft de resultaten van deze analyse.

Tabel 18-12: resultaten logistische regressie op de variabelen van de delict-as

Exp(B)
variabelen en interacties B S.E. sig (odds ratio)

gevaar voor personen 7,882 16,0 0,622 2648,90

immateriele schade (dichotoom) 2,358 0,88 0,007 10,57

wijze delictpleging OA24 033 0,200 1,53

=derejustitiecontacten 4,520 16,02 0,778 91,83

immateriele schade * wijzc delictpleging -0,608 0,27 0,023 0,55

gevaar voor personen * eerdere justitiecontacten -7,566 16,01 0,636 <0,01

wijze delictpleging * eerdere justitiecontacten 0,642 0,29 0,027 1,90

constante (=BO) -2,373 16,02 0,587 <0,001

benadering:  backward stepwise;  referentie.  alle variabelen in dit model  'iebben de waarde 0
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Uiteraard is het weinig zinvol, zoals wel bij de delictclusters het geval was, om per
variabele aan te geven wat de kans op een pj-onderzoek is. Dit zou immers voor-
onderstellen dat een casus leeg blijft op alle variabelen op Wn na. De logodds moe-
ten per casus berekend worden op basis van de scores. Neem bijvoorbeeld een mak
waarin sprake is van een groot gevaar voor personen (waar(le 5), een meer dan
gemiddelde immateriele schade (invulwaarde 4 = modelwaarde 1), een relatief
gebruikelijke delictpleging (waarde 2) en eerdere justitiecontacten (waarde  1).  Dit
zou leiden tot de volgende schatting van de logodds van die strafzaak:

-2,373+7,882*5+2,358*1+4,520*1-0,608*1*2-7,566*5*1+0,642*2*1 - 0,673

De kans op een onderzoek wordt dan: 2,7180.673/ (1+ 2,7180·673)*100= 66,22 %

De classificatietabel 18-13 laat zien hoe de voorspellende kracht is van het model
dat uit de analyse van de variabelen op de delict-as is gekozen.

Tai)el 18-13: classificatietabel genomen pj-besluiten versus voorspelde pj-besluiten op delict-as

voorspeld
wet of geen pj-onderzoek besloten percentagejuiste

waargenomen nee ja voorspelling
besluit pj-onderzoek nce 133                    37                            782%

ja                 34                     77                             69A%
totaal percentage 74,7%
de ajbreekwaarde wei/geen p»nderzoek is 0,5

Hiermee blijkt dat dit deelmodel een ondersteunende rol kan hebben. Gersoleerd
gebruikt kan het in elk geval een richting aangeven voor het pj-besluit. Ofhet mo-
del stand kan houden in vergelijking met een model waarin de variabelen op de
beide assen worden gecombineerd zal verderop blijken.

18.3. Analyse van de variabelen van de persoons-as 1

18.3.1. Het bestand van variabelen van de persoons-as 1

18.3.1.1. Voorafgaande keuzes

Eerst weer de keuzes die kunnen leiden tot een vermindering van het aantal varia-
belen. De eerste keuze heeft betrekking op de variabelen 'FPD-consult geadvi-
seerd' en *pj-onderzoek geadviseerd'. Er zijn twee redenen om deze variabelen, die
door de experts beoordeeld zijn als positief bijdragend aan het pj-besluit, toch niet
in de analyse te betrekken. De eerste reden is dat ze van een meta-niveau zijn. Ze
hebben geen betrekking op een directe beoordeling door de rechts-pleger, maar zijn
afkomstig van de beoordeling door de reclassering op basis van de zogeheten
'vroeghulp'. De tweede is dat de rechtspleger in de praktijk onvoldoende blijkt te
beschikken over advisering vanuit de vroeghulp. Niet in alle zaken wordt een
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vroeghulp verricht en waar dat wel het geval is, zijn de bevindingen vaak nog niet
bekend op het moment dat het pj-besluit aan de orde is. Betrekken van deze varia-
belen in de analyse maakt het model te afhankelijk van het al dan niet aanwezig
zijn van informatie uit de vroeghulp.

Een tweede keuze betreft de het uitsluiten van de variabele 'behoefte aan in-
zicht', die meteen volgt op 'inzichtelijkheid van de combinatie delict en persoon'.
Ook dit is een metavariabele en wel in die zin dat met een afnemende inzichtelijk-
heid van de combinatie delict en persoon, de behoefte aan inzicht toeneemt.

De variabele 'onderzoeksmotivatie', die door de experts wordt beoordeeld als
niet bijdragend aan het pj-besluit, was eerder al afgestoten omdat deze alleen in de
onderzoeksronde, die eerder is aangeduid als Utrecht 2, aan rechtsplegers werd
voorgelegd en waarbij de wegingen van de ofIcier niet significant correleerden
met die van de rechter-commissaris.

De resterende variabelen, hun meetniveaus en het aantal casus waarin gegevens
werden verzameld zijn opgenomen in tabel 18-14.

Tabel 18-14: Variabelen op de persoons-as 1

variabele meetniveau                  n
signalen opgewvnden gedrag 5-punts 246

signalen agressiefgedrag 5-punts 258

signalen depressiefgedrag 5-punts 222

signalen surcidaal gedrag 5-punts 226

signalen oninvoelbaar gedrag 5-punts 231

inzichtelijkheid combinatie delict-persoon 5-punts 276

twijfels detentiegeschiktheid 5-punts 268

18.3.1.2. Voorafgaande bewerkingen

Ook hier is het zinvol om op basis van het beschikbare materiaal eerst na te gaan of
er variabelen zijn die gedichotomiseerd kunnen worden. Daartoe werden logis-
tische regressies uitgevoerd met elke variabele afzonderlijk om te kunnen zien of
de odds ratio's geleidelijk oplopen per interval dan wet een 'knik' vertonen. Uit
deze bewerking bleek dat de variabelen 'inzicht combinatie delict-persoon' en 'sig-
nalen van depressief gedrag' dichotoom kunnen worden gemaakt. Tabel 18-15
geeft het resultaat.

Tabel 18-15: resultaten van het onderzoek naar de categoriseerbaarheid van intervalvariabelen
variabele Hms blijft/wordt nieuwe indeling

signalen opgewonden gedrag 5-punts 5-punts

signalen agressiefgedrag 5-punts 5-punts
Signalen depressiefgedrag 5-punts dichotoom O=geen; l=weinig tot zeer veel
signalen suTcidaal gedrag 5-punts 5-punts

signalen oninvoelbaar gedrag 5-punts 5-punts
combinatie delict-persoon 5-punts dichotoom 0=m66r dan gering; 1= gering

twijibls detentiegeschiktheid 5-punts 5-punts
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De tweede voorafgaande bewerking betreft weer het kwantitatiefoptimaliseren van
het bestand. Uit een eerste logistische regressie op het bestand blijkt dat de variabe-
len 'inzichtelijkheid combinatie delict-persoon' en -signalen van oninvoelbaar
gedrag' de sterkste voorspellers zijn. In 221 zaken zijn bevindingen aanwezig be-
treffende beide variabelen. Daarnaast blijkt dat de casus voldoende samenhang
vertonen om missende waarden te kunnen berekenen, waarbij deze worden ver-
vangen door waarden die geschat zijn met de regressie methode van de Missing
value procedure van SPSS.

18.3.2. I,ogistische regressie bij de variabelen van de persoons-as 1

Bij de logistische regressie op het bestand (n=221) van de variabelen van de per-
soon-as 1 werden dezelfde 5 benaderingen toegepast als bij die van de delict-as.
Ook nu blijkt de hierarchische backward-fonvard benadering het best presterende
model op te leveren, maar dat gaat wederom mogelijk ten koste van de generali-
seerbaarheid naar toekomstige situaties, omdat de basisgegevens al te veel de ken-
merken  van de steekproef representeren. Het model dat resulteert uit de backward
stepwise benadering met interactie lijkt daarom opnieuw te prefereren. Er blijven
in deze benadering vier variabelen en twee interacties over. De variabelen zijn
'signalen van opgewonden gedrag', 'signalen van suicidaal gedrag', 'signalen van
oninvoelbaar gedrag', en 'inzichtelijkheid van de combinatie delict-persoon'. De
interacties betreffen de variabelen 'signalen opgewonden gedrag' met 'signalen
oninvoelbaar gedag' en 'signalen oninvoelbaar gedrag' met'inzichte-lijkheid com-
binatie delict en persoon'. De resultaten van de analyse staan in tabel 18-16:

Tabel 18-16: resultaten logistische regressie op de variabelen van de persoons-as 1

variabelen en interacties B        S.E.       Sig
Exp(B)

(odds ratio)
signalen opgewonden gedrag 0,730 032 0,001 2,08

Signalen surcidaal gedrag 0,674 0,30 0,023 1,96
signalen oninvoelbaar gedrag 1,178 039 <0,001 325

inzichtelijkheid combinatie delict-persoon (dichot) 3,241 0,85 <0,001 25,55
opgewonden gedrag * oninvoelbaar gedrag -0,174 0,08 0,021 0,84
oninvoelbaar gedrag * inzichtelijkheid -0,586 0,26 0,022 0,56

constante (=BO) -5,201 0,84 <0,001 0,01
benadering: backward stepwise; referentle: alle vartabelen in dit model hebben de waarde 0

Ook nu moeten de logod(is per casus berekend worden op basis van de scores.
Neem in dit geval bijvoorbeeld een zaak waarin sprake is van zeer veel signalen
van opgewonden gedrag (waarde 5), gemiddelde signalen van suTcidaal gedrag
(waarde 3), gemiddelde signalen van oninvoelbaar gedrag (waarde 3), en een zeer
geringe inzichtelijkheid van de combinatie delict en persoon (invulwaarde 5 =
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modelwaarde  1).  Dit zou leiden tot de volgende schatting van de logodds van die
strataak:

-5,201+0,674*3+1,178*3+3,241*1-0,174*5*3- 0,586*3*1 =  2,878

De kans op een onderzoek wordt dan: 2,7182,878/ (1+2,7182.878)*100 =  94,67 %

De classificatietabel 18-17 laat zien hoe de voorspellende kracht is van het model
dat uit de analyse van de variabelen op de persoons-as 1 naar voren is gekomen.

Tabel 18-17: classificatietabel genomen pj-besluiten versus vooripelde pj-besluiten persoons-as 1

voorspeld
wel of geen pj-onderzoek besloten percentagejuiste

waargenomen nee ja voorspelling
besluit pj-onderzoek nee 108                      21                               83,7%

ja            19 73 79,3%

totaal percentage 81,9%
de ajbreekwaarde weI/geen pj-onderzoek is 0,5

De resultaten van het deelmodel betreffende de persoons-as 1 lijkt hiermee een
krachtige component van een beslissingsondersteunend instrument te kunnen wor-
den, tenzij de analyse van de combinatie van delict-as en persoons-as 1 betere
resultaten oplevert.

18.3.3. Het model betreffende het besluit wel  of geen pj-onderzoek

De combinatie van alle via de rechtsplegers vergaarde bevindingen, dat wil zeggen
delictsoorten, gegevens op de delict-as en gegevens op de persoon-as 1, levert geen
optelsom op van de drie hiervoor beschreven deelmodellen. Dit valt goed te begrij-
pen vanuit het gegeven dat bijvoorbeeld delicten uit het cluster 'zeden' ofhet clus-
ter 'zwaar geweld' als vanzelfhoog correleren met variabelen op de delict-as, zoals
'gevaar voor personen' en immateriele schade'.

Er zullen dus keuzes nodig zijn met betrekking tot het totale model betreffende
het besluit om wel  of geen pj-onderzoek in te stellen, waarbij het voor de hand ligt
om twee analyses uit te voeren: dn op de gecombineerde variabelen van de delict-
as en de persoons-as 1, en Wn op alle variabelen.

18.3.3.1. Analyse van de combinatie delict-as en persoons-as 1

Alle variabelen op deze beide assen zijn gezamenlijk geanalyseerd met behulp van
logistische regressie. De forward stepwise benadering met het betrekken van inter-
acties tussen variabelen levert daarbij het krachtigste model op. Er blijven zeven
variabelen  over: drie afkomstig  van de delict-as  en vier vanuit de persoons-as   1.
Voor wat betreft de delict-as zijn dat: 'gevaar voor personen' (2-punts), 'gericht
tegen personen (2-punts) en 'eerdere justitiecontacten' (2-punts).  Bij de persoons-
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as 1 zijn dat: 'signalen van suTcidaal gedrag' (5-punts), 'signalen van oninvoelbaar
gedrag' (5-punts), en 'inzichtelijkheid van de combinatie delict-persoon' (invul-
waarde 5-punts; rekenwaarde 2-punts), en 'twijfels over de detentiegeschiktheid'.
Verder blijken de volgende interacties significant: 'gevaar voor personen' met
'signalen van surcidaal gedrag', en 'inzichtelijkheid combinatie delict-persoon'
met 'signalen van suicidaal gedrag'. De uitkomsten van deze analyse (die leidt tot
model 2) staan in tabel 18-18.

Tabel 18-18: resultaten logistische regressie op de gecombineerde delict-as en persoons-as 1
(model 2)

variabelen en interacties                                                 B              S.E.           Sig
Exp(B)
(odds ratio)

gevaar voor personen 6,338 2,62 0,015 565,89
gericht tegen personen 1,140 0,62 0,066 3,13

eerderejustitiecontacten -1,007 0,52 0,051 0,37
signalen surcidaal gedrag 4,026 1,60 0,012 56,03
signalen oninvoelbaar gedrag 0,468 0,14 0,001 1,60

inzichtelijkheid combinatie delict-persoon (dichot) 3,023 0,90 0,001 20,55

twijfels detentiegeschiktheid 0,381 071 0,071 1,46

gevaar personen * signalen surcidaal gedrag -3,284 1,67 0,049 0,04
inzichtelijkheid * signalen surcidaal gedrag -1249 0,61 0,041 029
constante (=BO) -9,466 2,65 <0,001 <0,001
benadering: forward stepwise;  referentie.  alle variabelen in dit model hebben de waarde  0

De predictieve kracht, die blijkt uit de classificatietabel 18-19, is aanvaardbaar.
Zeker wanneer in gedachten wordt gehouden dat het beslissingsondersteund in-
strument in twijfelgevallen het advies kan opleveren om een FPD-psychiater te
consulteren.

Tabel 18-19: classificatietabel van de combinatie delict-as en persoons-as 1 (model 2)

voorspeld
wel ofgeen pj-onderzoek besloten percentagejuiste

wmirgenomen noe ja voorspellmg
besluit pj-onderzoek nee 106                     18                             85,5%

ja                                          18                                                   73                                                                     807%

totaal percentage 83„3%
de ajbreekwaarde weI/geen p»nderzoek is 0,5

Het model van de gecombineerde assen blijkt sterker dan de deelmodellen van de
afzonderlijke assen. Zij vallen dus afvoor opname in het beslissingsondersteunend
model.

De op 10% afgeronde kanscategorieen en de daarbij behorende feitelijke aan-
tallen positieve en negatieve beslissingen zijn weergegeven in tabel 18-20.
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Tabel 18-20: kansen op onderzoeken de genomen besliging volgens model 2 (delict-as & per-
soons-as 1)

pj-onderzoek besloten som
nee                ja

10 78 95,1% 4 4,9% 82
20  16 80,0% 4 20,0% 20
30 13 81,3% 3 18,8% 16

voorspelde waarschijnlijkheid                40                      3 60,0% 2 40,0%  5
volgens model 2 (delia-as en per-               50                         3 37,5% 5 62,5%  8

soons-as 1  ) op een schaal van 0 tot             60                         4 36,4% 7 63.6% 11
100%                                               70                             2          16,7%                    10          83,3%                   12

80  3 23,1% 10 76,9% 13
90                             1              7,7%                    12          92,3%                   13

100 1 2,9% 34 97,1% 35
totaal 124               91              215

Uit de kruistabel valt op te maken dat de gevoeligheid van het model toeneemt
naarmate de voorspelde waarschijnlijkheid ook toeneemt. In die zin doet het model
wat er van verwacht wordt als de doelstelling is dat in die gevallen tot een pj-
onderzoek wordt besloten, waarin dat ook werkelijk nodig is. Het gebied waarin
sprake is van een zekere ambiguiteit bevindt zich in de range van voorspellingen
tussen 35 en 65%. Dat zal voor het beslissingsondersteund instrument moeten
betekenen dat in dergelijke gevallen geadviseerd wordt om een FPD-consult te
overwegen.

18.3.3.2. Het overall rekenmodel (delicten, delict-as en persoons-as 1)

Uit de analyse van alle variabelen blijkt dat de logistische regressie de variabelen
van de delict-as uit het model verwijdert en dat slechts drie variabelen van de per-
soonsas I resteren: 'signalen van suTcidaal gedrag' (5-punts), 'signalen van onin-
voelbaar gedrag' (5-punts) en 'inzichtelijkheid van de combinatie delict en per-
soon' (invulwaarde 5-punts; rekenwaarde dichotoom). Uit deze analyse blijkt dui-
delijk in welke mate het delictniveau overlapt met de variabelen die bedoeld zijn
om delictkenmerken tot hun recht te laten komen.

Voor wat betreft de interacties tussen variabelen blijkt de interactie tussen de-
lictclusters en *signalen van suicidaal gedrag' statistisch relevant. Tabel 18-21
geeft de resultaten van deze analyse, die leidt tot model 3.

Het grote aantal variabelen in dit model is slechts ogenschijnlijk. Men moet
immers bedenken dat wanneer misdrijven (in vorm van wetsartikelen) worden
ingevoerd in het model, Wn van die delicten wordt aangemerkt als hoofddelict en
wordt toegewezen aan het delictcluster waarin het thuishoort. Vervolgens worden
de drie significant gebleken variabelen van de persoons-as 1 gescoord, waarna nog
een interactie wordt berekend tussen 'signalen van suTcidaal gedrag' en het delict-
cluster. Dit is mogelijk omdat eerder al bleek dat de verdenking van het plegen van
meerdere delicten geen significante bijdrage leverde aan de voorspellingen, wat
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niet wegneemt dat het instrument wet een variabele zal moeten bevatten via welke
het plegen van meerdere feiten met het oog op valideringsonderzoek wordt vast-
gelegd
Tabel 18-21: resultaten logistische regressie op delictclusters, delict-as en persoons-as 1 (model 3)

Exp(B)
variabelen en interacties B         EF„        Sig

(odds ratio)
opium -2,795 94,86 0,976 0,06

mid(len geweld 3,415 2,63 0,194 30,41

vermogen met geweld 15,472 70,50 0,826 5242144,00
zwaar geweld -3,333 53,86 0,951 0,04

zeden -2,214 74,89 0,976 0,11

leven 4,573 46,44 0,956 0,08

brand en drinkwater 16,427 92,87 0,860 1,4E+07
leven extra 10,076 2,98 0,001 23765,67
signalen van surcidaliteit 2,624 1,21 0,030 13,80

signalen van oninvoelbaarheid 0,490 0,15 0,001 1,63

inzichtelijkheid combinatie delict-persoon (dichot) 2,049 0,48 <0,001 7,76
opium * signalen surcidaliteit -2,788 58,09 0,962 0,06
midden geweld * signalen surcidaliteit -0,935 1,61 0,562 0,39
vermogen met geweld * signalen surcidaliteit -12,790 70,48 0,856 <0,01
zwaar geweld * signalen surcidaliteit 6,753 53,82 0,900 856,67

zeden * signalen surcidaliteit 6,170 74,87 0,934 478,20

leven * signalen sukidaliteit 5,481 46,40 0,906 240,17

brand en drinkwater * signalen sukidaliteit -2,886 36,57 0,937 0,06
leven extra * signalen surcidaliteit -4,457 1,75 0,011 0,01
constante (=BO) - 7,734 2,19 <0,001 <0,01

benadering:forward stepwise: referentie Exp(b) = cluster 'vermogen&profijt: andere modelvariabe-
len waarde  0

De kracht van dit model staat weergegeven in tabel 18-22.

TaI)el 18-22: classificatietabel van model 3 (delicten, delict-as,  persoons-as 1)

voorspeld
wel ofgeen pj-onderzoek besloten percentagejuiste

1,2argenomen nee ja voorspelling
besluit pj-onderzoek nee 111                       13                               89,5%

ja                             16                                    75                                                 82,4%
totaal percentage 86,5%
de afbreekwaarde weI/geen pj-onderzoek is 0,5

De kracht van het overall-rekenmodel blijkt dus beter dan dat waarbij alleen de
assen worden gebruikt. Aan de andere kant kunnen bij het gebruik van alleen dit
model gaten vallen, omdat het delictcluster 'licht geweld' geen waarde heeft mee-
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gekregen. Bovendien staat de generaliseerbaarheid onder druk op het moment dat
delicten aan de orde komen die niet voorkwamen in het praktijkonderzoek.

De op 10% afgeronde kanscategorieen en de (iARrbij behorende feitelijke aan-
tallen positieve en negatieve beslissingen zijn weergegeven in tabel 18-23.

Tabel 18-23: kansen op onderzoek en de genomen bealissing volgens model 3 (overall-model)

pj-onderzoek besloten
som

nee                ja

10 57 98,3% 4             1,7%                   58

20 27 79,4% 4 20,6% 30
30  10 76,9% 3 23,1% 13
40 10 62,5% 2 37,5% 16

voorspelde waarschijnlijkheid 50  5 62,5% 5 37,5%  8
volgens model 3 (overall-model) op

een schaal van 0 tot 100%                  60                      6 31,6% 7 68,4% 19
70  1 12,5% 10 87,5%  8
80  4 30,8% 10 69,2% 13
90                             3             8,3%                   12          91,7%                   36

100 1 10,0 34 90,0% 10
totaal 124               91              215

Uit deze tabel valt op te maken dat de range van onzekerheid zich bevindt tussen
de 45 en 65%.Dat wil zeggen dat bij voorspellingen beneden de 45% geadviseerd
kan worden geen onderzoek te doen en bij voorspellingen boven 65% het advies
kan luiden om dat wel te doen. Tussen die twee waarden kan de aanbeveling luiden
om de FPD te raadplegen.

18.3.3.3. Modelkeuzes aangaande het besluit wel of geen pj-onderzoek

De bevindingen overziend kan een aantal keuzes worden gemaakt met het oog op
de constructie van een beslissingsondersteunend instrument.

De eerste keuze betreft het gebruik van het model dat op basis van de delicten
werd gemaakt en dat beschreven staat in paragraaf 18.1.4. (model 1). Dit kan in het
instrument een eerste afzonderlijke module worden, die de beslisser een indicatie
oplevert voor de denkrichting betreffende het al dan niet openen van een onderzoek
naar de geestvermogens. Zo kan op basis van dit model in het geval van delicten
uit het 'opium'-cluster en het 'vermogen en profijt'-cluster bijvoorbeeld gemeld
worden dat betrekkelijk zelden wordt besloten tot een pj-onderzoek. Voor wat
betreft het -brand en drinkwater'-cluster zal de melding kunnen luiden dat bijna
altijd besloten wordt tot een pj-onderzoek. Een delict uit het cluster 'licht geweld'
zal de melding opleveren dat daarover geen adviesgegevens beschikbaar zijn. Ver-
volgens kunnen de wegingsvariabelen worden gepresenteerd, waarbij deze bestaan
uit twee groepen:
1. alle significante variabelen   uit het model   met de gecombineerde assen

(18.3.3.1.; model 2) en uit het overall model (18.3.3.2.; model 3);
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2.    de expertvariabelen waarbij significante overeenstemming bestond tussen de
experts aangaande een positieve ofnegatieve bijdrage aan het pj-besluit.

In het gebruik van het instrument kunnen beide achterliggende rekenmodellen
(model 2 en model 3) hun werk doen en een advies opleveren. Daarnaast biedt de
opname van meerdere variabelen de mogelijkheid om de gebruiker te vragen mede
aan de hand daarvan te expliciteren waarom wordt afgeweken van een door het
instrument gegeven advies. Deze keuzes zullen in hoofdstuk 20 geconcretiseerd
worden in het beslissingsondersteunend instrument.
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19. Het besluit betreffende de pj-onderzoeksvariant

19.1. Inleidend: de te analyseren stappen

De analyse van de onderzoeksbevindingen in het licht van het besluit betreffende
de pj-onderzoeksvariant begint bij de praktijksituatie waarin de beslisser (rechter-
commissaris of oRicier van justitie) zich al een oordeel gevormd heeft over de
wenselijkheid van een pj-onderzoek. De vraag die zich vervolgens aandient, is die
naar de meest voor de hand liggende onderzoeksvariant. Hierin is het belangrijkste
besluit het vaststellen van de noodzaak van een enkelvoudige versus een multi-
disciplinaire onderzoeksvariant (respectievelijk het inwinnen van nader advies
daarover). Die analyse wordt beschreven in paragraaf 19.2.

Indien nader advies wordt ingewonnen ontstaan vervolgstappen van de kant
van de geconsulteerde FPD-psychiater. De onderzoeksgegevens bieden onvol-
doende aanknopingspunten om vanuit het consulentmateriaal een analyse te doen
betreffende  de  consultvraag  wel  Of geen onderzoek. Dit houdt verband  met  het
gegeven dat in die casus waarin FPD-bevindingen werden verzameld bijna altijd
besloten was ofbesloten werd tot het laten verrichten van een pj-onderzoek. Tabel
12-2 in herinnering roepend valt te constateren dat FPD-gegevens vooral werden
verzameld in Utrecht 2(n= 55) en Den Bosch (n= 41). Hierbij is de praktijk in
Utrecht die van het FPD-consult nA de voorgeleiding rechter-commissaris (dus nA
het pj-besluit) en vonden deze consulten plaats op basis van het voor rapportage-
bemidddeling toegezonden dossier. In Den Bosch is de praktijk die van het consult
voorafgaand aan de voorgeleiding rechter-commissaris (dus v66r het pj-besluit).
Dat wil zeggen dat in de Bossche situatie de (door het OM gestelde) consultvraag
wel/geen pj-onderzoek aan de orde wordt gesteld. Het is ook in dat arrondissement
dat in 5 van de 41 voorgeleidingsconsulten (12%) geadviseerd werd om gddn pj-
onderzoek te laten doen. Worden aan bovenstaande ook nog de consulten uit de
rest van het onderzoek toegevoegd dan ontstaat een aantal  van 111 casus waarin
consultbevindingen werden vermmeld. Hierbij werd slechts in 6 gevallen vanuit
het consult geadviseerd om geen pj-onderzoek te doen. Deze getalsverhoudingen
laten geen zinvolle statistische analyse toe met betrekking tot de consultvraag wel
of geen onderzoek. Aangenomen worden dat, als de rechtspleger de FPD op basis
van het beslissingsondersteunend instrument een dergelijke vraag voorlegt, casus-
specifiek overleg tussen consultvrager en consulent in de rede ligt.

Een analyse die wel mogelijk is op het 'FPD-consultmateriaal' betreft het onder-
zoek naar predictoren van belang voor het onderscheid tussen de enkelvoudige
versus de multidisc:plinaire onderzoeksvarianten. Die analyse wordt beschreven in
19.3.

Vervolgens is ook een analyse uitvoerbaar om na te gaan of er in het materiaal
predictoren voorhanden zijn voor het nader onderscheid betreffende de enkel-
voudig psychologische versus de enkelvoudig psychiatrische onderzoeksvariant
(paragraaf 19.4.).

Een laatste analyse, gericht op het achterhalen van predictoren voor het onder-
scheiden tussen de multidisciplinaire ambWante pj-varianten (dubbel, triple)  en de
klinische observatie, blijkt daarentegen weer niet mogelijk. Dit vanwege het zWr
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geringe aantal besluiten om een klinische observatie te laten doen (n = 4). Voor de
praktijk van de besluitvorming is het ontbreken van een dergelijke analyse echter
geen bezwaar. De wet schrijft immers voor dat de rechter-commissaris alvorens te
besluiten tot klinische observatie Wn ofm dr deskundigen raadpleegt (art. 197 Sv).
Gelet op de ingrijpendheid van een dergelijk besluit kan het niet anders dan dat de
rechter-commissaris inhoudelijk overlegt met de consulent over de voor klinische
observatie in aanmerking komende casus. In een dergelijke situatie heeft een be-
slissingsondersteunend instrument zijn werk in feite al gedaan.

19.2. Enkelvoudig versus multidisciplinair onderzoek;
materiaal rechtsplegers

Ten behoeve van deze analyse werd de afhankelijke variabele betreffende het R-C-
besluit eerst dichotoom gemaakt: de enketvoudig psychologische en dito psychi-
atrische varianten werden aangemerkt als enkelvoudig; de dubbel, triple en kli-
nische varianten werden aangemerkt als niet-enkelvoudig. Vervolgens werd een
logistische regressie uitgevoerd op die casus waarin wegingen van rechtsplegers
voorhanden waren (n = 76). Alle variabelen werden Iigarbij toegelaten: de delict-
clusters, de variabelen  van de delict-as  en  de  variabelen  van de persoons-as  1.
Daaraan werden de twee variabelen toegevoegd die rechtstreeks betrekking hebben
op de keuze enkelvoudig versus multidisciplinair onderzoek. Dit waren 'Hoe reeel
is in deze zaak de mogelijkheid dat de maatregel van de Tbs aan de orde komt?' (5-
punts), en 'Hoe reeel is in deze zaak de mogelijkheid dat de maatregel van plaat-
sing in een psychiatrisch ziekenhuis aan de orde komt?' (5-punts). Interacties tus-
sen variabelen werden in de analyse toegelaten, maar leverden geen significante
verbeteringen van het model. De resultaten van deze analyse, die leidt tot model 4,
zijn te vinden in tabel 19-1.

Tabel 19-1: logistische regressie enketvoudig versus niet-enkelvoudig pj-onderzoek (materiaal

rechtsplegers) (model 4)

Exp B)variabelen B         SE.        Sig
(odds ratio)

oneewone wiize delictolegine 0.692 0.31 0.027 2.00
ootie maatregel terbeschikkinestelling -0.995 0.29 0.001 0.37

ontie maatreeel Diaatsing Dsvchiatrisch ziekenhuis -0.892 0.34 0.008 0.41

sienalen agressiefgedraa -0.943 0.37 0.010 0.39
sianalen denressiefeedrae (dichotoom) 2.316 0.99 0.019 10.13

constante 5 BO) 5.188 1.67 0.002 179.19
benaderine:forward steowise: referentie: alle variabe en in dit model hebben de waarde 0

Van de variabelen, die uit de analyse als significant naar voren komen, blijken de
'wijze van delictpleging'   en  *signalen van depressief gedrag' (gedichotomiseerd)
positief voorspellend te zijn  voor de enketvoudige onderzoeksvarianten. 'Signalen
van agressief gedrag'  en de beide 'optievariabelen' leveren een negatieve bijdrage
aan die voorspelling en dus een positieve aan het besluit betreffende de multidisci-
plinaire onderzoeksvarianten. De voorspellende kracht is te vinden in tabel 19-2.
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Tabel 194: classificatietabel model 4: enketvoudig versus multidisciplinair onderzoek (materiaal
rechtsplegers)

voorspeld
type pj-onderzoek enkelvoudig percentagejuiste

wurgenomen nee ja voorspelling
type pj-onderzoek nee                                     1 8                                                       9                                                                     66,7%

enkelvoudig                  ja                6                    43                          87,8%
totaal percentage 80,3%
de ajbreekwaarde enkelvoudig/niet-enkeivoudig pj-onderzoek is 0,5

Uit de tabel blijkt dat het model een goede voorpeller is voor enkelvoudig onder-
zoek, maar minder presteert als voorspeller voor multidisciplinair onderzoek. Van
de 27 multidisciplinaire pj-onderzoeken uit dit deelbestand, zouden er volgens het
model 9 in aanmerking zijn gekomen voor een enkelvoudige variant. Hierbij is in
gedachten te houden (zie tabel  14-86) dat het aantal multidisciplinaire onderzoeken
in het arrondissement Arnhem met ruim 51% het aantal foute voorspellingen zal
beinvloeden.

De  op 10% afgeronde kanscategorieen  en de daarbij behorende feitelijke
AAntallen positieve en negatieve beslissingen zijn weergegeven in tabel 19-3.

Tabel 19-3:  kansen op onderzoek en de genomen beslissing volgens mode14 (enketvoudig versus
multidisciplinair; materiaal rechtsplegers)

type onderzoek enketvoudig
nee ja, enkel som

10 12 100.0% 0 0.0% 12
20                         4 80.0% 1 20,0%  5
30  0 0.0% 2 100.0%  2

voorspelde waarschijnlijkheid                  40                          1 50.0% 1 50.0%  2
volgens model 4 (enkelvoudig               50                      1 33.3% 2          66.7%                      3

onderzoek; materiaal rechtsplegers)          60                   4 80.0% 1  20.0%     5
opeen schaal van O tot 100%              70                   3 37.5% 5 62.5%  8

80  0 0.0% 1 100.0%  7
90  1 7.1% 13 92.9% 14
100 1 5.6 17 94.4%  18

totaal                                                              27                        49                        76

De verhouding binnen dit model blijkt grillig. Pas vanaf een voorspellende waarde
van 75% lijkt de enkelvoudige variant goed te adviseren vanuit het model (althans
als de voorkeur wordt gegeven aan geen 'overbodige' multidisciplinaire onder-
zoeksvarianten). De range tussen 25 en 75% lijkt aan de rechtsplegers het advies
op te moeten leveren om de FPD te consulteren over de enkelvoudige versus multi-
disciplinaire onderzoeksvarianten, terwijl kansen tot 25% het advies op kunnen
leveren tot een multidisciplinaire variant te besluiten.
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19.3. Enkelvoudig versus multidisciplinair onderzoek;
materiaal consulenten

Ook hier zijn voorafgaande keuzes en bewerkingen noodzakelijk. Al eerder werd
de variabele 'wenselijkheid beveiligingsonderzoek' van analyses uitgesloten, om-
dat deze alleen werd gebruikt in het deelonderzoek Utrecht 2. Opnemen van deze
variabele in de logistische regressie zou leiden tot een drastische daling van het
aantal casus waarin informatie over alle consulentvariabelen voorhanden is. Met
deze uitsluiting blijft ten aanzien van die casus waarin besloten werd tot een pj-
onderzoek (n=172) het bestand over van 92 casus waarin sprake is van een valide
aantal gegevens op de variabelen weergegeven in tabel 19-4.

TaI)el 194: Variabelen persoons-as 2 en diagnostiek-as

variabele meetniveau                 n
nsvchiatrie in eigen vooreeschiedenis 2-ounts                             82
eerderehuloverlening 5-ounts                             85
aanwiizingen DSM-IV as 1 Droblematiek 5-Dunts 112

direct gevaar derden 5-Dunts 111

hvootheses verband daad-verdachte 5-Dunts 111

beveiliginesonderzoek 5-Dunts                  62

beverkte hetero-anamnese nodie 2-Dunts                             99
uitvoeri£ze hetero-anamnese 2-ounts                             99
uitvoeriee observatie nodie 2-Dunts 111

onderzoeksmotivatie 5-Dunts 111

medicamenteus inariiven verwacht 2-Dunts 105

medicamenteuze Droefbehandeling verwacht 2-ounts 106

methodologische evaluatie 2-ounts 103

Met betrekking tot de afhankelijke variabele is dezelfde strategie gevolgd als in het
voorgaande model: de beide enkelvoudige onderzoeksvarianten (psychologisch of
psychiatrisch) werden bestempeld als 'enketvoudig' en de multidisciplinaire vari-
anten (dubbel, triple, klinisch) als 'niet-enkelvoudig'. De resultaten van deze logis-
tische analyse, leidend tot model 5, staan in tabel 19-5, waarbij de voorspelling
uitgaat naar de enkelvoudige onderzoeksvariant.

Uit de analyse blijkt 'medicamenteuze proefbehandeling te verwachten' zeer
sterk te wijzen in de richting van de multidisciplinaire varianten (negatiefvoorspel-
lend voor de enkelvoudige varianten). Opvallend daarbij is de rol van de variabele
'gevaar voor delden'. Naarmate dat groter is bij een te verwachten proef-
behandeling, neemt de kans op een multidisciplinaire variant in zeer geringe mate
afi terwijl deze zeer aanzienlijk toeneemt, als er geen medicamenteuze proef-
behandeling valt te verwachten. Ook 'beperkte hetero-anamnese noodzakelijk' is
negatief voorspellend,  zij  het  in veel mindere mate. De variabele 'hypotheses ver-
band daad-verdachte' blijkt positief voorspellend voor een enkelvoudige onder-
zoeksvariant.
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Tabel 19-5: logistische regressie enketvoudig versus niet-enkelvoudig pj-onderzock (materisal
consulenten) (model 5)

variabelen en interacties B        SS„      Sig
Exp(B)

(odds ratio)
2.evaar derden aanwezi2 -2.465 0.85 0.004 0.09
hVDotheses verband daad-verdachte 1.939 0.74 0.009 6.96

beverkte hetero-anamnese noodzakeliik -1.913 0.85 0.024 0.15
-14.293 4.67 0.002 <0.001

eevaar derden * medicamenteuze Droefbehandeline 3.189 1.16 0.006 24.28
constante (= BO) 8.050 3.587 0.025 3133.5
benaderine.forward Stemvise: referentie: alle variabelen in dit model hebben de waarde 0

De voorspellende kracht van dit model staat weergegeven in tabel 19-6.

Tabel 19-6: classificatietabel enketvoudig versus multidisciplinair onderzoek (materiaal con-
sulenten) (model 5)

voorspeld
type pj-onderzoek enkelvoudig percentagejuiste

wurgenomen nee                     ja            voorspelling
type pj-onderzoek enkel- nee      13         6           68,4%
voudig                        ja                3                    70                          95,9%
totaal percentage 90,2%
de ajbreekwaarde enkeivoudig/niet-enkelvoudig pj-onderzoek is  0,5

Uit de tabel blijkt dat de voorspellende kracht van het model met betrekking tot de
enkelvoudige onderzoeksvariant hoog is. Ten aanzien van de multidisciplinaire
varianten valt die echter weer tegen, waarbij bedacht moet worden dat het materi-
aal van slechts 19 van de in totaal 45 multidisciplinaire pj-varianten in deze analy-
se betrokken kon worden.

De op 10% afgeronde kanscategorieen en de daarbij behorende feitelijke aantallen
positieve en negatieve beslissingen zijn weergegeven in tabel 19-7.

Tabel 19-7: kansen op onderzoek en de genomen beslissing volgens model 5 (enkelvoudig versus
multidisciplinair; materiaal consulenten)

type onderzoek enkelvoudig
nec ja, enkel som

10  9 90.0% 1 10.0% 10
30  3 75.0% 1 25.0%  4

voorspelde waarschijnlijkheid                  40                         1 50.0% 1 50.0%  2
volgens model 5 (enkelvoudig               50                     2 33.3% 4          66.7%                      6

onderzoek; materiaal consulenten)          60                    1 50.0% 1 50.0%  2
op een schaal van 0 tot 100%                  70                         0 80.0% 1 100.0%  1

90  3 13.6% 19 86.4% 22
100 0 0.0%  45 100.0%  45

totaal                                                                     19                          73                          92
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Uit de tabel valt op te maken dat voorspelde waarschijnlijkheden tot 35% kunnen
leiden tot het advies om een multidisciplinair onderzoek te doen, en voorspelde

waarschijnlijkheden vanaf 65% tot het advies om een enkelvoudig onderzoek te
doen. Hier geldt, zoals ook voor alle andere modellen, dat het beschikbaar laijgen
van toekomstige gegevens zal bijdragen aan de verkleining van de onzekerheids-
marges.

19.4. Enkelvoudig psychologisch versus enkelvoudig psychiatrisch onder-
zoek

De laatste analyse op het consulentenmateriaal heeft betrekking op het identifice-
ren van predictoren voor de beide enkelvoudige onderzoeksvarianten. Het aantal
valide casus waarop deze analyse kan worden uitgevoerd bedraagt n=88. Om een
dergelijk voor de analyse acceptabel aantal te behalen moesten meerdere variabe-
len van de analyse worden uitgesloten. De variabelen die werden gerncludeerd,
staan opgesomd in tabel 19-8.

Tabel 194: Variabelen persoons-as 2 en diagnostiek-as

varisbele mectniveau                 n
eerder oi-ranoortage 2-ounts                            90
aanwiizineen DSM-IV as 1 Drot,lematiek 5-mints                            90
aanwiizingen DSM-IV as 2 Droblematiek 5-Dunts                          89
surciderisico 5-ounts                          90
direct Revaar derden 5-Dunts                             89
hvootheses verband daad-verdachte 5-Dunts                          89
behandelingsonderzoek Drimair 5-Dunts                             89
medicamenteuze proefbehandeling verwacht 2-ounts                          86

De resultaten van de logistische regressie, leidend tot model 6, staan weergegeven
in tabel 19-9, waarbij de voorspelling het enkelvoudig psychiatrisch betreft.

Tai)el 19-9: logistische regressie enkelvoudig psychologisch versus enkelvoudig psychiatrisch pj-

onderzoek (materiaal consulenten) (model 6)

Exp(B)variabelen                                                  B          SE„         Sig
(odds ratio)

aanwiizinizen DSM-IV as 1 Droblematiek 1.012 0.28 <0.001 2.75

aanwiizingen DSM-IV as 2 Droblematiek -0.912 0Al 0.026 OAO
hvootheses daad-verdachte -2.210 0.66 0.001 0.11

wenseliikheid behandelinesonderzoek 2.057 0.76 0.007 7.82
constante (= BO) -3.105 3.58 0.386 0.05
benaderine:forward steowise: referentie: alle variabelen in dit model heb,en de waarde 0

DSM-IV as I problematiek heeft betrekking op psychiatrische beelden en de aan-
wijzingen daarvoor voorspellen psychiatrisch onderzoek. Andersom ligt het bij
aanwijzingen voor DSM-IV as 2, waaronder persoonlijkheidsstoornissen en zwak-
begaafdheld worden gerangschikt en die psychologisch onderzoek blijkt te voor-
spellen. Een krachtige voorspeller voor enkelvoudig psychologisch onderzoek is de
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variabele 'hypotheses betreffende de combinatie daad-verdachte', terwijl 'de wen-
selijkheid van een (motiverend) onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden'
weer als een voorspeller voor psychiatrisch onderzoek uit de analyse naar voren
komt. De voorspellende kracht van dit model staat weergegeven in tabel 19-10.

Tabel 19-10: classificatietabel enkelvoudig psychologisch versus enketvoudig psychiatrisch onder-
mek (materiaal consolenten)

voorspeld
enkelvoudig onderzoek door percentagejuiste

wurgenomen psycholoog psychhter voorspelling
enkelvoudig psycholoog                   55                       4                           937%
onderzoek door psychiater                      5                      24                           82,8%
totaal percentage 89,8%
de ajbreekwaarde  enkelvoudig psychologisch/-enkeivoudig  psychiatrisch   pj-onderzoekis 0,5

Ondanks het feit dat het model een zeer aanzienlijke voorspellende kracht blijkt te
hebben, is voorzichtigheid geboden in het gebruik ervan, omdat het aantal casus
waaraan getoetst kon worden niet erg groot is. Ook hier geldt dat nader valide-
ringsonderzoek noodzakelijk is.

De op 10% afgeronde kanscategorieen en de daarbij behorende feitelijke aan-
tallen positieve en negatieve beslissingen zijn weergegeven in tabel 19-11.

Tabel 19-11: kansen op onderzoek en de genomen beslissing volgens model 6 (psychologisch
versus psychiatrisch)

type onderzoek enkclvoudig
psycholoog psychiater som

10 46 97.9%               1         2.1%             47

voorspelde waarschijnlijkheid                  20                         1 50.0% 1 50.0%  2
volgens model 6 (enkelvoudig 30  1 87.5% 1 12.5%  8

psychologisch versus psychiatrisch
50                              1 16.7% 5 83.3%  6
70  1 50.0% 1 50.0%  2onderzoek) op een schaal van 0 tot 80  2 22.2% 1 77.8%  9

100% 90  0 0.0% 7 100.0%  7
100 1 14.3% 6 85.7%  7

totial                                                                     59                          29                          88

De  onzekerheidsmarge bij dit model is groot, namelijk tussen  15  en 75%, waarbij
voorspellingen tot 15% wijzen  in de richting van enkelvoudig psychologisch on-
derzoek en voorspellingen vanaf 75% wijzen in de richting van psychiatrisch on-
derzoek. Ook hier geldt dat toekomstig materiaal zeker zal bijdragen aan het ver-
kleinen van de onzekerheidsmarge.

19.5. Conclusies

De drie in dit hoofdstuk gepresenteerde modellen (4,5, en 6) aangaande het besluit
betreffende de pj-onderzoeksvariant zijn stuk voor stuk krachtig genoeg om op te
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nemen in het beslissingsondersteunend instrument. Maar ook hier zullen de in het
instrument op te nemen variabelen niet beperkt mogen blijven tot die, welke in dit
hoofdstuk significant zijn gebleken. Materiaal met betrekking tot andere variabelen
zal in een valideringsonderzoek of in een implementatiepilot zeker verzameld moe-
ten worden om na te gaan of de uitkomsten van deze analyses standhouden, dan
wel bijstelling behoeven.
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20. Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens (BooG)

20.1. Inleidend

In dit hoofdstuk wordt het beslissingsondersteunend instrument, BooG, gepresen-
teerd.  Aan deze presentatie gaat een schema vooraf (20.2), waarmee de structuur
van het instrument en van het beoogde computerprogramma (invoer-bewerking-
uitvoer) inzichtelijk wordt gemaakt. In een afsluitende paragraaf(20.4) zal worden
ingegaan op de connotatie van technocratie die de beschr#ving van de BooG met
zich mee kan brengen, maar die in het gebruik ervan niet zal blijken.

20.2. De BooG in schema

Het instrument bestaat uit twee modules. De ene module is bedoeld voor rechts-
plegers (BooG-r). Hij is te gebruiken door het openbaar ministerie ten behoeve van
het besluit (ex art. 151 Sv) om een onderzoek naar de persoonlijkheid van de ver-
dachte te laten verrichten dan wel ter ondersteuning van de vordering bij de rech-
ter-commissaris om een onderzoek naar de geestvermogens te laten instellen. Hij
kan ook gebruikt worden door de rechter-commissaris.

Met betrekking tot het besluit ja/nee pj-onderzoek levert de BooG na invoering
van het wetsartikel waarmee het primaire delict wordt aangeduid, een denkrichting
op  betreffende  wel  of geen pj-onderzoek. Achtergrond  van die denkrichting vormt
een kansberekening op basis van het logistisch delictenmodel (model 1). Vervol-
gens wordt de gebruiker uitgenodigd om een score in te voeren op een aantal varia-
belen, waaronder de predictoren die afkomstig zijn uit het logistisch model van de
gecombineerde assen (model 2), en uit het logistisch model van alle variabelen
(model 3). Op basis van die beide modellen wordt een advies gegeven met betrek-
king tot wel of geen pj-onderzoek.  Bij een bepaalde onzekerheidsmarge volgt het
advies om de FPD te consulteren. Daarna vraagt de BooG, in die gevallen waarin
in beginsel besloten wordt tot (de vordering van) een pj-onderzoelg om informatie
betreffende de maatregelopties. Via het desbetreffende logistisch model (model 4)
geeft de BooG een advies tot een enketvoudig pj-onderzoek dan wel een multi-
disciplinaire onderzoeksvariant, of eventueel het advies om de FPD te consulteren.

De BooG-r levert binnen de enketvoudige modaliteit gddn verdere specificatie
naar psychologisch of psychiatrisch pj-onderzoek Voor die nadere besluitvorming
zijn twee wegen te bewandelen. De eerste is dat besloten wordt tot een enkel-
voudige variant en dat de FPD in consult wordt geroepen om te adviseren over de
keuze van de optimale discipline. De tweede is dat na het nemen van het besluit het
dossier wordt aangeboden aan de FPD voor verdere rapportagebemiddeling, waar-
bij de FPD gemandateerd is om mede aan de hand van de consulent-module van de
BooG de discipline te bepalen.

Ook bij de multidisciplinaire pj-variant levert de BooG geen nadere specificatie
naar dubbel, triple of klinisch pj-onderzoek. Wel kan de BooG weer het advies
geven om de FPD te consulteren, iets wat in elk geval zal moeten gebeuren (zij het
dat dat wettelijk niet beperkt is tot FPD-deskundigen) als het voornemen bestaat
om een verdachte klinisch te laten observeren. Daarnaast wordt ook bij de advise-
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ring betreffende de pj-onderzoeksvariant, als het percentage van de voorspelling
binnen een bepaalde range valt, geadviseerd om, conform de in het betreffende
arrondissement overeengekomen werkwijze, de FPD te consulteren. Die range kan
enerzijds ontleend worden aan de bestudering van de tabellen waarin de op 10%
afgeronde kanscategorieen en de daarbij behorende feitelijke aantallen positieve en
negatieve beslissingen zijn weergegeven, maar kan aan de andere kant mede af-
hankelijk worden gesteld van afspraken tussen de partners met betrekking tot het
consulteren van de FPD. Zo is denkbaar dat in een arrondissement met een grote
beschikbaarheid van psychiaters voor voorgeleidingsconsulten al#/d consult wordt
gevmagd, als de BooG het 'advies' geeft om een pj-onderzoek te laten verrichten.
In arrondissementen waar de FPD slechts beperkt in staat is om voorgeleidings-
consulten te verzorgen, kunnen consultverzoeken beperkt blijven tot die zaken
waarin de BooG-r een FPD-consult adviseert.

De consulentmodule van het instrument, de BooG-c, dient ter ondersteuning
van de adviestaak van de FPD. Hij levert hetzelfde type uitspraken op als de
BooG-r, maar baseert zich daarbij op de relevante variabelen uit de persoons-as 2
en de diagnostiek-as (modellen 5 en 6). Het zwaartepunt ligt daarbij op het FPD-
advies betreffende de pj-onderzoeksvariant. Aangenomen mag immers worden dat
een op een BooG-r advies gebaseerde consultvraag betreffende wel of geen pj-
onderzoelg zal leiden tot casusspecifiek overleg tussen de consultvragende rechts-
plegers (officier en/of rechter-commissaris).  De BooG eindigt met de invoer door
de gebruiker van de besluiten en met - in voorkomende gevallen - de vraag om aan
te geven welke redenen er waren om van de BooG-advisering afte wijken.

Figuur 20-1 geeft het schema van de BooG. De leesrichting van het schema
wordt aangegeven door de pijlen tussen de velden. De pijltjes buiten de cellen
representeren de interactie tussen de rechtspleger en de FPD-consulent.

Met dit schema als basis kan de BooG nu verder beschreven worden. De lees-
wijzer daarbij is als volgt: in- en uitvoer worden gepresenteerd door middel van
een afbeelding van de desbetreffende computerschermen (m.b.v. Visual Basic,
Perry & Hettihewa, 2000) en tussenliggende bewerkingen wor(len omkaderd met
een dubbele lijn. Boven elk element staat een verwijzing naar het desbetreffende
veld van figuur 20-1. In het geautomatiseerde hulpmiddel zal voorzien worden in
zogeheten 'help-on-screen'. De helpteksten komen hier niet aan de orde, omdat
deze bij voorkeur moeten worden geschreven in nauw overleg met de gebruiker in
het kader van een valideringsonderzoek. Verder moet vermeld worden dat in het
eerste scherm voor wat betreft de gebruikende instantie onderscheid gemaakt wordt
tussen het openbaar ministerie en de rechter-commissaris. Ten behoeve van de
leesbaarheid wordt dit onderscheid niet consequent doorgezet in de beschrijving
van de andere cellen, maar wordt uitgegaan van Wn gebruiker: de rechter-
commissaris. De genoemde differentiatie zal echter wel eenvoudig opgenomen
kunnen worden in de geautomatiseerde versie van de BooG.

De  in de adviesschermen weergegeven  (in de praktijk gekleurde) legenda's
vormen een weergave van de uit de bij elk model gegeven kruistabel waarin de op
10% afgeronde kanscategorieen zijn afgezet tegen de daadwerkelijke besluiten.
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BooG-r (module rechtsplegers)
1

Ef#*ditm,:-:':.3.:f· '32:-)·,3  +   k..,3.-·...::.%*admi,d·i·:i·:13:T   +  4&.:9..3-ir..::.i..':9.3:Uidvoer:
i t i gebruikersgegevens bepaling hoofddelict
1   !"akgegevens toewijzing hoofildelict aan denkrichting voor

: persoonsgegevens 66n van de 10 clusters gebniiker
1 wetsartikel strafbaar feit kansberekening model 1.....................................................

+
...............................................-.               I .., I;621,#oer. S··'  .'.:  ,.·:,,_,   +    3»213.t'3.5.51* rkii:*  -1-:i :-,1   f- tiah:,.,<."t:9.41ii:Vi*E:i

advies geen pj kansberekening model 2 i predictoren model 2 en 3   j
i overlge variabelen tb. v.        i

advies FPD-consult kansberekening model 3 i valideringsonderzoek       i
advies wel pj   overigoeitpertvariabelen      i

+                                                                                                        
         ..........V...... ...........................

i **vur: .: :' ,.,53 .1'....#'1 +    f.T'«.i.8fbemrung::2<  '.;   +   '6 '1 ,·5·:13'3*'19-di't oer
bericht: geenpj                0:

i besluit geen pj                         E

 
redenen afwijken BooG i bericht:registratie rede-         ,@opslag gegevens

nen afwijken
1 besluit FPD-consult 1

bericht: inwachten advies          1
i besluit welpi                               i naar volgende stap BooG..............mI .......................

+
.............................U................ilS*Lip'  i:. 'k-i)'--:9 +  2: -.411:biweriditg,5:'its  + i:2:»f.S·i:i:.23':2.10-MQMF:

advies enkelvoudig pj kansberekening model 4
1  Fredictoren model 4                 1advies multidisciplinair pj                                                                                 i

advies FPD-consult                                                                                             E
...............................................·+

 13-ihioje),4:,tr..:'.:-,-, 4 -4  r.    ,9,44-1*#frI 6*".«it·,I  + ·1'i :;,I) tj./,r15-Dii¢62iil
i besluit enkelvoudig pj          i bericht enkelvoudig pj
i besluit multidisciplinair pj   i bericht:multidisciplinair pj     Zopslag gegevens
 

redenen afwijken BooG
 

bericht registratie rede-        '@
nen afwijken

1
besluit FPD·consult i bericht: inwachten advies

BooG-c (module consulenten)
:c,uitvoer·:··.,,·:.:·.3'*·7·,5·'· '   +   :'3 ,74. ,,:b-biiifo  bl.4 :·"+   f- ,e;9:'·-X:.':'5ft.k'>,1.::'*11nvoeri
advies enkel/multidisc kansberekening model 5 : gebruikersgegevens         i
advies psychol/psychiat kansberekening model 6 i mak & persoonsgegevens   i
overleg klinische obser-

1 predictoren model 5 en 6     i
vatie

i overige variabelen voor      i
  validerillgsonderzoek       i

+
----*.-------

gd-hivikr.A-·i.'  :'.:.1.,·' 1 +   , ·3< '.e; bi*crudi .. . .,)··I j .  +  ·4:·it: ·.·.'5'. v.·.1'1'2' f-uitvoer
i advies wel/geen Rj i bericht: pj-adviezen

|adviesenk«'™ltidit»J               opslag gegevens Bo«G-c in
i advies variant                      : FRIS bericht registratie rede-
I redenen afWijken BooG i nen afwijken                                1

vervoll  , G-,£(m ule,<f, ,c- s,plesr)
,*«it*c*£ i:. L .1 ..3....,...  +   ''. :r" ·1.74be'TOPU6g'·.: Y B -'   f-   :. .2,.'-:.,<.,.%*i#dird 4
bericht geenpj

  besluit wel pj-onderzoek     i

  besluit geen pj-onderzoek    i
    bericht: wei pj

opslag gegevens- bericht: pj-variant   besluit pj-variant                    i
tx:richt registratie rede- f redenen afwijken BooG-     i
nen afwijken i adviezen
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20.3. Beschrijving van de BooG

Veld 1-invoermodule-rechts!£EersiooE-r 44 ...'   . . . . . . . . . .4  9,"«  ......                  -.   ---1 -  4.   1 "

1",1 i.. ,p ...1 -isy:--: f. •·
kils.i Yer 9.9

3.1 -i.:.':EL--rp,23:.i.w..907 :i.*31rrIDe Ar :triES«Nil'E:.:i.-6
,:, , 5.5,p:''r.i., .4,3,.t4.-,-  '' i-6,  F-li .   34.1-4.,-'-';t.  -  ,   -t .1/:-.,  .'1  \" ke-,  MIT" A-= 1 · 1...:      .  '.       -

ve=k.e-- , 1.04.....     t.,...,1  RGI"-' IRG--

N.: ,>ordo kl ig'' 24'. „' 'A...' .1-       ., ..t'<' .'  " t" ' .... - , '-'    - ' :---'-'44,,7  -: t.......... 419'.'·- 
·„.  y.„*,2„*..,., 4i„«..i.,Si,iZ-.,.i*i„)':3:,·f-»' = it„:' .,:· ·i·4„'j::,If.:::.:

. ....-··:  :  ···'·:.*F. f ,-·.,14'13---6:,9RAT ...S- -p'.  L„ . ,-...,. , „:-, - :-.... =, „·,-,-s., -9-i:':t :- ' f,i:j:v i.f . ,t U: gf.37,6:ILZW

..„ *-4.,6    -:,.2
t- 9.: . r.-  'M  '.'  . ..' :t .t...1,  "'P. :.. ':.J -,·.': : j. :R..:f-, .i  ...7..2:CS,t 7.i'   4...2  .  .· i .:·. .,
:'.i.,41  ,:2..  ...,5 :,4..0.(r ,-:..4.,..c: --:'.',.r·. f', S·':.3:'  'r: ;L'vg.':,b',:'93-:-::.f':.1':.4,-575·
A:)Sli.,p: : 96:,·:   ,·ft.2,24:I   ::  ....t....,1, i  ::i'.tr.1-':ZI   ...  .  :79:.,g; F-r:J'· ':f-.I,t...  ).i,   .
FE .5...;jf,U-416,1-,':1:: i::  ...'L f-_'0  : :''t,2'2 '' 1:43,:-- f r.:7*Jv i-'J'w, . I

Veld 2-bewerking
Model 1
toewijzen primaire misdrijfaan delictcluster:
1. als Opw [opium]
2. als 137c;137*149;180;188;261;300;350 [licht geweld]
3.  als 417b;177;321;326;326a:198;310;322;416;323;417;178;

225;311;25Ot; 40;208;209;137a [vermogen&profijt]
4. als 285;285b;294;301;WWM;285*141;131;279 [midden geweld]
5.  als 312;317 [vermogen met geweld]
6.  als 282;302;303;282a [zwaar geweld]
7. als 240;248t;249;247;245;246;243;244;242 [zeden]
8. als 290;291;287 [leven]
9. als 157;172 [brand en drinkwater]
10. als 288;289 [leven extra]
constante: AO = -2,373

opium Aop* = -5,830 zwaar geweld AnT,w = 1,903
licht geweld delict niet in BooG zeden Ande = 3,171
vermogen & profijt Amqwf =0 leven Aiewn = 2,078
midden geweld An.dgew      = 1,472 brand en drink,Nater    Abrandwat = 5,206
vermogen met geweld      Avesit        = 1,059 leven extra Atew*tra = 3,199
Berekenen logit model 1> 2,373 + Addictclust= =    M 1
Berekenen % kans PJ: 2,718Ml/(1 + 2,718Mt)*100= [model 1 delictsignaal] %
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Veld 3-uitvoer
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Veld 4-invoer
NAMMIMIINIMMIlIiM, -99  

1 ..1.-6.,6. I:/'---'"RA: UR 'r-iM'::i..'6;31  :...:..5.=16'32339·.:IKL.:.i .·i '.,1
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Veld 5-bewerking
Model 2: rekenfictoren

constante BO = -9,466

gevaar voorpersonen (X,;  niveaus: 0,1) Bp = 6,338

gericht tegen personen (Xg„; niveaus: 0,1) = 1,140
eerdere veroordelingen (Xjus ; niveaus: 0.1)                          B  = -1,007
signalen surcidaal gedrag (Xsuic ; niveaus: 1,2,3,4,5) Bsuic = 4,026
signalen oninvoelbaar gedrag (Xonin ; niveaus: 1,2,3,4,5) Bonin = 0,468
combinatie delict-persoon (Xcomb ; niveaus: 1,2,3, = 0; 4,5 = 1) Bcomb =  3,023

twijfels detentiegeschiktheid (Xdetges; niveaus: 1,2,3,4,5) Bdctges = 0,381
gevaar voor personen * signalen surcidaal gedrag Bgs,*suic = -3,284
combinatie delict-persoon * signalen surcidaal gedrag Bcombi*suic - -1,249
Berekenen logit mode12130+BgmXgev.1-Bg5Xg:r+Bjusxjus+BsuicXsoic-+BoninXonin +Bcon*Xcomi,+

+Bdet0:sXd,:tg +Bgov*suicxgm,Xsuic+Bco£19.suicXcon,bXsuic. = M2
Berekenen % hn  PJ: 2,718     / (1 + 2,7183 * 100 = [ model 2 ja/nee ]%

Model 3: rekenfactoren (delict toewijzen aan delictcluster conform model 1)
constante CO = -7,734

opium Copium      = -2,795 zwaar geweld Czwriw    = -3,333
liclit geweld delict niet aamvezig in BooG zeden Czeden = -2,214

vermogen & profijt Cvmlrof = 0 leven Cleveli = -2,573
midden geweld Cnidgew   =   3,415     brand&drinkrvater     Cbrandwat = 16,427
vermogen met geweld      C mp = 15,472 leven extra Clevextra = 10,076
signalen suicidaal gedrag (Xsuic ; niveaus: 1,2,3,4,5) Csuic          = 2,624
signalen oninvoelbaar gedrag    (Xonin ; niveaus: 1,2,3,4,5) Conin = 0,490
combinatie delict-persoon (Xcomb ; niveaus: 1,2,3 = 0; 4,5 = 1) Ccomb = 2,049
opium * signalen suicide Copium*suk: = -2,788
licht geweld * signalen suicide delict niet aamvezig in BooG
vermogen & profijt * signalen suicide C,crmpropsuic =0
midden geweld * signalen suicide Cmidgew* suic = -0,935
vermogen met geweld * signalen suicide C'=Piw*suic

= -12,790
zwaar geweld * signalen suicide Czpgrgewisuic = 6,753
zeden * signalen suicide C.*1.*suic = 6,170
leven * signalen suicide Clevm * suic = 5,481
brand en drinkwater * signalen suicide Cbmndwat * mic     =    -2,886
leven extra * signalen suicide Cleve,dra * suic = -4,457
berekenen logit model 3:

CO-+Cdelictcluster+CsuieXsuic+ConinXoni1 combiXcombi Cdelictcluster*mic = M3berekenen % k,n PJ: 2,718     / (1 + 2,718  * 100 = [mode13 ja/nee ]%
gecombineerde uitspraak model 2 en model 3
(model 2 ja/nee + model 3 ja/nee)/2 =   [mode12&3] %
variabelen voor model 4
wijze delictpleging (Xdd ; niveaus: 1,2,3,4,5)
signalen agressiefgedrag (Xagr ; niveaus: 1,2,3,4,5)
signalen depressiefgedrag (Xdepr; niveaus: 1=0; 2,3,4,5=1)
overige expert-variabelen voor valideringsonderzoek
immateriele schade (immati niveaus: 1,2,3,4,5); int,reuk rechtsorde (inbreuk; niveaus: nl,2,3,4,5);
gecompliceerdheid delictomstandigheden (delomst niveaus: 1,2,3,4,5);
eerdere gelijksoortige delicten   (delgelylg niveaus: 0,1);     mttr dan 3 recidives    (freqrec; niveaus: 0,1);
recidive binnen 1 jaar (snelrec; niveaus: 0,1); signalen opgewonden gedrag (opw, niveaus: 1,2,3,4,5);
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Deel VI Modelbouw

Veld 6-uitvoer
= . .
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Veld 7-invoer
-------=LI

4/11,071*609;.6966nNLE:7"   /.  u" '';i<i:-·t :.'6 /:':' 1:  ..7   K

.   '381;,-1,1.Fi'8,&,HEJMv %,sm,ilot,;Siion- 9.-Y ·I"--5:··71=M L'..': A::,..·...'.r
.ond, 961,n=,dege,abi, ™,g„n• -'r·'ji72 "  ',   '*.,Ft:ic-'2.'C„P.G.T'».Flo,&6-:i ...,.'.

:    1     ,   .      .         p   "-   1 - -   r    '. .    .    ..          .  , ,    , . ..:      ,    ,    ."        ,

.r'119-bria,1,=MBpika-,r·  r..ri' .       * .                       '.   . .
-   .         -·  -·,...•  . . .  - · .  v    :,,

 ·'·  f   .. t:  5 ·   ri'.  '   .,   ' . 't' '..
.....''  ....  .   ''   '.:'   .

A' 1<tedenen>

.   2/ 14 .1 . · *.   '  ,-'    .             I

.

. R'.111  1 fi.11.,-1   .  S.t   -'   ,    r   , 11: thI,      .'., ,1.1 E  3  %3    '.':63, , t'  L E:   ''-   :, 2.,.  .I      ' x,I„,f49,' .1,,   .:,,4, ,it ',.   #'.':

:  Api' -,2: ··. '., ..:„...  '. ·'.: *1 „· 9.1·,•. ·t  'tt<--r it ·' '-,t.: ' 4'·9" ...1·  **Al; ...

Veld 8-bewerking

Opslag gegevens
bestand [parketnummer]
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Veld 9-uitvoer
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Velden 10 en 12 in- en uitvoer
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Deel VI Modelbouw

Veld 11-bewerking

Model 4: rekenfactoren
constante DO = 5,188
wijze delictpleging (Xdd ; niveaus: 1,2,3,4,5) Ddel = 0,692
optie Tbs (Xtbs,niveaus: 1,2,3,4,5) Dtbs = -0,995
optie Pz (Xpz,niveaus: 1,2,3,4,5) Dpz = -0,892
signalen agressiefgedrag (Xagr; niveaus: 1,2,3,4,5) Dagr = -0,943
signalen depressiefgedrag (Xdepr; niveaus 1=0; 2,3,4,5=1)   Ddepr  =      2,316
berekenen logit model 4:
DO+DdelXdel+DtbsXtbs+Dpzxpz+DagrXagr+DdeprXdepr - M4
berekenen % kans enkelvoudige pj-variant:
2,718M4 / (1 + 2,718M4) * 100 = [mode14 enkel ]%
berekenen % kans multidisciplinaire variant:  100 - model 4 enkel = [model 4 multi ]%

Veld 13-invoer
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Deel VI Modelbouw

Veld b-bewerking
model 5: rekenfactoren
constante                      EO  = 8,050
direct gevaar derden (Xp; niveaus: 1,2,3,4,5) Egev = -2,465
hypotheses verband daad-verdachte (Xhyp ; niveaus: 1,2,3,4,5)      Ehyp     =    1,939
beperkte heteroanamnese nodig (Xhca; niveaus: 0,1) Ehea = -1,913
medicamenteuze proefbehandeling (XmP ; niveaus: 0,1) EmP = -14,293
gevaar derden * medic.proefbehandeling E,mp =  3,189
berekenen logit model 5:
EO+EgmXg V+Ehypxhyp+EheaXhea+Em Xmp+Egev*mpxge4mP - M5
berekenen % kans enkelvoudige pj-variant:
2,718 45 / (1 + 2,718MS) * 100 = [mode15 enkel] %
berekenen % kans multidisciplinaire variant:  100 - model 5 enkel= [model 5 multi] %

model 6: rekenfactoren
constante                       FO  = -3,105
aanwijzingen DSM-lV as 1 (Xast ; niveaus: 1,2,3,4,5) Fast =  1,012
aanwijzingen DSM-IV as 2 (Xas2 ; niveaus: 1,2,3,4,5) Fa'2 = -0,912
hypotheses verband daad-verdachte (XhYP; niveaus: 0,1) Fhyp = -2,210
wenselijkheid behandelingsonderzoek (Xteh ;niveaus: 0,1) Fbeh = 2,057
berekenen logit model 6: FO + FaslXast+Fas2Xas2+FhypX P+ FbehXbeh = M6
berekenen % kans enkelvoudige psychiatrische pj-vanant:
2,718 46 / (1 + 2,718 16) * 100 = [model 6 psa] %
berekenen % kans enkelvoudige psychologische pj-variant:
100 - model 5 psa = [model 6 pso] %

Veld c-uitvoer
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Veld 17-bewerking

Opslag gegevens
Ree(is bestaAnd bestand [ parketnummer]

20.4. Technocratie?

De bovenstaande beschrijving van de BooG zal onvermijdelijk de vraag oproepen
of het gebruik van een zo technocratisch ogend instrument wet past binnen het
bedrijf van de rechtspleging en dan ook nog betreffende een vaak zo evident deel-
besluit aan de voorkant van een straftraject. Bij veel zaken is immers in Wn oogop-
slag duidelijk dat een pj-onderzoek onnodig is en bij een flink aantal zaken zal
iedereen het er onmiddellijk over eens zijn dat een pj-onderzoek gebo(len is.

Met betrekking tot het technocratisch gehalte van de BooG valt op te merken
dat in de bovenstaande beschrijving (invoer-bewerking-uitvoer) zoveel mogelijk de
relatief slecht toegankelijke programmeerbare structuur is weergegeven van het
instrument. In de praktijk zal het instrument echter in een gebruiksvriendelijke
vormgeving bijdragen aan onderbouwing van de besluiten die het wil onder-
steunen. Hierbij is overigens het vervolg van de BooG-r, nadat besloten is tot het in
consult roepen van de FPD, een zwak punt in de procedure. In die gevallen moet
de beslisser na het FPD-consult het programma namelijk weer oproepen om de
definitieve besluiten in te voeren. Het is maar de vraag of dat in de drukte van het
strafrechtelijk bedrijf geen overvragen betekent. Anderzijds is het ook weer niet
onoverkomelijk als dat achterwege zou worden gelaten, omdat besluiten om wel
een pj-onderzoek te laten doen (inclusief de onderzoeksvariant) geregistreerd wor-
den in FRIS. Wel worden dan redenen om af te wijken van de FPD-adviezen ge-
mist. In een valideringsonderzoek zou die informatie niet gemist kunnen worden.

Voor wat betreft de evidentie van het deelbesluit betreffende het al dan niet laten
verrichten  van een gedragsdeskundig onderzoek naar de persoonlijkheid of geest-
vermogens van een verdachte kan opgemerkt worden dat die in veel straf-zaken het
geval lijkt te zijn, ware het niet dat de evidentie van dat besluit per arrondissement
opmerkelijk blijkt te verschillen. Uiteindelijk is het in deze studie daarom begon-
nen: zoveel mogelijk gelijke besluiten in vergelijkbare zgken. Als deze studie en
het daarin ontwikkelde beslissingsondersteunend instrument, de BooG, daaraan
kan bijdragen dan komt dat de rechtsgelijkheid ten goede. Nadere validering is
echter geboden.
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21. Aanbevelingen voor validering, implementatie en nader onderzoek

21.1. Inleidend

In het voorgaande hoofdstuk is de BooG als praktisch eindresultaat van deze studie
naar de besluitvorming betreffende het deskundigenonderzoek naar de geest-
vermogens van verdachten gepresenteerd. Dit eindresultaat is echter geen eindpunt,
wanneer door beleidsmakers of ketenpartners in het strafrecht (Rechtbanken,
Openbaar Ministe:ie, Forensisch Psychiatrische Dienst) besloten zou worden om
het instrument te gaan gebruiken. In dat geval immers dienen zich twee samen-
hangende onderwerpen aan, die nadrukkelijk aandacht behoeven:
1.     verdere validering van de BooG,
2.     de implementatie van de BooG.
Deze beide onderwerpen zullen in dit hoofdstuk worden behandeld in de para-
graferi 21.2. en 21.3. In paragraaf 21.4. zullen ook nog enkele suggesties worden
gedaan voor onderzoek dat verwant is aan het onderwerp van deze studie.

21.2. Verdere validering van de BooG

21.2.1. De validiteit van een instrument

De validiteit van een instrument slaat op de mate waarin het instrument erin slaagt
om bij te dragen aan het doel waarvoor het ontworpen is (De Groot, 1961; Kaplan,
1964; Maxwell, 1996). In ons geval dus aan het ondersteunen van de pj-besluiten:
het laten doen van een pj-onderzoek in die strafzaken waar dat ook daadwerkelijk
bijdraagt aan de rechtspleging, en het laten verrichten van die pj-onderzoeksvariant
die de optimale bijdrage aan die rechtspleging kan leveren. Het onderliggend be-
lang is daarbij het bijdragen aan het rechtsbeginsel van vergelijkbare besluiten in
vergelijkbare strafzaken.

In zijn uitwerking is het validiteitsbegrip zeer gecompliceerdi omdat het betrek-
king heeft op alle aspecten van het instrument: de definities en operationalisaties
van de in een instrument opgenomen variabelen en hun waardeniveaus, de volle-
digheid en representativiteit van de empirische gegevens die voor de ontwikkeling
van het instrument werden gebruikt,de passendheid en betrouwbaarheid van in het
instrument gebruikte statistische bewerkingen, maar ook op de 66nduidigheid van
procedures waarbinnen het instrument wordt gebruikt.

Het instrument, dat nu voorligt, voldoet nog niet aan de eisen die daaraan van-
uit een ooginerk van validiteit moeten worden gesteld. Kijken we naar de boven-
staande elementen dat is het volgende meteen in te zien.
1.    De definitie van variabelen die een weging van de beslisser vragen (bijvoor-

beeld 'inbreuk rechtsorde' of'signalen van oninvoelbaar gedrag') is beperkt
gebleven, omdat de waardenniveaus 'klinisch' moesten worden ingeschat door
de beslissers c.q. consulenten.

2.   Weliswaar werd in de keuze van de arrondissementen, waar het onderzoek
naar de praktijk werd gedaan, gestreefd naar een breedte waarin de gebruike-
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lijke varianten in de pj-besluitvorming zoveel mogelijk werden gepraktiseerd,
maar een garantie voor representativiteit is er niet.

3.     Weliswaar werd in de selectie van experts gestreefd naar een gezaghebbend
forum, maar de representativiteit daarvan is evenmin gegarandeerd.

4.   De empirische gegevens waarop het model gebaseerd is, zijn minstens in 6dn
opzicht niet volledig, omdat een aantal misdrijven die wel zijn 'verwerkt' in
het instrument, niet werden aangetroffen in het praktijkonderzoek.

5.     De representativiteit van de empirische gegevens die w61 werden verzameld
staat of valt weer met de voor het landelijk beeld geldende representativiteit
van de'misdadigheid' binnen de arrondissementen waarin het onderzoek naar
de praktijk werd gedaan.

6.    De volledigheid en representativiteit van de empirische gegevens, die voor de
ontwikkeling van het instrument werden gebruikt, is gezien de opmerkingen
bij de punten 2 tot en met 5 discutabel. In extremo geldt dat de ontwikkelde
modellen een zo goed mogelijke beschrijving geven van de gegevens in dit
onderzoek met zo min mogelijk variabelen. Generaliseerbaarheid is daarmee
niet gewaarborgd.

7.   De betrouwbaarheid van de statistische bewerkingen lijkt gegarandeerd, om-
dat ze hun eigen toets- en controleprocedures met zich meebrengen, maar dit
is voor een deel cosmetisch. Immers de statistische bewerkingen brachten van
het begin  af aan keuzes met  zich  mee en de keuze voor de ene procedure  im-
pliceert de afwijzing van de alternatieven.

8.   Ten aanzien van het eventuele gebruik van het instrument in de toekomst is
niet gegarandeerd dat gebruikers dit op een onderling vergelijkbare wijze zul-
len hanteren. Daardoor is het mogelijk dat een soortgelijke casus op locatie X
een ander advies oplevert dan op locatie Y, of dat dezelfde casus met behulp
van het instrument beoordeeld door beslisser A iets anders oplevert dan wan-
neer die beoordeeld wordt door beslisser B.

Tegenover de bedenkingen staat dat er in principe beschikt kan worden over een
empirisch gefundeerd hulpmiddel dat bij validering en implementatie alleen maar
kan winnen aan kracht.

Nader onderzoek ter validering van het beslissingsondersteunend instrument
kan grofweg op twee manieren plaatsvinden. De eerste manier bestaat uit het doen
van een onderzoek dat speciaal tot doel heeft om het instrument te valideren. De
tweede bestaat uit het implementeren van het instrument in de praktijk en daarbij
het systematisch en zo volledig mogelijk verzamelen van de gegevens die het
oplevert, aangevuld met noodzakelijke casusspecifieke gegevens die voor de
validering nood kelijk zijn. Validering is dan een bijproduct van de
implementatie, die in paragraaf 21.2.3. wordt beschreven.

21.2.2. Valideringsonderzoek

De eerste manier, een specifiek valideringsonderzoek, vraagt om een opzet die
zoveel mogelijk tegemoet komt aan de eerdere genoemde zwakke plekken in (de
achtergrond van) het instrument. Aan dat onderzoek is een aantal vereisten te kop-
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pelen die te onderscheiden zijn naar formele vereisten, vereisten betreffende gege-
vensveriameling, en methodologische vereisten.

21.2.2.1. Formele vereisten bij een specifiek valideringsonderzoek

Grootte van de steekproef
Het aantal zaken waarover valideringsgegevens wordt verzameld moet minimaal
15 keer het gantal variabelen dat in het instrument is opgenomen bedragen (Ste-
vens, 2002). Dat wil zeggen ongeveer 1500 zaken, waarbij alle verschillende mis-
drijven (59 stuks) als afzonderlijke variabelen worden beschouwd (ook al hanteert
het instrument 'slechts' tien delictclusters).
Keuze van de arrondissementen
De arrondissementen waar de valideringsgegevens worden verzameld zouden bij
voorkeur moeten bestaan uit twee arrondissementen waar het eerdere onderzoek
naar de praktijk heeft plaatsgevonden (met uitzondering van Rotterdam gelet op
het geringe aantal). Dit is zinvol om vergelijking mogelijk te maken met eerdere
gegevens afkomstig uit die arrondissementen. Daaraan zouden twee andere arron-
dissementen toegevoegd kunnen worden, bij voorkeur Wn met een laagdrempelige
praktijk voor FPD-consulten en Wn met een relatief beperkte mogelijkheid voor
FPD-advisering. Binnen de gekozen arrondissementen zouden gedurende een
bepaalde periode aHe mk-zaken met het instrument beoordeeld moeten worden,
dus zonder beperking tot Wn of enkele teams van het parket van het Openbaar
Ministerie.
Duur van de gegevensverzameling
Het rechtsplegend 'formaat' van de arrondissementen moet gezamenlijk zodanig
groot  zijn  dat het benodigd aantal gegevens binnen een relatief korte tijd (maxi-
maal een jaar) kan worden verzameld.

21.2.2.2. Vereisten bij de gegevensverzameling

Ednduidigheid van definities en variabelen
In de voorbereiding van een valideringsonderzoek moeten gebruikte definities door
meerdere personen uit de gebruikersgroep worden beoordeeld op hun Wn-
duidigheid. Dat geldt ook voor de operationalisatie van de variabelen die in het
instrument zijn opgenomen.
Commitment
Degenen die betrokken zijn bij het verzamelen van gegevens moeten optimaal op
de hoogte gebracht worden van de doelstelling van het valideringsonderzoek en
bereid zijn om daar hun medewerking aan te verlenen. Voor zover nodig moeten
zij gefaciliteerd worden in hun deelname.
Instrueren van deeinemers
Al/e deelnemers (ofIcieren van justitie, parketsecretarissen, rechters-commis-
sarissen en FPD-consulenten) aan een valideringsonderzoek moeten zoveel moge-
lijk op gelijke wijze geinstrueerd worden.
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Verzamelen van gebruikerservaringen
Het verzamelen van de gegevens zal gepaard moeten gaan met het verzamelen en
registreren van de ervaringen, die de gebruikers van de BooG in de praktijk op-
doen.

Veriamelen van gegevens die van belang la:nnen blijken  bij  implementatie
Gedurende een valideringsonderzoek zal in samenspraak met vertegenwoordigers
van de verschillende ketenpartners (OM, rechtbank, FPD) systematisch moeten
worden nagegaan met welke factoren rekening moet worden gehouden bij een
eventuele implementatie van de BooG.

21.2.2.3. Methodologische vereisten

Schaduwgebruik van de BooG
In een aantal mk-zaken, dat in het valideringsonderzoek wordt betrokken, zal spra-
ke moeten zijn van schaduwbesluitvorming met behulp van het instrument, terwijl
ook met betrekking tot de feitelijke besluitvorming, die los daarvan plaats vin(it
gegevens worden verzameld. Een dergelijke opzet maakt vergelijking tussen de
uitkomsten van de feitelijke besluitvorming met de via het instrument gead-
viseerde besluitvorming mogelijk. Een dergelijke procedure zal bij voorkeur ge-
volgd moeten worden in een arrondissement met een grote en een met een geringe
beschikbaarheid van FPD-consulten.
Analyse van de gegevens
De vanuit een valideringsonderzoek verkregen bevindingen zouden zowel geanaly-
seerd moeten worden met behulp van logistische regressie, als met behulp van
statistische technieken die even krachtig ofkrachtiger zijn gebleken. Naarmate het
aantal casus toeneemt kan gedacht worden aan technieken waarbij op basis van
beschikbare gegevens zogeheten 'classification trees' kunnen worden geconstru-
eerd. Edn van die in aanmerking komende technieken is CHAID (Chi-Square Au-
tomatic Interaction Detection; StatSoft, 2000)1.

21.2.2.4. Mogelijke opzet van een specifiek valideringsonderzoek

Een specifiek valideringsonderzoek kent met bovenstaande vereisten een opzet
zoals weergegeven in schema 21-1.

Een valideringsonderzoek volgens onderstaande opzet zal kunnen bijdragen aan
een verdere ijking van het instrument An de praktijk van de strafrechtspleging,
maar ontbeert de normatieve invloed van een forum van experts. Besloten kan
worden om ook vanuit die invalshoek een nadere inbreng te genereren. Hierbij kan
gedacht worden aan het organiseren van enkele expertmeetings waarbij, analoog

1.   Edn techniek uit de 'classification tree'-familie (CART) werd in de onderhavige studie
beproefd en leverde veelbelovende resultaten; betrouwbare toepassing vereist echter een
belangrijk grotere onderzoekspopulatie (vergelijk ook Brand & Van Emmerik 2002).
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aan de eerder beschreven RAND-methode, (elementen van) het beslissingsonder-
steunend instrument ter beoordeling worden voorgelegd.

bewerkstellingen ddnduidigheid definities en operationalisaties van variabelen

keuze van vier pilot-arrondissementen:
waaronder twee uit eerder onderzoek (Arnhem, Den Bosch en/of Utrecht) en twee andere:

66n met een ruime en 66n met een beperkte mogelijkheid tot FPD-consulten

instellen 'bestuurlijke' begeleidingsgroep (OM, rechtbank, FPD)

begin en eind van de pilot vaststellen op basis van het gewenste aantal casus (een halftot
driekwart jaar)

verkrijgen medewerking en commitment van betrokkenen in de uitvoering

instructie van deelnemers

verzamelen van BooG-gegevens

arrondissement A arrondissement B arrondissement C arrondissement D
eerder onderzocht eerder onderzocht niet eerder onder- niet eerder onder-

zocht zocht

ruime consultpraktijk beperlae ruime consultpraktijk beperkte consultprak-
consultpraktijk                                         tijk

BooG feitelijk met BooG met BooG BooG feitelijk

schaduw schaduw
vermmelen en registeren van gebruikerservaringen

verzamelen en registreren van implementatiefactoren

statistische analyse BooG-gegevens

analyse van de gebruikerservaringen en implementatiefactoren

bijstellen BooG

voorstel implementatie BooG

Schema 21-1: opzet specifiekvalideringsonderzoek
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21.2.3. Implementatie van de BooG

Zoals hierboven al gesteld, kan implementatie van het instrument als bijproduct
ook leiden tot het beschikbaar laijgen van valideringsgegevens. Zo'n traject is
denkbaar als vanuit beleidsoverwegingen (bijvoorbeeld voortkomend uit het in
paragraaf 3.2.2. besproken project 'Tbs Terecht') tot de invoering van het beslis-
singsondersteunend instrument zou worden besloten. In dat geval ligt er minder
accent op methodologische vereisten, zoals hiervoor geformuleerd, maar komt de
nadruk te leggen op het inpassen van het instrument in bestaande procedures, die
per arrondissement verschillen.

Maar ook een goede implementatie vraagt om pilots bij minstens twee arrondis-
sementen. Dit zouden bij voorkeur arrondissementen moeten zijn met een beperkte
en met een ruime mogelijkheid voor FPD-consulten. De pilots zouden per arrondis-
sement begeleid moeten worden door een stuurgroep bestaande uit vertegen-
woordigers van het kabinet R-C, het parket van het 04 en de locale FPD. Het
doel van de pilots is veel beperkter dan het eerder beschreven valideringsonder-
zoek. Het zal er dan namelijk vooral om gaan om zicht te krijgen op de factoren die
een rol spelen bij een succesvolle implementatie en om de ontwikkeling van een
implementatieprotocol. Wel zouden met het oog op validering alle BooG-gegevens
moeten worden opgeslagen, in elk geval tot een aantal casus is bereikt dat een
analyse, zoals in de vorige paragraaf bedoeld, toelaat. Een aanknopingspunt voor
het ver melen van BooG-gegevens die gegenereerd worden vanuit de advies-
functie van de FPD is om de consulentmodule van de BooG op te nemen in het
Forensisch Registratie en Informatie Systeem (FRIS) van de Forensisch Psychiatri-
sche Dienst.

Het voert hier te ver om implementatietrajecten of -varianten gedetailleerd uit
te werken. Een basisvoorwaarde voor een succesvolle implementatie is immers
draagvlak bij betrokkenen (bestuurders en gebruikers) en het creeren van draagvlak
kan op zijn beurt weer bevorderd worden door die betrokkenen mee te laten den-
ken over de beste manier waarop een instrument, zoals de BooG, ingepast kan
worden in de praktijk van rechtsplegers en consulenten (Malsch, 1998). Overigens
is een aanknopingspunt voor inpassing in bestaande praktijken te vinden in de
samenwerkingsverbanden die, gaandeweg geformaliseerd in convenanten, in het
land bestaan tussen parketten van het Openbaar Ministerie, kabinetten R-C, en de
Forensisch Psychiatrische Dienst.

21.3. Overige suggesties voor nader onderzoek

Als de BooG toegepast gaat worden, of dat nu is in het kader van een specifiek
valideringsonderzoek dan wel in een implementatiepilot, dan is aan te bevelen om
het gebruik niet beperkt te houden tot het strafrecht voor volwassenen. In het
jeugdstrafrecht moeten soortgelijke besluiten genomen worden betreffende de
wenselijkheid ofnoodzaak van een gedragsdeskundig onderzoek en het meest aan-
gewezen type van onderzoek. Toen een begin werd gemaakt met de onderhavige
studie was het nog de bedoeling om 'jeugdzaken' in het onderzoek te betrekken.
Daar moest van worden afgezien omdat tussen de arrondissementen de verschillen
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in posities en taken van de vele actoren in het jeugdstrafrecht te groot waren. Intus-
sen zijn daar belangrijke verbeteringen in te constateren. Zo is besloten dat in elk
arrondissement een indicatieoverleg moet fungeren, waarin de Raad voor de Kin-
derbescherming en de Forensisch Psychiatrische Dienst hun advisering aan rechts-
plegers op elkaar afstemmen. Overkoepelend daaraan wordt getracht om landelijk
geldende kaders te scheppen waarbinnen forensische diagnostiek in de jeugdzorg
zich in de toekomst zal moeten bewegen. Deze kaders gelden dus zowel voor straf-
als civielrechtelijke pj-onderzoeken.

Door deze sterk verbeterende vergelijkbaarheid en toegenomen protocollering
van samenwerkingsprocessen is het zinvol om nader onderzoek te doen naar de
toepasbaarheid van beslissingsondersteuning op het vlak van pj-rapportage in
jeugdstrafzaken.

Een tweede onderzoekssuggestie is het om uitkomsten van pj-onderzoek te betrek-
ken bij de validering van de BooG. In de huidige opzet zijn wel gegevens verza-
meld over wat de onderzoeken waartoe besloten was, allemaal hebben opgeleverd.
Deze bevindingen waren kwantitatiefte schaars om mee te nemen in de constructie
van de BooG. Bovendien bleven ze beperkt tot adviesgegevens van de betreffende
pj-rapporten. Wat de rechter uiteindelijk met die adviezen heeft gedaan lag buiten
het gezichtsveld van het onderzoek. Wanneer BooG-gegevens over langere tijd
systematisch worden verzameld dan kunnen de gegevens betreffende advies en
vonnis leiden tot een bijstelling van het instrument.

Weer een stap verder zou het zijn om na te gaan wat er in de praktijk van ad-
viezen terecht is gekomen en of, en in welke mate, ze hebben bijgedragen aan
vermindering van recidive. Die onderzoeksstap wordt al gezet door Canton en Ter
Veer. Zij beoordelen systematisch de kwaliteit van een groot aantal pj-rapporten,
de daaruit te destilleren risico-taxaties en wat er in het licht van adviezen en von-
nissen terecht kwam van de gerapporteerde. Met het noemen van dat project blij-
ven andere lopende of voorgenomen studies in deze hoofdtekst weliswaar onge-
noemd, maar wil een veel bredere onderzoekstrend binnen de forensische psycho-
logie en psychiatrie gesymboliseerd zijn2.

21.4. Tot slot

Deze studie begon in Deel I met een ongetwijfeld onvolledige verwijzing naar een
aantal auteurs, die zich hebben verdiept in ofwel het grensgebied van de rechts-
praktijk waarin de rechtsplegende jurist en de forensisch psychiater en psycholoog
met elkaar van doen krijgen, dan wel in dat deel van de ten uitvoerlegging van
straffen en maatregelen waarin de forensisch psychiater en psycholoog een rol

2.  De volgende studies kunnen onder meer genoemd worden: Duits naar (de) kwali-
teit(scriteria) van pj-rapportages in het jeugdstrafrecht; Van Esch naar wat proces-
deelnemers kunnen, mogen en moeten m.b.t pj-rapportage; Matthaei naar de prevalentie
van psychische stoornissen bij gedetineerde vrouwen; Van Panhuis naar de waarde van
FPD-consulten en pj-rapportages in het licht van risicotaxatie;Verheugt naar kinder-
doding; Westerborg naar effecten van Tbs-behandeling

247



Deel VI Modelbouw

hebben in de begeleiding en behandeling van psychisch gestoorde veroordeelden.
Dergelijke studies zijn belangrijk, omdat ze bijdragen aan het signaleren van tekor-
ten, het zoeken en onderbouwen van oplossingsrichtingen, en aan de verdieping
van de verhoudingen tussen de rechtspleger en vertegenwoordigers van de foren-
sisch gedragsdeskundige disciplines. Die disciplines liggen van tijd tot tijd onder
vuur (onder andere Derks, 2001) waarbij de voornaamste kritiek vaak betrekking
heeft op het onwetenschappelijke gehalte van de bemoeienissen van psychologen
en psychiaters ten aanzien van justitiabelen. Kritiek en zellkritiek zijn van groot
belang omdat ze aanzetten tot onderzoek dat er uiteindelijk op gericht is om de
berechting en - waar nodig - de begeleiding en behandeling van de psychisch ge-
stoorde delinquent een stap verder te brengen. Ook deze studie wilde daar aan
bijdragen.
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Deze studie had betrekking op het inschakelen van onafhankelijke des-   F'-='r-i
r.Deel  I    *

kundigen voor onderzoek naar de persoon van verdachten in het straf- 1. . . p. . 3
recht voor volwassenen. Van die deskundigen wordt voorlichting ge- L.LA„:-3
vraagd over de aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens. Van hen wordt gevraagd om het eventuele ver-
band tussen aangetroffen stoornissen en het plegen van (het) strafbare feit(en) te
verhelderen en uit te drukken in een advies betreffende de toerekeningsvatbaar-
heid. Van hen wordt ook gevraagd om op basis van een recidive- of gevaars-
prognose te adviseren over een concreet zorg- en beveiligingsarrangement en over
het strafrechtelijke kader waarbinnen zo'n arrangement gerealiseerd kan worden.
Deze activiteiten worden kortweg aangeduid als pj-onderzoek (pro justitia).

Op basis van een analyse van diverse gegevens uit de rechtspraktijk over de jaren
1997 tot en met 2000 werd in deze studie vastgesteld dat er binnen het geografisch
kleine Nederlandse rechtsgebied opmerkelijke verschillen bestaan in onderzoek
van en rapportage over verdachten bij wie mogelijk sprake is van strafrechtelijk
relevante psychische stoornissen. Deze verschillen zijn door de onderzochte jaren
heen relatief constant en hebben betrekking op een aantal aspecten.
1.     De mate waarin besloten wordt tot het laten verrichten van een pj-onderzoek.
2.  De onderzoeksvarianten waartoe besloten wordt (monodisciplinair psychi-

atrisch ofpsychologisch, multidisciplinair, klinische observatie).
3.     De mate waarin geadviseerd wordt  om een strafrechtelijke maatregel  op  te

leggen, waarvan de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis in
termen van vrijheidsberoving de minst, en die van de terbeschikkingstelling
met bevel tot verpleging de meest ingrijpende is.

De achtergrond van deze verschillen is vermoedelijk een historische. Dat wit zeg-
gen dat binnen de 19 arrondissementen die Nederland kent, sinds jaar en dag on-
derscheiden noties en daarmee samenhangende praktijken bestaan betreffende het
besluit om een pj -onderzoek te laten verrichten.

Omdat de consequenties van het laten doen ofjuist nalaten van een pj-onder-
zoek erg ingrijpend kunnen zijn (voor het opleggen van de genoemde strafrechte-
lijke maatregelen is een multidisciplinair onderzoek wettelijk vereist), kunnen de
aangetroffen verschillen in het licht van het beginsel van rechtsgelijkheid als pro-
blematisch worden aangemerkt. Uitgedrukt in termen van kansen is het immers zo
dat een pleger van een ernstig misdrijf in het ene arrondissement zeer weinig kans
heeft om onderzocht te worden en een maatregel opgelegd te krijgen, terwijl die
kansen bij een vergelijkbaar misdrijf in een belendend arrondissement veel groter
zijn. Rechtsgelijkheid heeft hierbij in eerste instantie betrekking op het meer for-
mele rechtsbeginsel van gelijke strafrechtelijke behandeling in gelijksoortige
gevallen. Inhoudelijk heeft rechtsgelijkheid te maken met gelijkheid in rechtsbe-
deling, dat wil zeggen een zekere uniformiteit in het afwegen van de belangen van
de (mogelijk psychische gestoorde) verdachte enerzijds en die van de gemeenschap
aan de andere kant.
Ook blijkt dat in slechts een zeer klein percentage van de gevallen waarin een
onderzoek naar de geestvermogens wordt gevraagd de genoemde strafrechtelijke
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maatregelen worden geadviseerd en opgelegd. Het overgrote deel van de onder-
zoeken leidt tot veel minder ver gaande adviezen, die het mogelijk maken om von-
nissen zoveel mogelijk toe te snijden op de persoon van de dader.

Nu blijkt dat het gebruik van het middel van het deskundigenonderzoek naar de
persoon van de verdachte zo ongelijk gehanteerd wordt, kan men zich afvragen hoe
het zit met betrekking tot het indiceren van een pj-onderzoek. Tijdens deze studie
is dat gelet op de crisis in de Tbs, een erg actuele vraag gebleken die ook gesteld is
in het kader van met name het tweede interdepartementale beleidsonderzoek naar
de Tbs (IBO Tbs 2). Edn van de,wnbevelingen vanuit dat onderzoek kwam erop
neer dat die indicatiestelling verbetering behoeft. Deze aanbeveling werd weer
geconcretiseerd in de aanbeveling van de 'Werkgroep Toegang' van het project
'Tbs Terecht' om de rechtsplegende beslissers, naast de mogelijkheid om de Foren-
sisch Psychiatrische Dienst te consulteren, te voorzien van een beslissings-onder-
steunend hulpmiddel. De beschikbaarheid van een dergelijk hulpmiddel kan daarbij
bovendien van belang blijken omdat het aantal rechtsplegers dat tot een des-
kundigenonderzoek naar de persoon van de verdachte kan besluiten, is verveel-
voudigd. Dat laatste is namelijk het geval doordat, naast de rechter-commissaris,
ook de officier van justitie sinds 1  februari 2000 die bevoegdheid heeft. Daarnaast
is het zo dat de Forensisch Psychiatrische Dienst er weliswaar naar streeft om de
rechtsplegers op een optimaal uniforme wijze en zo vroeg mogelijk in het vervol-
gingstraject van advies te dienen, maar dat dat streven aan de ene kant niet in alle
arrondissementen in voldoende mate kan worden gerealiseerd, en anderzijds op
zichzelf nog niet de garantie geeft van grotere rechtsgelijkheid. Eerder zou men
kunnen stellen dat ook de FPD-psychiaters gediend zijn met een hulpmiddel.

Bovenstaande bevindingen en constateringen hebben in deze studie geleid tot
een vraagstelling gericht op het achterhalen van relevante indicatoren voor het
besluit om wel  of geen pj-onderzoek  in te stellen en voor het besluit betreffende de
in aanmerking komende onderzoeksvariant. In deze vraagstelling werd van meet af
aan beoogd om relevant gebleken indicatoren te verwerken in een hulpmiddel,
zoals aanbevolen door de hierboven genoemde Werkgroep Toegang.

'=F.-«P r. 4-bee,IiI, Met bovenstaande vraagstelling was in beginsel sprake van een onder-
(70Alcti;   zoek naar richtlijnen, waarvoor verschillende methodische wegen kun-
t..1''l'T':.'.,• nen worden bewandeld. Van groot belang was hierbij om het 'evidence

based' richtlijnbegrip uit de medische en andere gezondheidswetenschappen te
onderscheiden van het 'norm based' richtlijnbegrip in de strafrechtspleging. In het
eerste begrip is de in de praktijk gebleken 'passendheid' van een bepaalde aanpak
voor het bereiken van gezondheidswinst de centrale notie. In het strafrecht is de
'behoorlijkheid' van een bepaalde aanpak voor het bereiken van de doelen van de
strafrechtspleging (waaronder de rechtsbescherming van een verdachte) de centrale
notie. Wat in de beide richtlijnconcepten overeenkomt is de dwingende kracht die
eraan kan worden toegekend. Het is echter met name het wezenlijk onderscheid
tussen 'evidence based' en *norm based' dat een benadering via de momenteel
gebruikelijke methodieken van richtlijnontwikkeling in de gezondheidsweten-
schappen, namelijk via expertpanels, ongeschikt maakte.
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Gekozen werd voor een onderzoeksopzet waarbij eerst vanuit interviews van sleu-
telfiguren in de strafrechtsketen en via literatuurstudie een bestand aan relevante
indicaties en contra-indicaties voor pj-onderzoek en de pj-onderzoeksvarianten
moest worden samengesteld. Vervolgens moest in een onderzoek naar de praktijk
van de bestaande besluitvorming nagegaan worden of en in welke mate die (en/of
eventuele andere) indicatoren een rol spelen bij de pj-besluiten. Daarnaast zouden,
mede gelet op het 'norm based' karakter van de pj-besluiten, experts uit het veld
van de strafrechtspleging gevraagd wor(ten naar hun oordeel betreffende de indica-
toren. Een analyse van de gegevens uit de beide deelonderzoeken (praktijk en ex-
perts) zou zicht moeten geven op welke indicatoren in welke mate kunnen dienen
als predictoren voor toekomstige situaties waarin pj-besluiten aan de orde zijn.
Deze predictoren zouden dan verwerkt kunnen worden in een geautomatiseerd te
raadplegen beslissingsondersteunend instrument voorrechtsplegers en consulenten.

De interviews en literatuurstudie leverden een groot aantal indicatoren 216&.fr 
r ··Diet:ltrA

op voor het besluit om een pj-onderzoek te laten doen en voor de dif-    1-i..-:'.'.'0).#.6.:*- ,1ferentiatie naar de verschillende onderzoeksvarianten. Geconstateerd MAWN-

kon hierbij worden dat in de loop der jaren steeds meer verfijningen zijn ontstaan.
Ook ontstond vanuit die bronnen inzicht in de verschillende procedures waar-
binnen de pj-besluiten tot stand komen.

De indicatoren werden vervolgens geordend volgens de systematiek die gehan-
teerd werd door de Werkgroep Indicatiestellingen. In deze systematiek is sprake
van drie assen:
1.    de delict-as met indicatoren betreffende delict-, delictpleging, recidivestaat en

strafrechtelijke opties,
2.     de persoons-as met indicatoren betreffende de persoon van de verdachte,
3.     de  diagnostiek-as met indicatoren betreffende de noodzakelijk geachte dia-

gnostische middelen.

De indicatoren zijn vervolgens geoperationaliseerd in een 'Formulier   .. :m- * -4
Indicatiestelling Gerechtelijk Vooronderzoek Geestvermogens'. Hierbij r·".GS-:3.3'4 

2.Deel IV':
, ·" Y·;,· h., i.... 1

werden variabelen die op de persoons-as waren geplaatst onderverdeeld    4%2255
in twee groepen: variabelen die primair gewaardeerd kunnen worden door de
rechtsplegers (persoons-as 1) en variabelen die primair gewaardeerd kunnen wor-
den door consulenten (persoons-as 2). Daarnaast werden misdrijven aangemerkt als
variabelen die wellicht in zichzelf al een zekere signaalwaarde zouden kunnen
hebben voor het al dan niet laten verrichten van en pj-onderzoek.

Met behulp van dat formulier werden in vier arrondissementen de besluiten en
de FPD-advisering met betrekking tot het onderzoek naar de geestvermogens on-
derzocht. In de keuze van deze arrondissementen werd niet gestreefd naar repre-
sentativiteit voor een soort van gemiddelde landelijke, maar naar verscheidenheid
in omvang en procedures voor wat betreit de pj-besluiten. De keuze viel daarbij op
de arrondissementen Arnhem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht, waar de
medewerking werd gezocht van de kabinetten rechters-commissarissen, het open-
baar ministerie en de Forensisch Psychiatrische Dienst Het verzamelen van ge-
gevens verliep voorspoedig in de eerste twee genoemde arrondissementen, stag-
neerde in Rotterdam, en vond in twee reeksen plaats in Utrecht. Het verzamelen
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van gegevens werd beperkt tot het strafrecht voor volwassenen en daarbinnen tot
zaken waarvan besloten werd dat ze aan een meervoudige kamer zouden worden
voorgelegd. In de praktijk komt een pj-onderzoek in een (volwassenen) strafzaak,
die aan de alleensprekende rechter wordt voorgelegd namelijk zelden voor. Uitein-
delijk werden gegevens verzameld betreffende 562 strafzaken die, na het optimali-
seren van het gegevensbestand aan een nadere analyse werden onderworpen.

In eerste instantie was de analyse voornamelijk descriptief waarbij verslag
werd  geriAAn van feitelijk aangetroffen gegevens en getoetst werd of afzonderlijke
variabelen een statistisch significant verband vertoonden met de pj-besluiten. De
kernbevindingen betreffende de pj-besluiten zijn weergegeven in onderstaande
tabel.

Tai)el: de onderzoekspopulatie en de pj-besluiten

11. I.'. .,   e:,  21  »191 1   6.:,i:I.   -1.      2    Im 0, «mulai3-Ifs  I-;.B·,11»..,,  eA,".2'2:.2,J:: F     1·1       .·-I
.nt   .%, ..onderzoek: '€ h .« : 2%,P . disciDIi,iair  :i 7.Ylf i'n ,"1":% ":·IondeNcheidin*en 1..n"l, 361

monodisciplinair   127   22,6
psychologisch      |81| 14,4
psychiatrisch |46    8,2

562 100 ja   172 30,6 dubbel 138 1 6,8

multidisciplinair   45   8,0 triple
1 3 1  0,5

klinisch 1 41  0,7

nee 390 69,4

Uit de analyse bleek dat een groot aantal variabelen, die door rechtsplegers werden
gewogen, een statistisch significant (positief of negatief) verband vertoonde met
het besluit om wel of geen onderzoek te laten verrichten. Statistisch significante
verbanden met de pj-onderzoeksvarianten werden veel minder vaak aangetroffen.
Het wekt geen verbazing dat met name die variabelen positief samenhangen met
het besluit om een pj-onderzoek te laten doen, waarin sprake is van:
- (potentiele) schade voor mensen
-     een grote ernst in de zin van immateriele schade en inbreuk op de rechtsorde
- gecompliceerde delictpleging ofdelictomstandigheden
-        een aanzienlijke sanctiedreiging in de vorm van maatregelen of een hoge vrij-

heidsstra£
Recidivevariabelen bleken daarentegen negatief samen te hangen met het besluit
om een pj-onderzoek te laten doen, hetgeen op zichzelfwal verbaast omdat eerder
wetsovertredend gedrag een krachtige voorspeller blijkt voor toekomstig wetsover-
tredend gedrag.

Op het vlak van variabelen betreffende de persoon van de verdachte kwamen
alle aan rechtsplegers voorgelegde gedragssignalen (opgewonden, agressief, de-
pressief, surcidaal, oninvoelbaar) als positief bijdragend aan het pj-besluit naar
voren. Dat wil zeggen hoe extremer dergelijke signalen zich voordoen des te eerder
zal besloten worden tot een pj-onderzoek. Sterk significant bleken bovendien de
variabelen die betrekking hebben op de inzichtelijkheid van het verband tussen een
bepaald strafbaar feit en de persoon van de verdachte. Tot slot bleek een sterk
verband tussen de mate waarin getwijfeld wordt aan de detentiegeschiktheid van
een verdachte en het besluit om een pj-onderzoek in te laten stellen.
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De van FPD-psychiaters verkregen gegevens bleken vooral van belang als het
gaat om de bepaling van de onderzoeksvariant. Hierbij bleken bij de persoons-as 2
significante samenhangen bij de variabelen betreffende eerdere hulpverlening, aan-
wijzingen voor DSM-IV as I problematielg suTcidegevaar en direct gevaar voor
derden. Op de diagnostiek-as werden samenhangen aangetroffen met de noodzaak
van hetero-anamnese, gedragsobservatie, onderzoeksmotivatie, medicamenteus in-
grijpen en medicamenteuze proefbehandeling.

De beschrijving werd uitgebreid met een aantal gegevens betreffende de bevin-
dingen van de onderzoeken die werden verricht. Kerngegevens daarbij waren de
conclusies betreffende de toerekeningsvatbaarheid: 21% toerekeningsvatbaar, 44 %
licht verminderd, 23% verminderd, 5% sterk verminderd, en 7% ontoerekenings-
vatbaar. Daarnaast zijn hier de adviezen om een strafrechtelijke maatregel op te
leggen vermeldenswaard: 4,1% Tbs met bevel tot verpleging, 2,7% Tbs met voor-
waarden, en 4,8% plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze pantallen bleken
redelijk overeen te komen met de landelijke percentages over 1999.

Het onderzoek naar de praktijk leverde geen nieuwe indicatoren op, maar gaf
een bestand aan indicatoren die gebruikt konden worden in het construeren van een
beslissingsondersteunend instrument.

In deel V werd verslag gedaan van het deelonderzoek waarbij 18 straf-     .:r*r--23
rechtsexperts hun oordeel gaven betreffende enerzijds de signaalwaarde    !»1., *

.f.r.3 "· ·van een zestigtal misdrijven en anderzijds de in het praktijkonderzoek ::it'051·'3

gebruikte variabelen. De achtergrond van dit deelonderzoek was, zoals al eerder
gezegi het verkrijgen  van een normatief referentiekader dat aanvullend of corri-
gerend zou kunnen werken bij de constructie van het beslissingsondersteunend
instrument.

Over de positieve signaalwaarde van vijf misdrijven bestond bij de experts vol-
ledige overeenstemming: vier levensdelicten (doodslag, moord, kinderdoodslag en
kindermoord) en het zedendelict van gemeenschap met een kind jonger dan  12
jaar. Daarnaast bestond een statistisch significante overeenstemming betreffende
de positieve signaalwaarde van nog 7 andere misdrijven, waaronder vijf zeden-
delicten (kinderpornografie, verkrachting, gemeenschap en ontucht met een
wilsonbekwame en ontucht met misbruik van gezag) en twee misdrijven met een
potentieel grote impact (brandstichting en vergiftigen van drinkwater). Daarnaast
kenden de experts aan een groot aantal delicten (doorgaans niet direct gericht tegen
personen, en indien wel, van relatief geringe ernst) een negatieve signaalwaarde
toe. In dit verband moet echter vermeld worden dat van de niet significante delic-
ten zware mishandeling met voorbedachten rade en gemeenschap met een minder-
jarige tussen 12 en 16 jaar bijna significant waren.

Voor wat betreft de andere variabelen werden twee analysevarianten gebruikt
een strikte en een ruime. In de strikte variant bleken de variabelen 'gericht tegen
personen', 'ongewone delictpleging', de optie *Tbs' en *Pz', en 'sterke signalen
van suicidaal gedrag' statistisch significant samen te hangen met de wenselijkheid
van een pj-onderzoek. In de ruime analysevariant bleek onder meer dat aan de
recidivevariabelen, die in het praktijkonderzoek niet significant bleken, door de
experts wel een belangrijke rol werd toebedeeld.
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Overigens bleken de experts aan geen enkele variabele op de delict- en per-
soons-as 1 een significante negatieve signaalwaarde toe te kennen. Door hen wer-
den ook geen nieuwe variabelen aangedragen.

'35. Ph-,2,     In  deel VI werden alle beschikbare gegevens in onderlinge samenhang
'Deel,VI« 1,
3.Asne geanalyseerd op hun voorspellende kracht voor de pj-besluiten. De
:#.116'.DC'>3 methode van analyse was die van de logistische regressie, die leidt tot
een uitdrukking van de voorspellende kracht van een model in waarden tussen 0 en
1 dan wel, naar procenten omgerekend, tussen 0 en 100.

Er werden meerdere modellen ontworpen waarvan een zestal uiteindelijk aan-
vaard kon worden als voldoende krachtig en samenhangend om dienst te kunnen
doen in een beslissingsondersteunend instrument.
Mode/ 1 Dit model maakt gebruik van het verband tussen misdrijven en het be-

sluit om wel of niet een onderzoek naar de geestvermogens te laten ver-
richten. Daartoe werd het grote aantal delictvariabelen gereduceerd tot
tien delictclusters. In deze reductie speelden zowel de praktijk-
bevindingen, de expertoordelen, de strafdreigingen, als een logisch hie-
rarchische ordening een rol. De tien delictclusters zijn oplopend in hie-
rarchie:

1. 'opium'
2. 'licht geweld'
3.     'vermogen & profijt'
4. 'midden geweld'
5.     'vermogen met geweld'
6. 'zwaar geweld'
7.   'zeden'

8. 'leven'
9.     'brand en drinkwater'
10. 'leven extra'
De voorkomende delicten kunnen worden toegewezen aan een cluster en
het model levert een uitspraak op in kanswaarden die kan worden ge-
bruikt als richtinggevend voor het al dan niet overwegen van een pj-
onderzoek.

Mode/ 2    In dit model worden verbanden tot uitdrukking gebracht tussen via 10-
gistische regressie significant gebleken variabelen van de delict-as en de
persoons-as 1 (dat wil zeggen door rechtsplegers te wegen varia-belen),
en het besluit om wel of geen pj-onderzoek te laten doen. Dit met uit-
zondering van de variabelen betreffende de waarschijnlijkheid dat een
bepaalde casus zou kunnen uitlopen op een Tbs- of Pz-maatregel (de
'maatregelopties'). Het model heeft een zekere voorspellende waarde
voor toekomstige gevallen, waarbij een waarde die binnen de grenzen
van een onzekerheidsmarge valt het advies oplevert om de FPD te
raadplegen.

Model 3 Dit model werkt hetzelfde als het voorgaande, alleen zijn in de analyse
zowel de delictclusters als de ook in model 2 gebruikte variabelen van
de delict-as en de persoons-as 1 betrokken. Het model levert ook dezelf-
de soort voorspelling op als model 2. Het is echter alleen bruik-baar als
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het misdrijfi waar in een bepaalde casus sprake van is, ook inderriAAd
kan worden toegewezen aan Wn van de tien delictclusters.

Mode/ 4    In  dit model  is zijn  ook weer alle in aanmerking komende variabelen
van de delict- en persoons-as 1 betrokken. Ditmaal inclusief de 'maatre-
gel-opties: Het model draagt bij aan de beslissing om ofwel een mono-
disciplinair onderzoek te laten verrichten dan wel te besluiten tot een
multidisciplinaire onderzoeksvariant. Het levert adviezen op in Wn van
de beide richtingen. Als de voorspelling binnen de grenzen vaneen be-
paalde onzekerheidmarge valt, luidt het advies om de FPD te consul-
teren over de vraag ofvanuit forensisch psychiatrische optiek gezien een
enkelvoudige dan wel multidisciplinaire onderzoeksvariant de voorkeur
moet hebben.

Mode/ S   In dit model wordt op basis van relevant gebleken variabelen van de
persoons-as 2 en de diagnostiek-as (dat wil zeggen variabelen die door
consulenten worden gewogen) een voorspelling gedaan betreffende de
wenselijkheid van een enkelvoudige versus een multidisciplinaire onder-
zoeksvariant.

Model 6   In dit model wordt op basis van hetzelfde materiaal als dat waarop mo-
del 5 gestoeld is, een voorspelling gedaan betreffende de enkelvoudig
psychologische onderzoeksvariant versus de enkelvoudige psychia-
trische onderzoeksvariant.

De zes genoemde modellen werden vervolgens verwerkt in een beslissingsonder-
steunend instrument, BooG genaamd (Beslissingsondersteuning onderzoek Geest-
vermogens), dat gedetailleerd werd beschreven en dat in de toekomst in een geau-
tomatiseerde vorm kan worden gebruikt door rechtsplegers en FPD-psychiaters.

In het instrument zijn, naast de in de modellen voorkomende rekenvariabelen,
ook andere variabelen opgenomen, waaronder de recidivevariabelen die in de prak-
tijk aan de ene kant en door de experts aan de andere kant zo verschillend gewaar-
deerd werden. Dit is gebeurd met het oog op verdere validering van de BooG.
Bepleit is namelijk dat het instrument wordt gevalideerd in een specifiek valide-
ringstraject waarvoor een voorstel werd gedaan. Validering zou ook een beoogd
bijproduct van implementatie van de BooG kunnen zijn. Dat laatste heeft echter
niet de voorkeur, juist omdat in een valideringstraject aandacht kan wor(len besteed
aan het achterhalen van succesfactoren voor een optimale implementatie van een
hulpmiddel dat er toe dient om geconstateerde ongelijkheid in het toepassen van
het middel van pj-onderzoek (met de gevolgen voor rechtsbedeling van dien) te
verminderen en de berechting van psychische gestoorde delinquenten daarmee een
empirisch onderbouwde stap verder te brengen.
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Summary

This study concerned the calling in of independent forensic mental
" '·,34'.,". 5 apal,-4. health experts for the assessment ofthe personality of adults prosecuted
;I. .: St?-'ji,    on the accusation of a criminal offence. Those experts are expected to. 13 6," -' report about the existence of a defective development and/or patho-
logical disturbance ofthe mental abilities ofthe accused. Ifa disorder is diagnosed,
they are asked to explain - if there is one - the connection between an that disorder
and the perpetration  of the criminal  fact(s),  and to advice about the degree of (di-
minished) responsibility of the offender. They are also asked to give a risk-
assessment and to advice about the measures to be taken to provide for necessary
care and security and about the penal framework in which such an arrangement
could be realised.

Based on an analysis ofcriminal practice during a period offour years (1997-2000)
this study established that, within the geographically small jurisdiction of the
Netherlands, there exist remarkably great differences in the forensic assessment of
suspects, who might be suffering from mental disturbances that could be relevant
for their trial. These differences appear to be relatively constant over the years and
concern several aspects.
1.     The extent in which there is decided to order a forensic personality-assessment

(in short pj-assessment; projustitia).
2.   The types of assessment that are ordered (monodisciplinary psychiatric or

psychological, multidisciplin y, clinical observation).
3.     The  extent in which forensic experts advice to impose a penal measure,  of

which the measure of confinement to a mental hospital is the less, and that of
detention under a hospital order (Tbs) is the most intervening.

The background ofthese differences is presumably historical in nature. That means
that for years and years in each ofthe 19 Dutch county-courts there exist distinct
notions and practices concerning the decision to order a pj-assessment.

The consequences of ordering or refrain from ordering a pj-assessment can be
far-reaching (a notion that is illustrated by the fact that for imposing the above-
mentioned penal measures a multidisciplinary assessment is legally required).
Therefore the differences found  can be marked as problematic  in the light  of the
principle of equality for the law. Spoken in odds one can say that in one county-
court the offender of a serious crime has very little chance to get a forensic assess-
ment and to get a penal measure, while in the nearest-by county-court in the case of
a comparable crime these chances are much greater. In the first place equality be-
fore the law concerns the more formal principle of equal criminal justice in  com-
parable cases. As regard to its content equality before the law concerns equality in
administering justice. That means a certain uniformity in weighing the interests of
the (possibly mental disturbed) accused  on  the  one  side and those  of the commu-
nity on the other side.

It is also found that only in a very small percentage ofthe cases in which an pj-
assessment is ordered the fore-mentioned penal measures are advised and imposed.
In the great majority of the cases the advice ofthe forensic mental health experts is
less far-reaching, offering possibilities to pass the most appropriate sentence in the
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each criminal case, often expressed in a combination ofdetention and special (care
or treatment) conditions aimed at resocialisation and risk-management.

Having found that the instrument of expert-assessment of the personality of the
accused appears to be used so unequally, questions arise about the indications of
ordering a pj-assessment. During this study this has appeared to be a highly current
topic in the light ofthe crisis in the field ofthe Tbs-measure. A question that is also
posed by the second interdepartmental policy investigation in the lbs (the so-
called IBO  Tbs 2).  One  of the recommendations  of that investigation was to im-
prove the process of indicating a pj-assessment. This recommendation was concre-
tised in the proposal of the 'Working Party Entrance' ofthe Project 'Justly Tbs' to
provide legal magistrates with a decision-making aid, besides the possibility to
consult the Forensic Psychiatric Service (FPS). The availability of such an aid can
also prove to be of importance, because the number ofmagistrates that can decide
to order a pj-assessment has multiplied. This is due to the fact that since February 1
of 2000 not only the judge of instruction, but also the public prosecutor has the
authority to make such a decision. Besides that, the Forensic Psychiatric Service,
however striving to advice magistrates in optimal uniform ways and as soon as
possible in the route ofprosecution, cannot always realise this in suficient ways in
all county-courts. So this services does not in itselfguarantee more equality for the
law.  Therefore one could say that the forensic psychiatrists of that Service might
also profit form such a decision-making aid.

The findings and conclusions mentioned above inspired to an inquiry aiming at
tracing the relevant indicators for the decision to order a forensic pj-assessment and
for the decision regarding  the  type of pj-assessment.  From the beginning of this
inquiry it was intended to incorporate the indicators that were proven to be relevant
in a decision-aiding tool as proposed by the Working Party Entrance mentioned
above.

The above-mentioned question of research implied in principle a in- b.·Pa«/1,·..
F,7,#AN'a

quiry for guidelines. There are several methodological ways to conduct , ..'.'.2'' :#17·/ ··.-·' f.
 ,I.# 1,<1#"  ' such an inquiry. It appeared to be ofgreat importance to distinguish the    '  - -

'evidence based' concept of guidelines as used in the medical and other mental
health sciences from the 'norm based' concept as used in criminal law enforce-
ment.  In the first concept the central issue concerns 'appropriateness'  of a parti-
cular intervention to attain a profit in the health of a subject. In criminal law en-
forcement the central issue is the 'propriety' ofa particular intervention in reaching
the goals of criminal justice (including the legal protection of the rights of the ac-
cused). What both concepts have in common is their inherent compelling force.
Nevertheless the essential difference between 'evidence based' on the one side and
'norm based' on the other side impaired an approach ofthe development of guide-
lines according to practice in mental health sciences, namely by use of expert pan-
els.

A research design has been chosen in which a database of relevant indications
and  contra-indications for pj-assessment and types of pj-assessment is composed

by means of interviews with key figures in criminal justice and by means of a re-
view of literature. After that an inquiry into the decision-making practice was nec-
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essary to examine if and to what extent that indicators (and/or others) were em-
ployed in the pj-decisionmaking process. In view ofthe 'norm based' character of
the pj-decisions  it was decided to ask experts  in the field of criminal justice for
their opinions regarding the indicators. Analyses ofthe outcome ofboth research-
components (practice and experts) should reveal the indicators that could be used
as predictors for pj-assessment in future cases. These predictors could be processed
into a decision-aiding computer-program usable by magistrates and consultants.
I -1. r .... ..r-'

t 'AiAA#/.'1
The interviews and review of literature provided a number of indicators

.91-.,3,1,·Rt    for the decision to order a pj-assessment  and  also  for the decisionN:.  .....

*6  r'.-'r'+ i       regarding  the type ofassessment. It could be established that during  the
years refinements gradually were made. The sources of information also made
visible the differences in procedures by which pj-decisions are made.

After that the indicators were systematized in the way that was used by the
Working Party Indications PJ-assessment. In this system there are three dimen-
sions, called axes:
1.      the axis of the criminal fact involving indicators concerning the crime itself,

the committing of the crime, the criminal record and the penal options,
2.     the axis  of the person involving indicators concerning the person of the ac-

cused,
3.    the axis ofdiagnostics involving indicators concerning the necessary diagnos-

tic tools.

_- __.-   After that the indicators were operationalised in a 'Form Indicating
pa;(II'., , Judicial Pre-investigation Mental Abilities'.  In  this form variables on

:- -.     the  'person-axis' were divided into two groups: variables that primarily
could be weighted by the magistrates (person-axis 1), and variables that

primarily could be weighted by the consultants (person-axis 2). Besides that, offen-
ces were considered to be variables that could have some value in itself for signal-
ling the possibility ofordering a pj-assessment.

In four county-courts this form was used to investigate the pj-decisions ofmag-
istrates and the FPS-advices. In the choice of these county-courts representativity
for the national situation was not aimed at. On the contrary: the aim was to estab-
lish diversity in size and procedures regarding the pj-decisions. The county-courts
of Arnhem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam and Utrecht were chosen and there tile
co-operation  of the judges of instruction, the public prosecutors and Forensic Psy-
chiatric Service was sought. The gathering  of data was successful  in the first two
county-courts, it stagnated in Rotterdam and took place in two series in Utrecht.
The gathering of data was limited to the criminal law for adults and within that to
the criminal cases in which it was decided that the case would be tried by a full
court. The reason is that in criminal practice hardly ever a pj-assessment is ordered
in criminal cases that are judged by one judge only. At last data were gathered
concerning 562 criminal cases, that could be analysed after the database was opti-
mised.

The first analysis was mainly descriptive in nature in the way that an account
was given  of the data that were found.  It was also tested if the separate variables
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were in a statistically significant way connected to the pj-decisions. The core-
results can be found in the following table.

Table: de research population and the pj-decisions

'.i:.'  i.,3.*-:.: ..At, Af....#,t. '::.,4*·:ihoic;4indti-f.·f:".- ;.': ... ii'ti-:*.44.''ifiltheri;.;ti¢.)34·?9'.2,"
t,f.:t   ..114, j     6  , -„,:, i. 5,0-    ..06.Ii )6Jip6 UQ - If·4   41   :,%1'1  SQUi ,g  h.ini 4',:  f I'i  I .t ')'·

psychological 811 14.4monodisciplinary 127 22.6
psychiatric  461 82

yes 172 30.6 double |38    6.8561  100
multidisciplinary 45 8.0 triple 3  0.5

clinical 4 E 07

no 390 69.4

The analysis revealed that a great deal ofthe variables weighted by the magistrates
showed a statistically significant connection (positive or negative) with the deci-
sion whether or not to order a pj-assessment. Statistically significant connections
with decisions concerning the type of pj-assessment were less often found.  It will
come as no surprise that especially those variables tend to be linked with the deci-
sion to order a pj-assessment which express:
-     (potential) harm for people
-        severity in the sense of immaterial damage and violation of law and order
- complicated perpetration or circumstances of the crime involved
-      a considerable threat of punishment in the form of penal measures or long-

term imprisonment.

Variables concerning the criminal records of subjects turned out to be negatively
connected with the decision to order a pj-assessment. This is surprising because
research on risk-assessment shows that law violating behaviour in the past appears
to be a powerful predictor for future criminal behaviour.

In the range of variables concerning the person of the accused all of the
behaviour-signs that were presented to the magistrates proved to be positively
connected tot the pj-decision (these were: signs of excitement aggression,

depression, suicidality and incomprehensibility). This means: to the more extreme
such signs are the sooner it will be decided to order a pj-assessment. The variables
concerning the lack of insight in the connection between a criminal act and the
person of the accused appeared to be strongly significant. A strong connection also
was found between the degree of doubt about the capability of the accused to
endure imprisonment and the decision to order a pj-assessment.

The data produced by the psychiatrists  of de FPS appeared to be of importance
in the decision concerning the type of pj-assessment. Significant correlations were
found with several variables on the person-axis 2: professional assistance in the
past, indications for mental disorders (DSM-IV axis D, risk of suicide and
immediate danger for others. On the diagnostic-axis correlations were found with
the necessity of hetero-anamnesis, observation of behaviour, motivation for
assessment, medicinal intervention and medicinal trial-treatment.
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The description was extended with a number of data concerning the results of the
assessments that were performed. Central to this data were the conclusions on the
issue of legal responsibility of the subjects: 21% fully responsible, 44% slightly
diminished responsible, 23% diminished responsible, 5 % severely diminished
responsible, and 7% fully not-responsible. Besides that the advices to impose apenal measure have to be mentioned here: 4.1% Tbs-measure with an order of
hospitalisation, 2.7% conditional Tbs-measure, and 4.8% the penal measure of
confinement to a mental hospital. These figures appeared to be reasonably in line
with the national percentages for the year 1999.

The inquiry in the practice ofdecision-making produced no new indicators, but
revealed a group of indicators that could be used  in the construction  of a decision-
aiding tool.

. St, i:, ,    Part V is an account on the inquiry in which 18 experts on criminal law"'.Part F'· 4
TV.:-...·*: gave their judgment on the signalling value of some sixty crimes on the

-'9,1:f:.' ,·3     one  hand  and the variables  used  in the inquiry  in the practice  on  the
other hand. As mentioned before, the aim of this expert-inquiry was to get a nor-
mative framework that could supplement or rectify the construction ofde decision-
aiding tool.

On five offences the experts fully agreed about the positive value for ordering a
pj-assessment: four capital crimes (manslaughter, murder, child slaughter and child
murder) and the offence of sexual intercourse with a child under the age of 12.
Besides that 7 other offences were found to be statistically significant, among
which five sexual offences (child pornography, rape, sexual intercourse and sexual
abuse of persons incapable of will, and sexual abuse with abuse of authority) and
two offences with the potential of severe harm (arson  and the poisoning of drink-
ing-water). Besides that the experts attributed a negative value to a great number of
offences (generally not directly against persons and,  if so, ofrelatively small sever-
ity). In connection with these findings it has to be mentioned that pre-meditated
assault and sexual intercourse with a minor between 12 and 16 years of age werealmost significant.

Concerning the other variables two versions of analysis were used, a strict-one
and a broad-one. In the strict version the variables 'aimed at persons', 'unusual
committing of crime', de penal options 'lbs-measure' and 'Mental hospital-
measure', and strong signals of suicidal behaviour appeared to be connected in a
statistically significant way with the desirability of a pj-assessment.  In the broad
version of the analysis the experts attributed an important weight to the variables
concerning the criminal record  of the accused; variables that appeared to be non-
significant in the inquiry on the practice of decision-making.

The experts did not attribute a significant negative value to any ofthe variables
ofthe crime-axis or person-axis. Neither did they produce new variables.

_:„+.„    All available data in their mutual connections were analysed for their..........,. 4
f, par«fry, predictive power for the pj-decisions. The method of analysis was that
./.4:·,r...I··  ·     '1

D#I„f.*4 of logistic regression, which leads to an expression of the predictive24. 5•1<:# power  of a model in terms of values between  0  or  1, or converted to an
expression in percentages, between  0  and  100.
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Several models were designed and six of them proved to be sufficiently powerful
and cohesive to serve in a decision-aiding tool.

Mode/ 1 This model uses the connection between criminal offences and the pj-
decisions whether or not to order an assessment ofthe mental state of an
accused. To accomplish this a great number ofoffence-variables was re-
duced to ten clusters of offences. In this reduction the findings ofthe in-
quiry on the practice of decision-making, the opinions ofthe experts, the
penal threats of the offences, and a logical hierarchical arrangement
played a part. Ascending in hierarchical order these clusters are:
1. 'opium'
2. 'minor violence'
3.         'property & profit'
4. 'medium violence'
5.         'property and violence'
6. 'severe violence'
7. 'sexual'
8. 'capital'
9.        Garson and drinking-water'
10. 'capital extra'
The criminal offences that are involved can be attributed to one of the
clusters and the model produces a probability-statement that can be used
as a guide for considering a pj-assessment.

Model 2 This model expresses relations between variables of the crime-axis and
that of the person-axis  1  (to be weighted by the magistrates) that by 10-
gistic regression have proven to have a significant connection with the
decision to whether or not to order a pj-assessment. This is done with
the exclusion of the variables concerning the probability that a criminal
case could end in imposing a Tbs-measure or the measure of confi-
nement to a mental hospital (*the penal measure-options'). The model
has a certain predictive value for future cases. Within a specific range of
uncertainty the model advises to consult the FPS.

Model 3 This model does the same as model 2 does, but in the analysis both the
crime-clusters and the variables ofthe crime-axis and the person-axis of
model 2 are involved. It produces the same kind ofprediction as model
2, but it cannot be used in the case that a particular offence cannot be at-
tributed to one of the ten crime-clusters.

Model 4    In this model again  all of the relevant variables of the crime-axis and
person-axis 1 are involved. In this model the 'penal measure options' are
included. This model contributes to the decision whether to order a
monodisciplinary assessment  or  one  of the multidisciplinary type  of pj-
assessment. It produces advices in either direction. When the prediction
lies  within  a specific range of uncertainty, the model advises to consult
the FPS regarding the question if, from a forensic psychiatric point of
view a mono- or a multidisciplinary type ofpj-assessment has to be pre-
ferred.
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Model 5 This model predicts the preference of a mono- versus a multidisciplinary
type of pj-assessment on the base of the variables of the person-axis 2
and the diagnostics-axis that have proved to be relevant (it involves the
variables to be weighted by the consultants).

Mode/ 6    In this model a prediction is made, on the base of the same variables as
used in model 5, about the preference of a monodisciplinary psycho-
logical versus psychiatric type ofpj-assessment.

These six models were processed into a decision-aiding tool, called BooG (Be-
slissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens; Decision aid assessment Men-
tal capabilities), that is described in detail and that can be used by magistrates en
FPS-psychiatrists in a computerized format in the future.

Apart from the arithmetical variables used, the models contain several  vari-
ables, among which the variables concerning the criminal past, that proved to be
differently weighted in practice and by the experts. This is done in the sight offurther validation of the BooG.  It is argued that the tool should be validated by
ways  of a specific project of validation. To accomplish that a proposition  is made.
Validation could also be an intended side-product of implementation ofthe BooG.
But that choice  is not to prefer, because  in a project of validation attention  can be
paid to find out the factors of a successful implementation of a tool that was de-
signed to diminish the inequality in the use of pj-assessment (and its effects on
inequality of justice). In short,  a  tool  that  on a empirical  base can improve  the
criminal judgment ofmentally disturbed offenders.
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Niet op een 'last-but-not-least'-plaats, maar geheel voorop wil ik mijn dank zeggen
aan Maria, en aan Karen&Patrick en Rutger. Zij zagen mij vele honderden malen
'naar boven' verdwijnen en ze verdroegen het als ik mijn halfslachtige best deed
om even niet bezig te zijn met dit project. De onmisbare inbreng van Nel en
Doenie hielp wel, maar mocht niet altijd baten.

Meteen daarop moet Peter van Panhuis, hofressortscoordinator van de FPD in
Den Bosch, genoeind worden. Hij ging mij als promovendus voor in 1997. Zonder
zijn daadkrachtige en, voor een project als dit broodnodige creatieve ondersteuning
was deze onderneming noch gestart, noch volbracht. Ruimhartige steun was er ook
van de kant van Victor Sasburg, landelijk directeur van de FPD, dit zowel in vorm
van tijd als door middel van onvermijdelijke financiele middelen. In deze sfeer past
ook dank aan de hoofddirectie Tbs van de Dienst Justitiele Inrichtingen van het
Ministerie van Justitie, die de drukkosten voor haar rekening wilde nemen.

Miranda Mens is vanaf het begin, ergens in de herfst van 1998, tot aan de zo-
mer van 2001 nauw bij mijn project betrokken geweest. Zij deed de interviews bij
de sleutelfunctionarissen, voerde nauwgezet de gegevens in van de onderzoeken
naar de praktijk en de experts, zocht met mij de weg in het statistisch labyrint, be-
studeerde literatuur, en studeerde met glans af op het onderwerp.

Veel dank ben ik verschuldigd aan al diegenen die hebben bijgedragen aan dit
project. In volgorde van optreden zijn dat Ton Willemsen, officier van justitie, bij
wie ik in de keuken mocht kijken, en de sleutelfunctionarissen in het Bossche ar-
rondissement, die zich zonder terughoudendheid lieten interviewen. Vervolgens
zijn dat de vele medewerkers van de parketten (ofIcieren en secretarissen), de
kabinetten (rechters-commissarissen en griffiers), en de FPD's (hoofden en psych-
iaters) van de arrondissementen Arnhem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht.
Zij hebben een onmisbare bijdrage geleverd aan het verzamelen van de praktijk-
gegevens. Erg belangrijk in het verzamelen van opinies waren ook de strafrecht-
experts, die zich verrassend moeiteloos lieten benaderen en de aan hen voorgelegde
beoordelingen nauwgezet retourneerden.

Mijn promotoren, Karel Oei en Marc Groenhuijsen, loodsten mij binnen in de
Universiteit van Tilburg, de geboortestad van mijn ouders. Karel Oei wil ik daarbij
danken voor de begelei(ling vanaf het vroege moment, waarop hij me prikkelde
met de opvatting dat mijn plannen nog maar 'weinig substantie' hadden, tot en met
het minutieus lezen van het manuscript. Marc Groenhuijsen voor het oprechte en
stimulerende vertrouwen in dit project en voor de nauwgezette aandacht voor de
vele juridische aspecten. Mijn copromotor Peter Dingemans, methodologisch ge-
weten, hield mij op het rechte pad en voorkwam het al te zeer uitdijen van de mi-
crokosmos, die een promotie in zich heeft. Hij wees me ook de weg naar Luuk
Wouters, die met zijn vaardige statistische pincetten niet alleen de significante
variabelen uit de berg gegevens viste, maar in een aantal correctierondes aanprikte
wat ik toch weer niet goed begrepen bleek te hebben.

Verguld was ik met de overige leden van de promotiecommissie: pro£dr. P.C.
van Duyne en pro£mr. J. de Hullu, beiden van de Katholieke Universiteit Brabant,
prof.mr. J.W. Fokkens van de Vrije Universiteit Amsterdam, en pro£dr. C.P.F. van
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der Staak van mijn eigen Alma Mater, de Katholieke Universiteit van Nijmegen.
Hun bereidheid tot lezen, beoordelen en opponeren beleef ik als eervol.

Een andere lezersgrwp bestaande uit Maarten Beukers, Wim Canton, Jan
Dhondt, Bert Kolle (en Peter natuurlijk) kreeg ongevraagd conceptstukken van mij
voorgelegd en nam de moeite om daar (ieder vanuit een eigen insteek) feedback op
te geven. Marjolein van Casteren gafmijn steenkolen-Engels een antracieten glans.

Heel veel medewerkers van de Forensisch Psychiatrische Dienst leefden met
mij mee en wisten het informeren naar de stand van zaken zo te timen dat dat
slechts zelden als frustrerend werd ervaren. En, als er dan een last-but-not-least
moet worden afgegeven, dan geldt dat zeer beslist voor alle medewerkers van de
Bossche dienst en voor collega Ben ter Heine, die een perfect evenwicht vonden
tussen stimuleren en ontzien.

Wim van Kordelaar
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Over de auteur

Wim van Kordelaar studeerde  in  1974 cum laude als orthopedagoog  af aan  de
Katholieke Universiteit van Nijmegen. Van 1974 tot 1988 was hij als psycholoog
werkzaam bij de Psychiatrische Observatiekliniek van het Gevangeniswezen, het
latere Pieter Baan Centrum. Van 1988 tot 1992 was hij als inrichtingspsycholoog
verbonden aan het Huis van Bewaring Grave, tegenwoordig onderdeel van de Peni-
tentiaire Inrichting Oosterhoek. Hij had een aandeel in de opzet van een regionale
individuele begeleidingsafdeling (IBA) bestemd voor de begeleiding van gedeti-
neerden met ernstige draaglast/draagkracht problemen.

In 1991 werd hij daarnaast parttime aangesteld bij de Districtspsychiatrische
Dienst (thans Forensisch Psychiatrische Dienst) te Den Bosch met als hoofdtaken
de bemiddeling van psychologisch pj-onderzoek naar deskundigen, en de ontwik-
keling en het onderhoud van de poule van rapporterend psychologen.

In  1992 trad hij als afdelingshoofd behandeling in dienst van de Forensisch
Psychiatrische kliniek van Ziekenhuis De Grote Beek te Eindhoven, in 1994 ge-
volgd door een gelijksoortig dienstverband bij het Dr. F.S. Meijers Instituut te
Utrecht, van waaruit in verband met de Tbs-capaciteitsnood een behandelings-
dependance werd opgezet in 'De Singel', 66n van de torens van de het complex
van de Penitentiaire Inrichtingen Overamstel te Amsterdam. Die dienstverbanden
werden vervuld naast dat bij de FPD in Den Bosch.

Eind 1995 werd het FPD-dienstverband omgezet naar een fulltime formaat,
waaraan, naast de eerder genoemde rapportagebemiddeling, onder meer vorm werd
gegeven met deskundigheidsbevordering ten behoeve van een aantal units van de
reclassering te Den Bosch, en het vervullen van een verbindingsrol tussen de FPD
en de afdelingen strafzaken van de vestigingen van de Raad voor de Kinderbe-
scherming in Den Bosch en Eindhoven.

In 2000 werd hij benoemd tot plaatsvervangend raad van de Penitentiaire Ka-
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Bijlagen

Bijlage 1:
De verdeling van onderzoeksvarianten over 97-00 per arrondissement
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Bijlage 2

BULAGE 2: FORMULIEREN BIJ HET ONDERZOEK NAAR DE PRAKTIJK

Formulier indicatiestelling Gerechtelijk Vooronderzoek Geestvermogens

Algemene toelichting
Dit fbrmulier maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek naar de besluitvorming rond het
openen van een gedragsdeskundig onderzoek naar de persoon van een verdachte. Het heeft zowel
betrekking  op  het  wel  qf niet openen  van een dergelijk onderzoek  als  op de besluitvorming betreffende
het Ope onderzoek.Dit wetenschappelijk onderzoek beoogt bij te dragen aan een meer unifbrme onder-
bouwing van de besluitvorming rond het gerechtelijk vooronderzoek geestvermogens. Voor het onder-
zoek bestaat toestemming van het parket van de Procureurs Generaal.
Het formulier betreft een pilot-onderzoek naar een aantal casus binnen het strafrecht voor volwassenen,
waarbij de rechtspleging zal verlopen via dagvaarding bij de meervoudige kamers van een viertal arron-
dissementen. De gegevens dienen als aanvulling verfijning en validering van de in het formulier gehan-
teerde indicaties.
De gebruikle indicaties stammen uit het verslag van de Werkgroep Indicatiestellingen van het Ministe-
rie van Justitie, uit vakliteratuur, en uit interviews bu sleutelfunctionarissen in de strafrechts-keten.
Het formulier indicatiestelling bestaat naast dit voorblad, waarop administratieve en persoonsgegevens
vermeld dienen te worden, uit vier deelformulieren:
la Deelformulier 'Inschatting Officier van Justitie'
1 b Deelformulier 'Ambtshalve inschatting Rechter-Commissaris'
2. Deelformulier 'Consult Forensisch Psychiatrische Dienst'
3. Deelformulier 'Besluitvorming GVO-geestvermogens'
De 'tegenoverliggende' pagina 's bevatten steeds aanwijzingen voor een goed begrip en het juist
invullen van de betreffende deelformulieren.

Het is de bedoeling dat het formulier, totdat een voor statistische bewerking relevant aantal is bereikt
'meeloopt'  in de besluitvormingtrajecten van de genoemde doelgroep, dus vanaf het besluit tot vervol-
ging van de ofEcier tot en met het besluit van de rechter-commissaris om  wel of geen GVO-gv te ope-
nen. Afhankelijk van de specifieke werkwijze in een arrondissement en afhankelijk van het wel of niet
consulteren van de Forensisch Psychiatrische Dienst kunnen de formulieren verschillende routes vol-
gen, deze zijn per betrokken arrondissement nader overeengekomen

De geretourneerde fbrmulieren zullen geanonimiseerd worden verwerkt, de opgave van
persoonsgegevens is nodig om in een aantal gevallen op casusniveau vervolgonderzoek mogelijk te
maken.

Administratieve gegevens
Arrondissement           :
Officier van Justitie : parketnr
Vroeghulp                    · geen vroeghulp  0
Rechter-Commissaris : ROnr                :
FPD-psychiater : FPD-nr           :
Persoonsgegevens
Naam Geslacht :OM OV
Geb.datum   :      Geb.plaats :
Geboorteland : Nationaliteit :
Woonplaats               :
Burgerlijke staat : Beroep :
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14     DEELFORMULIER:  INSCRIATrING OFFICIER VAN JusTITIE
Algemeen: 1.     eenaantalkerenzal U gevraagdworden een item te wegen door middelvan een

kruisje op een schaal bestaande uit vilf 'hokies'.  Het betreft dan Uw eigen
persoonlijke (vaak) voorlopige inschatting

2.     gebruik de optie  'onbekend' als U onvoldoende informatie hebt om het betreBnde
item te beantwoorden.

Datumvoorgthidint bedoeld wordt de voorgeleiding bij de Omcier van Justitie
Kenmerken 'Delict-as'
Ten late gelegde
Vul  hier de  wetsartikelen in waaronder de  strafbare feiten voorlopig zijn  gebracht
Aard van het ten laste gelegde
gericht tegen goederen:   door de feiten  is schade  toegebracht aan goederen of daartoe is een poging

ondemomen.
sevaar voor personen        :    door  de feiten was  de veiligheidvan personen  in  het geding
gerkhttegenpersonen    :   defeitenwareneropgencht directschade toe tebrengenaan personenofdat

te pogen.
'relatiedelict' : de feiten waren  gericht tegen een familielid of anderszins  bekende van de

verdachte.
medeverdacht«n) . bij het delict waren meerdere personen als verdacht van medeplegers of

medeplichtigen betrokken
Ernst van het ten laste gelegde
immateriele schade geef op de vitfpunts-schaal Uw voorlopige schatting van de ernst van de

schade van onstofelijke  aard, die  door de feiten  is aangericht
materiele schade geef °p de vijfpuntsschaal Uw voorlopige schatting van de ernst van de

schade  van sto#elijke  aard, die door defeiten  is  aangericht.
inbreuk rechtsorde geef op de vilfpunts-schaal Uw voorlopige  taxatie van de  ophef die de feiten

in de samenieving hebben veroorzaakt
Kenmerken Van het ten laste gelegde
wijze delictpleging geef op de vilfpuntsschaal Uw schatting van de uitzonderlijkheid van de

delictpleging
delidomstandigheden  : geef op de vijfpuntsschaal Uw schatting van de complexiteit van de

delictomstandigheden
Recidivegegevens
eerdere justitiecontacten:     geef aan of deverdachte  al eerder veroordeeld is  geweest.

eerdere delictsoor«en).    geef aan  of de  eerder  gepleegde  delict dezelfde  aard  hadden  als  het nu  ten
laste gelegde.

fmquentiereddiveren      :   geefaan of deverdachte minderof meer dandne  keer werdveroordeeld.
snelheid recidiveren geef aan of de  laatste veroordeling  korter dan un of langer dan drie jaar

geleden is.
Strafrechtelijke opties
volwassenen geef via de viffpuntsschaal aan in welke mate de volgende strafen/maat-

regelen voor U een optie zouden kunnen warden: TBS, plaatsing in een
Psychiatrisch Ziekenhuis, een vrgheidsstraf langer dan 4 jaar (er zijn
meerdere antwoorden mogelijk).

jeugd geef via  de vilfpuntsschaal aan in welke mate de volgende straBn/maat-
regelen voor U een optie kitnnen worden: plaatsing in een Innchting voor
Jeugdigen, een vrijheidsstraf langer dan  1 jaar (er zijn meerdere antwoorden
mogelijk).

Weging delict-as geef aan  of u  meent  dat  de  kenmerken die  u  zojuist  heeft aangegeven op  de
delict-as  zwakke  indicaties  opieveren voor een GVO-geestvermogens,  of ze
aanieiding zijn voor een FPD-consult, dan wei of ze sterke indicaties opleve-
ren voor het vorderen van een GVO-gv.

Kenmerken 'Persoons-as' deel 1
Adviezen vanuit vroeghulp (ReclasseringLRaad voor de Kinderbescherming)
FPD-consult geadviseerd    .·is vanuit de vroeghulp aangegeven dat een consult door de  FPD gewenst is?
gedragskundigonderzoek geadviseerd:      is  vanuit  de  vroeghulp  aangegevendateendergelijkonderzoek

gewenst is?
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li DEELFORMULIER INSCHArrING  OFFICIER VAN JUSTmE

datum voorgeleiding            :

Kenmerken 'Delict-as' aan te Reven door de Officier van Justitie

Ten laste gelegde artikelen 00000 onbekend 0

Aard van het ten Iaste gelegde
gericht tegen goederen ja     0           El nee onbekend 0
gevaar voor personen nee    0            0 ja onbekend 0
gericht tegen personen nee 0            El ja onbekend 0
'relatiedelict' nee 0 0 ja onbekend 0
medeverdachten nee 0             0 ja onbekend 0

Ernst van het ten laste gelegde
immateriele schade gering  0  0  0'0 El groot onbekend 0
materiele schade gering  0,000 0 groot onbekend 0
geschoktheid rechtsorde gering 0*1gl 0 0.0,groot onbekend 0
Kenmerken van het ten Iaste gelegde :h''Al :.--t.*
delictpleging 'gebruikelijk' iQ:LI·'0'0.Illongewoon' onbekend 0
delictomstandigheden 'ongeoo ripliceerd'   i 0:0  0.:0:[]28ecompliceerd'onbekend   0

Recidivegegevens ...1:...5 .,.,      :'.4  1      f)  A: 46k-4         :M- .       tal. ....eerdere justitiecontacten 944.1133         42,4 111,je onbekend 0
eerdere delictsoort(en) ongelijks«ofti* 0    ..14' i::1 0:Belijksoortig onbekend 0
frequentie recidiveren 5 *Seers 0         ;0 2 0,444= onbekend    0
snelheid recidiveren

,1.<i re;,4 ·.:.· ,<4 .1 3 i.:.
Strafrechtelijke 'opties'  S23:,·F

 U©rET.P2 /'22 .......„.  ,
Volwassenen: TBSt:yine'di,     £  £*DtO  0  ia   E-?tf'".2     onbekend    0

Pz  b.:i;66'     0 IzifIEilEI'TO ja*'*433 onbekend   0
detentie > 4 jaa&5 ee         0   0..[]I B  0  ja              '  4     onbekend    0

Jeugd: pu nee 0 [401 O 0 ja onbekend 0
detentie > 1 jaar    nee      0  0'0310  0 ja onbekend 0

9
Weging delict-as =>zwakke indicaties overweeg FPD-consult sterke indicaties

0                   0                   0
Kenmerken 'Persoons-as'  deel 1 aan te geven door de 0&cier van Justitie

Adviezen vanuit vroeghulp (Reel/RvdKb)
FPD-consultatie geadviseerd nee 0                                 0 ja onbekend 0
pj-onderzoek geadviseerd nee 0 0 ja onbekend []
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signalen m.b.t gedrag vidr, tijdens en/of na de delictpleging
geef op  de vijfpuntsschalen  aan  in welke  mate  (veel  en/of krachtig)  er  bij  de verdachte  signaten  zijn
van:
opgewondengedrag      :    geprikkeldheid.  geestdrift, rusteloosheid,  overspannenheid
agressiefgedrag aamallend naar personen en/of goederen
depressiefgedrag somberheid.  apathie,  lusteloosheid.  slaapproblemen
surcidaal gedrag uitlatingen over ofpogingen tot zelfdoding,
oninvoelbaar gedng:   het gedrag is onbegrijpelijk en/of de verdachte  is ontoegankelijk
anders gedmgingen      .   benoem eventuele andere signalen  betrefrende opvallend/bijzonder gedrag
Bronnen

kruis aan van wie  bovenstaande  gedragssignalen ajkomstig zijn.  er zijn meerdere antwoorden mogelijk
combinatie ten laste gelegde en verdachte
inzichtelijkheid geef °p  de vilfpuntsschaal  aan  in  hoeverre  de feiten volgens  U  te  plaatsen  zijn

bij de verdachte.
behoefle aaninzicht     :   geef  op   de  vijjpuntsschaa!   aan   in   hoeverre   U  een  behoefte   hebt  om  meer

duidelijkheid  te  krijgen over de combinatie  tussen de feiten en de persoon van
de verdachte.

detentiegeschilitheid
geef op de vilfpuntsschaal aan in hoeverre U twilfels heeft over de vraag of de verdachte momenteel een
retuliere  detentiesetting psychisch en/offysiek aan zal kunnen
Weging persoons-as
geef aan of u meent dat de kenmerken die U zojuist heeft aangegeven op de persoons-as zwakke indica-
ties opleveren voor een GVO-geestvermogens, of ze aanleiding zijn voor een FPD-consult, dan weI of ze
sterke  indicaties opleveren voor  het vorderen van een  GVO-gv.

Resultaten wrgingen 6Delict-as' en 'Persoons-as' decl 1
•       Een GVO-geestvermogens • Een psychiatrisch consult • Een GVO-geestvermogens

is naar Uw oordeel met is naar Uw oordeel is naar Uw oordeel gern-
gerndiceerd geIndiceerd. diceerd.

•       Zend hetformdier door •       Kruis aan welke •        Kruis aan of U niettemin
naar de rechter- consultvragen U hebt (er een psychiatrisch consult
commissaris. zijn meerdere wensten, zoja, welke

mogelijkheden) consultvragen U hebt
•        Zend hetformulier - •        In het geval U een consult

ajhankelijk van de werk- vraagt zend hetfonnulier
wijze in Uw arrondisse- -afl:ankelijk van de werk-
ment- door naar de rech- wijze in Uw arrondisse-
ter-commissaris danwel ment- door naar de rech-
rechtstreeks naar de FPD. ter-commissaris dan wei

rechtstreeks naar de FPD.
•       Geefdoor een datum-

weergave aan of U een
GVO-gv vordert en kruis
aan welk type onderzoek U
vordert.

•      Zend hetformulier (in-
dien niet reeds verzonden
naar de FPD) door naar
de rechter-commissarix

Dit  is  het  eind van  Uw  deelformulier.  Op  de  achterkant van  het formulier  kunt u eventuele  algemene
opmerkingen en suggesties ten aanzien van inhouden en procedures rond het openen van een GVO-gv
kwijt. Daarnamt verzoeken wij U om daar ook eventuele specijieke castagebonden opmerkingen te
vermelden.
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Signalen nib.L gedrag v66r tijdens eWof na de delictpleging
Opgewonden gedrag geen   0 0 0 0 0 veel onbekend 0
Agressief gedrag geen  0 0 0-0 0 veel onbekend 0
Depressiefgedrag geen    0 0 0· 0 0 veel onbekend []
SuTcidaal gedrag geen    0 0 0 0 0 veel onbekend 0
Oninvoelbaar gedrag geen     000  0  0 veel onbekend 0
Anders, namelijk
Bronnen:
verdachte [] slachtoffer 0 getuigen     -0         eigen waameming        0
politie 0 cellenblok 0 .Ireclassering 0 + .'derden' nl.

Combinatie ten Iaste gelegde en verdachte.'          - :A. i               ,::' i,
Inzichtelijkheid combinatie EM®-*IO 0,0 10 Oi#Fin.g onbekend 0
Behoelle aan meer inzicht dering,·.0 Olo:0 0 «·y·    onbekend 0

-:   .p:  ...

,  :..  € S  '.,.- 6  :   .t20 ...
':.·.2A··:Detentiegeschiktheid "',... .: .:,1 :,...„.1

Twijfels aan detentiegeschiktheid  ing  0  OLZO,'0  0 grobi '.'i,Yi     onbekend   0
Ve:· S ... A', '' 1 ,    /'

*.
.';:941 -Al. .*

Weging persoons-as => zwakke indicaties oveA ee*FPD-consult sterke indicaties
0                                    4                                       0

Resultaten weging 'Delict-as' en 'Persoons-as decl 1'   door de OfIcier van Justitie

+                  +                   +
GVO-GV niet FPD-consult GVO-GV

geTndiceerd geindiceerd geTndiceerd
0                           0                            0
+                  0                   +

Formulier 'ambtshalve' GVO-GV? 0 FPD-consult niettemin
RC geTndiceerd?

+                   +

type GVO? 0  +  ja 0     Onee
+                       +

detentie- vordering GVO-GV
geschiktheid? 0 dd.

+                   +
anders? type GVO-GV:

psychologisch 0
psychiatrisch 0
dubbel         []
triple               0

lilinisch GGZ       O
PBC        0Formulier                                 0FPD-consult PO-i

+
Formulier
RC-besluit
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1£ DEELFORMULIER: AMBISHALVE INSCHArlrUNG REarIER-COMMISSARIS

Algemeen: 1.    een aantal keren zal U gevraagd worden een item te wegen door middel van een
kniaje  op  een  schaal  bestaande  uit vilf 'holge3'.  Het  betreft dan  Uw dgen
persoonlijke (vaak) voorlopige inschalting.

2.     gebruik de optie  'onbekend' als U onvoldoende informatie hebt om het betrefende
item te beantwoorden.

Datum voorgeltiding·. bedoeld wordt de voorgeleiding bij de rechter-commissaris
Kenmerken 'Delict-as'
Ten laste gelegde
Vul  hier de  wetsartikelen  inwaaronder de strafbarefeiten voorlopig zijn  gebracht
Aard van het ten taste gelegde
gericht tgen goederen     :    door  defeitenis  schade  toegebracht  aan  goederen  of daartoeis  eenpoging

ondernomen.
gevaar voor personen :   door de feiten wai de veiligheid van  personen  in het  geding.
gerichttegenpersonen      :    defeitenwareneropgerichtdirectschadetoe  te  brengenaan personenof dat

te pogen.
'relatiedelict' :  de feiten waren  gericht tegen een familielid of ander:zin3  bekende van  de

verdachte.
medeverdachte(n) bij het delict waren meerdere personen als verdacht van medeplegers of

medeplichtigen betrokken
Ernst van het ten laste gelegde
immateriele schade geef op de vilfpunts-schaai Uw voorlopige schatting van de ernst van de

schade  van onstofelijke aard,  die  door de feiten  is aangericht
materiele schade geef op de vii*untsschaal Uw voorlopige schatting van de ernst van de

schade van sto#elijke aard, die door de feiten is aangericht.
inbreuk rechtsorde geef op de vilfptints-schaal Uw voorlopige  taxatie van de  ophef die  de feiten

in de samenleving hebben veroorzaakt
Kenmerken van het ten laste gelegde
wijze delictpleging geef oP de vilfpuntsschaal Uw schatting van de uitionderlijkheid van de

delictpleging.
delictomstandigheden  . geef op de vilfpuntsschaal Uw schatting van de complexiteit van de

delictomstandigheden.
Recidivegegevens
eerdere justitiecontacten:      geef aan of de verdachte  al eerder veroordeeld  is  geweest
eerdere delidsoorken)     :   geef aan  of de  eerder  gepleegde  delict dezelfde  aard  hadden als  het nu  ten

laste gelegde.
frequentierecidiveren      :   geefaan of de verdachte minder of meer dandne  keer werdveroordeeld
snelheidrecidiveren        :   geef aan  of de  laatste veroordeling  korter  dan  un  of langer  dan  drie jaar

geleden is.
Strafrechtelijke opties
volwassenen geef via de viffpuntsschaal aan  in weike mate  de volgende  strafen/maat-

regelen voor U een optie zouden kunnen worden: TBS, plaatsing in een
Psychiatrisch Ziekenhuis, een vrijheidsstraf langer dan 4 jaar (er zijn
meerdere antwoorden mogelijk).

jeugd . geef via  de  viifpuntsschaal  aan  in welke  mate  de volgende  strafTen/maat-

regelen voor U een optie kunnen worden:  plaatsing in een Inrichting voor
Jeugdigen.  een vrijheidsstraf langer dan  1 jaar (er zijn meerdere antwoorden
mogelijk)

Weging delict-as . geef aan of u  meent  dat  de  kenmerken  die  u zojuist  heefi aangegeven op de
delict-a3  zwakke  indicaties  opleveren  voor een GVO-geestvermogens,  of ze
aanleiding zijn voor een FPD-Consult, dan wei of ze sterke indicaties opieve-
ren voor het vorderen van een GVO-gv.

Kenmerken 'Persoons-as' deel 1
Adviezen vatiuit vroeghulp (Reclassering/Raad voor de Kinderbescherming)
FPD-consult geadviseerd    :is vanuit de vroeghulp aangegeven dat een consult door de FPD gewenst is?
gedrapkundig onderzock geadviseerd:     i3 vanuit  de vroeghulp aangegeven  dat een dergelijk onderzoek

gewenst is?
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18. DEELFORMULIER AMBISHALVE INSCHATnNG RECHTER-COMMISSARIS

datum voorgeleiding            :

Kenmerken 'Delict-as' aan te geven door de rechter-commissaris

Ten laste gelegde artikelen 00000 onbekend 0

Aard van het ten laste gelegde
gericht tegen goederen ja     0          0 nee onbekend 0
gevaar voor personen nee 0            0 ja onbekend []
gericht tegen personen nee 0 0 ja onbekend []
'relatiedelict' nee    0            0 ja onbekend 0
medeverdachten nee 0 0 ja onbekend []

Ernst van het ten laste gelegde
immateriele schade gering 0 0 0/0 0 groot onbekend []
materitle schade gering 0)0000 groot onbekend []
geschoktheid rechtsorde gering  0 0 00 El groot onbekend 0
Kenmerken van het ten laste gelegde
delictpleging 'gebruikelijk' , 00000 'ongewoon' onbekend    0
delictomstandigheden 'ongecompliceerd'    f   0 : OiC]   0  0 fgecompliceerd'onbekend    0

Recidivegegevens
eerdere justitiecontacten nee...g  ..Lit'          ''t...i        ll.4a . . ,9 onbekend 0
eerdere delictsoort(en) ongelijks06rtig 0         ·'·j.    =       0:gelijl soortig onbekend    0
frequentie recidiveren 52keer/'··,9,(10      299 95:*4'keer onbekend   0
snelheid recidiveren 23 j,#.t'.,0..0  "l.3-': 1_1 '51,»rit onbekend 0

4,0,'..'..,   ...1,/':'.,0i.52.'·0Strafrechtelijke *opties'                  it-  I.,t ·» &·., •. ZL'··
... A...

2+ i p#

Volwassenen: IBS'·'21i .       0   0'1[330   0  ja,  £:21,9,j     onbekend    0
PZ   ·. :. deE"   0 El Ell El- 0 ja . St·;Ifi:li onbekend  0

detentie > 4 jaarS-'tiee        Il  IBSQ70  0 ja 9:N onbekend    0
Jeugd: PU    nee    0 [IRE]to £ ja onbekend []

detentie > 1 jaar    nee      0  0'[310  0 ja onbekend []

P.1

Weging delict-as »zwakke indicaties overweeg FPD-consult sterke indicaties
0                       0                      0

Kenmerken 'Persoons-as'  deel 1 aan te geven door de rechter-commissaris

Adviezen vanuit vroeghulp (Recl/RvdKb)
FPD-consultatie geadviseerd nee    0             0 ja onbekend 0
pj-onderzoek geadviseerd nee 0 0 ja onbekend []
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signalen m.b.t gedrag vidr, tijdens eWof na de delictpleging
geef op de vilfpuntsschalen aan in welke mate (veel en/of krachtig) er bij de verdachte signalen zijn
van:
opsewondengedrag      :    geprikkeldheid,  geestdrift, rusteloosheid, overspannenheid.
agressiefgedrag ;   aanvallendnaarpersonenen/ofgoederen.
depressiefgedrag somberheid, apathie, lusteloosheid, slaapproblemen
sukidaal gedrag uitlatingen over ofpogingen tot zelfdoding
oninvoelbaar gedrag    I    het gedragis onbegrijpelijken/ofde verdachteis ontoegankelijk
andere gedragingen      :   benoem eventuele andere signalen betre#ende opvallend/bijzonder gedrag
Bronnen

kruis aan van wie bovenstaande gedragssignalen afkomstig zijn,  er zijn meerdere antwoorden mogelijk
combinatie ten laste gelegde en verdachte
inzichtelijkheid .   geef op  de  vitfpuntsschaal aan  in  hoeverre  de feiten volgens  U  te  plaatsen  zijn

bij de verdachte.
behoeRe aaninzicht      :    geef  op   de   vilfpuntsschaal   aan   in   hoeverre   U   een   behoefte   hebt   om   meer

duidelijkheid te  krugen over de combinatie tussen de feiten en de persoon van
de verdachte.

detentiegeschiktheid
geef op de vilfpuntsschaal aan in hoeverre U twilfels heeft over de vr(lag of de verdachte momenteel een
remiliere  detentiesetting  psychisch en/offrsiekaan zal  kunnen
Weging persoons-as
geefaan  of u  meent  dat  de  kenmerken  die  u zojuist  hee  aangegeven  op  de  persoons-as  rwakke  indica-
ties opleveren voor een GVO-geestvermogens, of ze aanleiding zijn voor een FPD-consult,  dan wel ofze
sterke indicaties opleveren voor het besluiten tot een GVO-ge.

Resultaten wegingen 'Delict-as' en 'Persoons-as' decl 1

•       Een GVO-geestvermogens • Een psychiatrisch consult • Een GVO-geestvermogens
is naar Uw oordeel niet is naar Uw oordeel is naar Uw oordeel gein-
geindiceerd. geindiceerd. diceerd

•       Ga door naar het deelfor- • Kruis aan welke .      Kruis aan of U niettemin
mulier 'Besluit Rechter- consultvragen U hebt (er een psychiatrisch consult
Commissaris inzake GVO- zijn meerdere wensten,  zoja, weike
gv mogelijkheden). consultgragen U hebt

•        Zend hetformulier door •        In het geval U een consult
naar de FPD. vraagt, zend hetformulier

naar de FPD.
•        In het geval U geen con-

suitvraagt,  ga door naar
het deelformulier 'Besluit
Rechter-Commissaris in-
zake GVO-*.

Dit is het eind van Uw deelformulier met betrekking tot de inschatting. Op de achterkant van het
formulier kunt u eventuele algemene opmerkingen en suggesties ten aanzien van inhou<len en
procedures rond de inschatting kwijt. Daarbij verzoeken wij U om daar ook eventuele specifieke
castagebonden opmerkingen te vermelden

278



Bijlage 2

Signalen m.b.L gedrag v66r tijdens en/of na de de#ctpleging
Opgewonden gedrag geen     0' 0  0  Il  0 veel onbekend 0
Agressief gedrag geen     0,0'Il  0  0 veel onbekend 0
Depressiefgedrag geen  0 0,0 0 0 veel onbekend 0
Sukidaal gedrag geen    0 00:00 veel onbekend 0
Oninvoelbaar gedrag geen    0.0 0·.0 Il veel onbekend []
Anders, namelijk
Bronnen:
verdachte 0 slachtoffer 0 gdtuigent ,ts' 0 eigen waameming        0
politie 0 cellenblok 0      ...ro *ering' []I,· .,l,;derden' nl
Combinatie ten laste gelegde en verda*t         »ti·.1         62 0'f:· ', -
Inzichtelijkheid combinatie
Behoefte aan meer inzicht

:,:   *El  81118#.4,   8i'*           onbe,en,   0
vgroote..6 onbekend   0

 :... I  E:'   ·.  3, 'Li'.5.M'·",;it4-·.44·I "...

Detentiegeschiktheid
r pli»>. I

. br:,/:.A;4.Ii: 4.f'i  'efi'f
..evaor„.RP

Twijfels aan detentiegeschikthe d.' g g  0  ¤  [5,10 O  grdoi'R *t    onbekend   0
.....

4.»N
6% .t::..':...'5*=.

:ih>3·:'·.·*iWeging persoons-as * zwakke indicaties overy«, *PD-consult sterke indicatiesO            0
Resultaten weging 'Delict-as' en 'Persoons-as deel 1'   door de rechter-commissaris

+                 0                 +
GVO-GV niet FPD-consult GVO-GV

geTndiceerd geTndiceerd geTndiceerd
0                           0                            0
0                 +                  0

Formulier GVO-GV? 0 FPD-consult niettemin
RObesluit geTndiceerd?

+                 +

type GVO?          0 +    ja 0        Onee
*                      +

detentie- ambtshalve besluit
geschiktheid? 0 GVO-GV

0                  +
anders?

0                  +
Formulier Formuler
FPD-Consult RObesluit
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2. DEELFORMULlER: FPI)-CONSULT INDICATIESTELLING-GVO-GV
Algemeen:
1.   een aantal keren zal U gevraagd worden een item te wegen door middel van een kruisje op een

schaal bestaande  uit vilf'holges'.  Het betreft dan Uw dgen (vaak) voorlopige inschatting
2. gebruik ' onbekend' als U onvoldoende informatie hebt om het betreffende
item te beantwoorden.

Datum consultverzoek : wanneer is het consult gevraagd7 Verzoeker consult:wie  heef om  het
consult gevraagd?
Datum consultwanneer heeji het plaatsgevonden?Vorm:eving consult: kruis de vonngeving aan
Consultvragen
Kruis hier de vragen aan die door OvJ of door Rf. zim gesteld: er zijn meerdere antwoorden mogelijk
Kenmerken 'persoons-as' deel 2
eerdere PJ-rapportage
eer(let· gerapporteerd: kruis  aan  of er wei  of niet  eerder een  gedragsdeskundig  PJ-onderzoek  heeft

plaatsgevonden
zo ja: geef met  jaaraanduiding(en) aan wat voor onderzoek(en). Als het jaar

onbekend is, zet dan een kruis achter de betrefende onderzoeksvariant
voorgeschiedenis
psychiatrie in de:
eigen voorgeschiedenis.·    iBef aan of er in de voorgeschiedents van betrokkene, voorzover bekend,

sprake is geweest van een psychiatrisch aandoening.
de familiegeschiedenis: geef aan of er  in de familie van  de  betrokkene. voor  zover bekend,  sprake  is

(geweest) van psychiatrische aandoeningen
verslaving geefaan ofer bij de betrokkene sprake is (geweest) van verslavingsproblematiek.
(psycho-paumatisering·.   geef aan of er bij de betrokkene sprake is (geweest) van enige vorm van

traumatisering
eerdere hulpveriening.        geef aan of eerder sprake  is geweest van hulpverlening. Deze  kan als volgt

varieren: Igeenl   [training/begeleidingl   [poliklinischl   Idagbehandelingl   Iresidentieel/klinischl
toestandsbeeld bij consult
DSM-As.t geef op de vilfpuntsschaal aan in welke mate (kwantitatief en/of kwalitatiej) U

aanwijzingen aantreftvoor klinische stoornissen, die vallen onder as I van DSM-IV.
DSM-As-11: geef op de vilfpuntsschaal aan in welke mate (kwantitatief en/of kwalitatieD U

aa,rwijzingen aantreft voor stoornissen, die vallen onder as  II van DSM-IV.
mroiderisico: geef op de viifpuntsschaal aan in welke mate, gelet op gedragingen van betrokkene

(uitlatingen, poging(en), anderszins) sprake zijn van suiciderisico.
gevaar derden:geef aan  in welke  mate  betr.   naar  Uw  oordeel direct gevaar oplevert voor personen.
hypotheses verband: geef aan hoe  sterk volgens U de evidentie  is van het verband tussen het ten

laste gelegde aan de ene kant en de persoon en omstandigheden van de
betrokkene aan de andere kant.

'behandaings'-onderzo€k:   geef aan in hoeverre U van mening bent dat een onderzoek naar de
behandelingsmogelijkheden van betrokkene primair aangewezen is.

strafrecht€lijke  positie.  geef aan  of de  betrokkene  de  ten  laste  gelegde  feiten  geheel  bekent.  gedeeltelijk
bekent of ontkent

Kenmerken 'Diagnostiek-as'
hetemanamnese
hetemanamnese mogelijk:  beschikt  de  betrokkene  over een  sociaal-maatschappelijke  achtergrond  hier

ten lande, die een milieu-onderzoek mogelijk maakt?
bepeuehetero:    geefaanof hetwelof niet noodzakelijkis een beperkt milieu-onderzoekuitte voeren.
uitvoerigehetero:geefaan of het wei of niet noodzakelijk is een uitvoeng milieu-onder=oek te doen.
observatie
uitvoerige observatie·       is er  tijd nodig om de betrokkene  goed te  leren kennen of is inzicht in de

relationele kenmerken, vaardigheden, mogelykhedenvan bijzonder belang?
Zo ja, inbeveiligdesetting:      iz  er, gezien  ernst vandefeiten,  concreetgevaarvoorderden  dan wel

viuchtgevaarlijkheid een noodzaak om deze observatie in een beveiligde
setting te laten plaatsvinden?
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2.                   DEELFORMULIER FPD-CONSULT INDICATIESTELLING-GVO-GV

Datum consultverzoek : Verzoeker consult   :
Datum consult               :
Vormgeving consult     :  0 'op dossier' 0 gesprek bij voorgeleiding

0 gesprek na voorgeleiding 0 anders, nl:

Consultvragen
Is een GVO-GV geTndiceerd    0     Welk type GVO-OV is geTndiceerd  0
Is betrokkene detentiegeschikt 0 Andere vragen

Persoons-as decl 2 aan te geven door consulterend FPD-psychiater
Eerdere PJ-rapportage
Eerder gerapporteerd nee 0  0 ja onbekend   []
mja:
Enkel psychologisch jar enkel psychiatrisch jaar
Dubbel jaar triple jaar
Klinisch GGZ jaar Pieter Baan Centrum jaar
PO jeugdinrichting jaar

Voorgeschiedenis
Psychiatrie in eigen voorgeschiedenis      nee 0 0 ja onbekend 0
Psychiatrie in familiegeschiedenis nee 0                         0 ja onbekend 0
Verslaving nee 0 [] ja onbekend []
(Psycho-)traumatisering nee 0                         0 ja onbekend []
Eerdere hulpverlening nee 0  0  0  0 0 klinisch onbekend    0

Toestandsbeeld bij consult
Aanwijzingen DSM-As-I problematiek    nee 0  0  0  0  0 ja onbekend 0
Aanwijzingen DSM-As-II problematiek  nee 0  0  0  0  0 ja onbekend 0
SuTciderisico neeO 0 0 0 0 j a onbekend []
Gevaar derden nee000000 onbekend []
Hypotheses verband daad-verdachte

sterk 0 0 0 0 0 zwak onbekend 0
'Behandelings'-onderzoek niet primair 00000 primair onbekend 0
Strafrechtelijke positie bekeimend 0 0 0 ontkennend onbekend 0

Diagnostiek-as aan te geven door consulterend FPD-psychiater

Heteroanamnese
Is een heteroanamnese mogelijk nee 0                         0 ja onbekend []
Is een beperkte heteroanamnese nodig    nee 0 0 ja onbekend 0
Is een uitvoerige heteroanamnese nodig  nee 0 0 ja onbekend 0

Observatie
Is een uitvoerige observatie nodig nee 0                         0 ja onbekend 0

Zo ja: in beveiligde setting nee 0 0 ja onbekend []
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extra specialismen die obsen,atie vergen
extra specialismen nodig: is te verwachten dat specialistische diagnostiek moet worden

overwogen. waarbij observatie noodzakelijk is (bijvoorbeeld ver-
denking van ( hersen)organische  stoomissen)?

Zoja, welke: geef aan aan welke specialismen U denkt
onderzoeksmotivatie
hoe is de motivatie: geef op de schaal aan in welke mate de betrokkene zich

gemotiveerd toont om aan het onderzoek mee  te werken.
motiverend onderzoek nodig: geef aan  in welke  mate  U  denkt  dat  het  onderzoek kan  bijdragen

aan de wens van de betrokkene tot probleemoplossing en/of
verandering.

medicamenteus ingrijpen
op basis toestan,1.1,peld is vanuit de psychische conditie van betrokkene sprake van een

(dreigend) gevaar voor zichzelf of anderen, waarbij verwacht
wordt dat medicamenteus ingrijpen noodzakelijk wordt en moge-
lijk mot worden gemaakt?

proefbehandeling: is het te verwachten dat het observeren van gedragse#ecten bij
afbotiwen of juist gaan gebruiken van psychofarmaca belangrijke
(prognostische) bevindingen kan opleveren?

methodologische evaluatie
is, gelet   op een evenmek oparte vraagsteiling, c.q. vanuit reeds bestaande diagnostische en thera-
peutische bevindingen, de verwachting gerechkaardigd dat in een eventueel gedragsdeskundig
onderzoek Pro Justitia de eerder gepkegde diagnostiek c.q. behandelingsplannen en -processen niet
alleen  inhoudelgk,  maar  ook  op  gehanteerde  methoden  moetenworden geevalueerd?

Advies FPD

GVO-gv en type GVO-gv:
Geef  met kruisjes aan welk advies op basis van Uw bevindingen en de bovenstaande weging van

toepassing is op de betrokkene:

Detentiegeschiktheid
geef met een  kruisje  aan  of U de verdachte  gelet op  diens  psychische  conditie  momented in staat acht
om het verblilf in een re liere  detentiesetting aan te  kunnen
Indien sprake is van een beperking van de detentiegeschiktheid, geefaan welke penitentiaire plaatsing
U dan adviseert:
een bijzondere zorg qfdeling, een individuele begeleidingsafdeling of de forensische observatie en
begeleidingsafdeling.
Indien  U  de  betrokkene  momenteel  ongeschikt acht  voor  verblilf in  een  penitentiaire  setting, wat  zou  er
in Uw visie dan noodzakelijk en mogelijk zijn om die ongeschiktheid op te he en?

Andere vragen
geef hier kort antwoord op eventuele andere consultvragen die  U zijn gesteld, houdt rekening met de
mogelijkheid om voor de beantwoording van die vragen te verwijzen naar een eventueel in te stellen
gedragideskundig onderzoek Pro Justitia
Dit is  het eind van Uw  deelfonnulier.  Op de achterkant van het formulier kunt u eventuele algemene
opmerkingen en suggesties ten aanzien van inhouden en procedures rond het openen van een GVO-
gv kwUL Daarnaast verzoeken wU U om daar ook eventuele specilieke casusgebonden opmerkingen
te verme/den
Stuur  het formulier  nu  door naar  de  rechter-commissans. Venverk Uw  bevindingen en  adviezen  al  naar
gelang de werkwijze binnen Uw dienst in de consultbrief c.q. het briefrapport
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Extra specialismen die observatie vergen
Zijn extra specialismen nodig nee 0                         0 ja onbekend 0

Zo ja: welke:

Onderzoeksmotivatie
Hoe is de onderzoeksmotivatie goed 0 0 0 0 0 weigerend onbekend 0
Is een motiverend onderzoek nodig niet 0 0 0 0 0 sterk onbekend []

Medicamenteus ingrijpen
Verwacht op basis van toestandsbeeld     nee 0 0 ja onbekend 0
Is een proefbehandeling te verwachten    nee 0 0 ja onbekend 0

Methodologische evaluatie
Is vanuit beschikbare AGGZ- en JGGZ-
gegevens te verwachten dat eerdere
bevindingen methodologisch zullen
moeten worden geevalueerd nee 0                         0 ja onbekend []

Advies FPD                                                                                                         i

GVO-GV geen psycho psych- Dubb Tripl GGZ PBC
en type gl„1 -loog iater el          e

GVO-GV 0 0  0        0 0 -PO-i
0 0    0

Detentie geschikt beperkt e BZA 0 ongeschikt advies:

geschikt- 0 geschikt 0 -'
heid -4 IBA 0

-* FOBA 0

Andere vragen
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3.         DEELFORMULIER: BFSLUrr REarrER-COMMISSARIS INZAKE GVO-Gv

Algemeen
Op ditformulier kunt U de wegingen en oordelen van de diverse  bij de  besluitvonning betrokken perso-
nen en instanties nog een keer op een rijge zetten. Daarbij i3 ook nadrukkelijk ruimte gelaten voor het
standpunt van de betrokkene. zoals zelf verwoord dan wel aangegeven via de advocaat bij de voorgelei-
ding.

In  geval van het jeugdstrafrecht geldt dat de onderzoeksvariant van een persoonlijkheidsonderzoek in
en door de justitiole jeugdopvanginrichting (een PO-i) geen RC-besluit is maar een besluit van de
oScier van Justine. Tot heden zal het dan in de meeste gevallen (nog) zo zijn dat de betrefende inrich-
ting rechtstreeks benaderd wordt door de oBcier en niet via de Forensisch Psychiatrische Dienst

Vordering OvJ, standpunt verdachte/advocaat, advies FPD

De modaliteiten zijn:
• vordering Officier van Justitie

Er is geen vordering bekend.
De OBicier heeft aangegeven een GVO-gv niet gerndiceerd te achten
De Oflicier heeft aangegeven een GVO-gv te vorderen, maar heeft geen specijiek onderzoekstype
aangegeven.
De Oficier heeft een specifiek onderzoekstype  gevorderd.

• standpunt verdachte / verzoek advocast
Er is geen standpunt of verzoek bekend
De verdachte (advocaat)  heeft aangegeven een GVO-gv niet te wensen
De verdachte  (advocaat)  heeft aangegeven een GVO-gv te wensen, maar heeft zich niet uitgelaten
over een specifiek onderzoekstype..
De verdachte  (advocaat)   heeft verzocht om een specifiek onderzoekstype

•        advies van de justitieel forensisch psychiater (FPD)
In deze Ca3143 & geen advies gevraagd
De psychiater heeft geadviseerd om geen GVO-gv te openen
De psychiater heeft een specifieke onderzoekwariant aanbevolen.

Besluit Rechter-Commissaris

Geef aan op weike datum U besloot
1.        geen GVO-gv te openen (aankruisen)
2.         tot een specifek GVO-gv  (type aankruisen)

Dit is het eind van  Uw  deeiformidier.  Op de achterkant van het formulier kunt u eventuele algemene
opmerkingen en suggesties ten aanzien van inhouden en procedures rond het openen van een GVO-
gv kwijt Daarnaast verzoeken wil U om daar ook evenmele specifieke casusgebonden opmerkingen
te vermelden

stuur  dit fonnulier  in  zijn  geheel  terug  aam        Drs  W. F.  van  Kordelaar
Forensisch Psychlatrische Dienst
Postbus 26
5201 AA  's-Hertogenbosch
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3.        DEELFORMULIER: BESLUITRECHTER-COMMISSARIS INZAKE GVO-GV

Vordering OvJ, standpunt verdachte/advocaat, advies FPD

vordering 1,rl psycho psych- dub- triple GGZ PBC besluit

Officier gvoi -loog later bel ONJ

geen

type        0
geen vordering aangege                            0                0 0 0 0 Poli

ven                                                          []

geen GVO-gv          0

standpunt Wei psycho psych- dub- triple GGZ PBC
verdachte gvo-9 -loog iater bel

verzoek advo- geen
CaRt type         0

aangege             0       0 0 0 0
geen standpunt PO-iven

0 0
geen GVO-gv

advies FPD geen psycho psych- dub- triple GGZ PBC
Zvo-Ty -loog later bel

0
geen advies             0                           0             0         0             O         O        PO-i0

1

Besluit Rechter-Commissaris

besluit RC geen psycho psych- dub- triple GGZ PBC
gvo-9 -loog iater bel

datum:  0 0 0  0 0 0
0
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Op deze pagina bestaat de mogelijkheid tot het maken van opmerkingen ten aanzien van
inhoud en procedures rond de besluitvorming betrefende een GVO-gv;  ten aanzien van het
indicatieformulier; en met betrekking tot de weging en besluitvorming in de onderhavige
casus.

Graag verzoeken wij  U  om gebruik  te  maken van  deze mogelijkheid

Officier van Justitie

inhouden,  procedures  en formulier onderhmige casus

Advocaat (indien opportuun en mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld de RC)
inhouden,  procedures en formulier onderhmige casus

FPD-psychiater
inhouden,  procedures  enformulier onderhavige casus

Rechter-Commissaris

inhouden,  procedures enformulier onderhavige Casus

stuur dit formulier sv.B  in zijn geheel terug aan:  Drs  W. F.  van Kordelaar
Forensisch Psychiatrische Dienst
Postbus 26
5201 AA  's-Hertogenbosch

Wij danken U voor Uw medewerking
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Bijlage 3: Defragmentatie van gegevens

Tabel 13-1: overeenkomsten ovj en rc aangaande de tenlasteleggingen

OvJ RC cor- interrater

(n) (n) relatiet) reliability2)
meer artikelen ten taste gelegd 252 133 069** 0,82

2-11 Opw handelen. vervaardigen. bezitten drugs                 32           37 0,96** 0.98

6WVW veroorzaken verkeersongeval                                              2                2 0,71** 0.80
26WWM verboden wapenbezit                                                     15              9 0,66** 0,79
138 Sr huisvredebreuk                                         1          1 1,00** - 3)

140 Sr deelname criminele omanisatie 6             -              -4)                  -4)
141 Sr openliike geweldpleging                                    19          10 0.88** 0.91
157 Sr brandstichting     20 12 0,96** 0,97
189 Sr hulp daders misdriiven 1              -              _ 4)                  - 4)
208 Sr valsemunterii 5             _              - 4)
209 Sr uitgeven vals geld                                                            2               1 1,00** - 3)

225-235 Sr fraude                                                         6          4 1.00** - 3)

24Ob Sr bezit/verspreiden kinderporno                                      1                1 1,00** - 3)

242 Sr verkrachting      35 21 0,99** 0,98
243 Sr gemeenschap wilsonbekwame 1--4                     -4
2A4 Sr gemeenschap meisie < 12 iaar                                    10              5 0.89** 0,93
245 Sr gemeenschap vrouw < 16 iaar                                     8               4            1,00**                 - 3)
246 Sr aanranding 93 0.63** 0.73

247 Sr ontucht wilsonbekwame                                               19              7 0,88** 0.93
248ter Sr verlei(ling minderiarige tot ontucht 2               0                -4)                     -4)
249 Sr ontucht met misbruik gezag 51 - 5)                  - 5)

250ter Sr mensenhandel 6               -                I d)                     - 4)
279 Sr onttrekking minderiarige aan gezag                           1                1             1,00**                 -3,

282-282a Sr opzetteliikevriiheid roving                                     14              8 0,94** 0.98
285-2858 Sr bedreiging/intimidatie    53 34 0,93** 0.96
287 Sr doodslag      82 48 0,81** 0.79
288 Sr doodslag plus ander misdriif 13 1,00**             - 3,

289 Sr moord       20 14 0,85** 0,90
300 Sr eenvoudige mishandeling                                        2              2 1,00** ,- 3)

302 Sr a#pre mishandeling                                                50           28 0.78** 0.79
303 Sr zware mishandeling voorbedachten rade                  5               6 0,91** 0.92
304 Sr strafverzwaring bii 300-303                                         3                1 0,58** 0.67
310 Sr dieBtal 107 53 0,74** 0,85
311 Sr diefstal met braak / in vereniging 107 73 0,95** 0.97
312 Sr diefstal met geweld 101 57 0,96** 0,97
317 Sr afl,ersing      33 21 0,87** 0,90
321-322 Sr verduistering                                                      5            4         1,00**             - 4
326-3268 Sr oplichting 5            7            - 3,                - 3)
350 Sr vernieling 1              - -4) - 4)

416418 Sr heling                                                                7           6         1,00**             - 3)
1)        Spearman r=lgcorrelatiecoefficientr, ** - •=p<0,05-p< 0,01
2)          parallel niethode; Kilsistentie type; two way mixed met betrouwbaatheidsinterval van 95%
3)        geentussenbeoordelaarsberekening mogelijk: omdat het slechts 1 casus betreft met volledige overeenstem-

mini:tussen OvJ en RC
4)        geen coefficientenberekening mo@:lijk: gegven komt alleen voor bij OvJ in casus waar een RC-beoordeling

ontbreekl
5)        geen coefficientenberekening mogelijk: geg:ven komt bij OvJ in casus waar een RC-beoordeling ontbreeki en

andersom
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Tai)el 13-2: overeenkomsten ovj en rc aingaande wegingen op delict- en persooIls-as

OvJ RC cor- interrater
(n) (n) relatiev reliabilityD

gericht tegen goederen 279 311 0,81** 0.90

gevaar voor personen 293 313 0,79** 0,88

gericht tegen personen 288 321 0,89** 0,94

gericht tegen een bekende 285 210 080** 0,89

gepleegd met anderen 285 220 0.85** 0.92

immateriele schade 266 207 077** 0,89
materiele schade 259 210 0,61** 0,73
inbreuk rechtsorde 289 224 074** 0,86

Wiize van delictpleging 273 230 0.55** 0.71

delictomstandigheden 265 225 0,43** 0,60

procespositie (alleen 'Utrecht 2')                                                       65            22 0,64** 0,77
eerdere iustitiecontacten 285 226 073** 0,84
eerdere delictsoorten 237 177 071** 0.83

frequentie van recidiveren 220 167 067** 0,80
snelheid van recidiveren 212 151 070** 0,83

strafrechteliike optic Tbs-maatregel 216 202 071** 0,89

strafrechtelilke optic Pz-maatregel 208 197 054** 0.72

strafrechteliike optic vriiheidsstraf> 4 iaar 236 205 0,64** 0,86

vroeghulp adviseert consult FPD 163 138 072** 0,83

vroeghulp adviseert PJ-onderzoek 151 129 0.62** 0,77

signalen van opgewonden gedrag 213 170 058** 0,75

signalen van agressiefgedrag 232 193 0,59- 0,77

signalen van depressiefgedrag 165 157 0,41** 0,70
signalen van suIcidaal gedrag 168 159 059** 0,86

signalen van oninvoelbaar gedrag 181 154 0.50** 0,65

andere gedragssignalen                                                                13           26        0,015 n.s 0.18
combinatie delia en de persoon van de verdachte 239 202 051** 0,64
behoefte aan inzicht in combinatie feit en persoon 257 213 067** 0.82

onderzoeksmotivatie (alleen 'Utrecht 2')                                         19             17           0,26 n s 0,80
twiifels detentiegeschiktheid 230 209 040** 0,52

1)          Speatman Iangcotrelatiecoefficient r.**=p< 0,01*=p« 0,05 n.s.=met siimificant

2) paraJlel methode; consieentie type; two way mixed met betrouwb,arheidsinterval van 95%
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Bijlage 4: tabellen bij 14: descriptieve analyse van de onderzoeksbevindingen

14.2. Persoonsgegevens

man 440 95,7 95,7

Mdi 313. M''a:1'.r:.''..f..-:'io'.·i" . "i ;'3"·1    . ,7-00,0 -
totaal 460 100,0

'onbek#':.:S;3. ··.·(.·;t   ff·6 .,f i.9---·Y. ..6  ':    .  ,1.. ·,<-
missing 102

:'totial.i.'.1:':'0.'v,af::  5: 562, , 1.

-,. --   . ....4.:4:., 2,  >.9.. '... 0/:,14-2:tleeftijden,.v,·...n... ,=  ,.::.,  ...cunk,.
17-19 48 8.6 8,5
:2 63)i·7.*1  -,s--,..4, .'.ift <L .·.:0)«  .vt,1
25-29 115 20,6 48,0
338-32, .;:,i,·it'i' I73 2·  33*4'xt.·f::20,5   *·,2    743:
35-39    75 13,3 81,9

45-49 28 10 94,1

3*418. 4...2.-· ,2 1.,.i,-· i#.'2.;R,3,2;.... ... e.. -97,·4
55-59 6 1,1 98,4

.'6044181:'i " 6:,rifi , 37,;'t'." I« 'i, ·;4, „s,E'0;7   21,5 .99,9..»
65-69 2 0,4 99,5

9444<2*EN.I  -.Pit„.'.,f.1....»....A -Mi ''   "···i ,9,i·':,.799;.7
75-79                                                          0                     0                  99,7

I ,i.4.  '4,' .'i·f..il,;5 t:*:i:02 "j »·0,  I .-4,99;7,5
85-86    1 0,2 100,0

.-btaaili.1,21-.,I"iftil.:8(   1%6557.3 j#O,0'    6..i:.  '
onbekend               0

- . 1. --·=,··71· 7.·'*. 'Z'.: ··.4..·'•··© r.=   :.--r
   ,   ...  --' .n» ...:¢·r

totaal 562

(,14:3fherkdidsti:'i'r .: '€ d ". ,   .i%3'f·.' ;., timi:: ,
Nederland 320 71.4 71,4
4·,.-e ,-9-= --T,• I•, r ·.  ·  I-· '•·  -·r:·-·. F-»- ·. '.·
Subndme  .fi:;.9.V, ti  73·.>'26,··   1.4, 58:  i .,i:'.772:

NefJ Antillen 19 4,2 81,5
r 4-•    r· -I-,·- --1•/'  - wt/ -.. I. .  '7...4

84. .1'.: 3.»f:.. .:6:3.335 tir7,7.A· :·.·.1'85, 1
Turkije 15 3.3 92,2
'I.*"-" I...   .C .....9/ . ...., 'll.N  .... '   : r : .#.. :- ·..: · ··

: pybrigsA»ika.9...£-1 j..6,5.ile  5.:,-t 2.5  :  .4,'·, 94.,:r.

 .«€6«-·*·_.1 __9,9- -.,e ,5./--:44£dfa.(usgjt:j'itt .2, '3512'S'.1,1,·i:i ic=R)£
Midden Oosten 6 1,3 97,8

LY« :-'ize:36616.7.9  11*.1.·«j 91
Latijns-Amerika 3        0.7      '100.0 -
<£06.LITUDAS).t ..2,'   i,-443:5  ·&100,4  '': :93:3.:   '-
onbekend              0
Yai, ;  r.. '.*4. €:>. *.,1.4  *.A -  -.  9.'. r ., .,r   . .........#'m sing.'14  , p. . '.·.1.·-'u  . .  f,·1143 w .2: ,··.':  f.  f", :'7311  ::ir'·11

totall 562
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43. Delicten

,044:':&lt**dii-' :: :.'tt        .-EL:',:t.  ..:'.i Rf     .       1-·.063     3 ULLL..
Oviumwet 55 6,2 6,2:  ...1'4.-."9.....,r.

Wapenwet
0'dis=v'r-e d5e.lirTaiWik - E  :f:it"i .-,:. "I·35 " 3 304" <.  7 7:  t f
misdaadorgaAsatie 6      0,7       9,2

Fb#Al*Kili ia. .Et: .1 8Pj-4 .· fOR.· 3::'7-Lgr
iLm5*hhpki#.-: 19 2,2 13,6

0 Ilsini-Itaii"I-.a:.,.'. ' . idi-.: "·.I  . ',52*..  „f. , #2· -614,2*hd
uitgeven vals geld                                     2            0,2           14,4
4 6 .i.flatl':1:" 75:f"·: 'j "f  ':.,,:27<·-ff : 5  , ' ,',
kinderporno    1 0,1 15,3
fe#h-  ir - c...1 -: ;.5,<. :-<:-:.: . -.-3.-f' : -#5 Wi 3.70,T
g«m,eens   Sle'*ty,™e.. ..'.1'. .9,1  1'·6
-Fmunsch-ap25 12·laae'Xeg        ·.  ,10.- -"1-212.J·.i'. 20,81.:
ge=nsep < 16 jaar 9 1,0 21,8

ontucht wilsonbekwame 17 1,9 24,5.... "...,--- --.'. .pr-e.,--  .                                . .     .....,<......, '...  4:,)Prieid411144=e44ge<i 2 ,'   1.'2:i j·il  #,11 -%346i
od-mmderjarige gezag 6 0,7 25,4

-'.  -2....=..":--4...'.'.     ...v:  ...."v'.1.-"....,-':on  »»j:.geibg 1 0,1 26,2
bedrpi«g. 54 6,1 33,8
:do .1#g€i;'ii.,",:ts  ,-:fl,  "12.:I,  .: 3 .  ;     8.  S'.47-6, 6   :22/,#-2
doodslag + ander misdrijf 3 0,3 44,2

i 1.  f»-,' :,271     8.fL   -··7  :ft'20   -      ZI2.3:''     '1'.92,li-
eenvoudige mishandeling 2       0,2      46,7-*...'(Il   .·r= .F.IIi:-'   Z-r  - .           T   --™- -I-    .    .•.,•           - •  ·™ ··r.-'zware.mi®*odelihg.:,d···f  ''·-,.      49''   ' .'5,6.     ,:32,2
zwaremist voorb. rade                       6           0,7         52,9
*al*BARR-ti*dZ,Erthri T.'<.'0).:, fb,-0:'

diefstal met geweld 108 12,3 92,7

 7.2:9:isit:--' 'i'.-  t.: ·...'97'..1 t>442'.: ..1.96,22
™1'!t»9*S !,dje1  -... -   .6. .-.f,7. . . 15€
'oplichtuig/flessentrekkerijt: .    :I '.,12'    .,144'·, .t.t- 99,0, '
vernieling    1 0,1 99,1
helinE*'*05689&i  A f:'  . ':  . '.:.'E- . ··  .-b,9.   7'do-,bi
totaal 881 100,0
ron  *,:=,:5··;.T..:1. .'.....    *..i ........0,; ... .....t ..2...:,
missing                                 O

t.iotalilit'-·7*·'·,55ji.:2...'..: :...... ..,  .'...  ..  882,,."-')'.'· ·'·  - .'.' I .. '.,"·
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·t,1*5'.' 6*clelikagi':,*2:'.f ' , ·.Ju.3.,.:-·%·:.'·9·tcunL··.
brandstichting   2 1,3 1,3/-„9--Perc-0.lr¥ e..6 ,/;v   r..-i....".:    /.b.....I     . .     4· 2.7.:'V; '.4-A-     ir-

gemeenschap< 12jaar                 1        0,6       2,6

bedreiging                          3      1,9      5,8

mr&&(if .:6 i.52.F:.:.1.,Seit. ,1,:kt:'.:.'.f:96:7   .278,-f:..:..54,5.....pM95.2,·,··«K."u=-*....·   •·• -   :  . . . · · -      -     ··  I

d +ander-mis jf--      1-:: .- -0.6 ....4.1.,
6i6ou,2,:f 2-3. FT'-2.2:'·:·',  i.*'s· ki· .2. 6:,: 9.„  .·>:·31,4. f.",:.6.0,9.,I.- ..... ............... ... . ...':. .  ,

zware mishandeling                                     27 17,3 78,2.

t*E*ii* 6*: ·i 10'*2-=".',' i., 1£3.it.3. Sit'.0;,Gi'298,8.--
diefstal                                                                  11                7,1            85,9

idfi*I:1*0**Sfti/.i'joit.-·.9.pllf   ,f -.17,2-'  '.',3:'92;9'.1
diefstal met geweld                                    7             4,5          97,4

„.™'.=... -'.-S' ., b-'.,3'.....„.'  .4.... ........ .... t., . . .    ......,...'.-     I+a*eisiilig ,-.·t·:- :Sw.·;4'K,. ·. -· ·'  '.....4. .4: ':2;61  »100,0«
totaal 156 100,0

LAA-68Ied) Vi 453·t.E. ·..f 3':1 3,6-'.4Z : ··3........i.,,i  '  :1.·-- 
missing                                  0
26*ar. 'fe'vi.'·3.'bi,8-k - :  93. -    4156.·.,1''  w'  ..J   ..·· · '·  ,·i
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Tabel 14-7: matrix hoofd- en nevendelicten geordend naar strafdreiging

.'1. 8 :EEES     E  EJE E 3 NM  § §  E3EN  S 2
opium opw 52  5                          1
verkeer            wvw                2

wapens wwm 2 2
huisvrede 138                            )·
misd.org 140 4 :.5 11          4
op.geweld 141        12                       1
brand 157                       18                                                                                1
valsmunt 208                        1            4,
valsgeld 209   1     1                1.
fraude 225                                               4 5                                                                                                                            2        2
k.porno 240                                                                             :'0
verkracht 242                                        32        3  1  2  1 1 24    3  21genionwil 243                       -1
gem<12 244 2   1102251                      1
gem<16 245 f·4 32
aanrand 246 4' 3
ontonwil 247                                                                      1                                    4

verleiding 248t .
n.:....

ont.gezag 249 1:.

menshand 25Ot ,28

ontr.gezag 279
vrijheidsb 282 4, 2 11bedreiging 285                                          17
doodslag 287 1 1      3             3                        1 3 8 2        16      1 2 3



doodslag+ 288 1 :33               1
moord 289  1 1 5 2 0 2  4

../
mishand 300 tu.,

zw.mish. 302                    4                                                     1 9 2 127

zw.mish+ 303
4.

'0strafverzw 304
11 11

diefstal 310

diefstal+ 311 1    1        3                             2                 57 98 2 1 1    1

diefst.gew  312   2     2                                                           2                           48 16 104 21           1

afpersing 317 2 12 16

verduisting 321                                                         1                             ,2
oplichting 326 1 7

vernieling     350                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  ' 01

1 1  '33
heling 416

som 55 3  16 1 6 2 0 1 9 5  2 7 1  37 1 10 9 7  1 7 2  6 6 1  13 54 88  3  20 2  49 6 1  122 120 108 37 6  12  1  8
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14.4.1.1.     Aard van het voorlopig ten laste gelegde

'14.8: gerjcht.....,6  ....   ..I i: 1.--4,1:..,      „ 'r,..-':        .14-9:  6* i'E<-'...L  "-, :  :4 7  '...I  : Y   .....,  '.:
tegen goederen'-".. ,.. n  i. ; .%':f:citnE·'t      .v'06rpersonen -:-,2.. 1' .6.4. =.  ',%91; .cii,A:
nec 190 51.8 51,8 nee 132 35,7 35.7.     ,      / F.t'T I . -'.. .... ./07 -..p '  3/ .... .„
ja,-'    ;· t·:',:-:t.»',  : , ,  i ".177: (48.2.\ -100,0< 1877,3:':,ay.,/3·3 f.·•238 3 1}''a:1·.:100,0.
totaal 367 100,0 totaai 370 100,0m.,
, f'"' :.../.....,2.:f:  .,kdz.I  :TF,4'.,t      15RST=JAh-AP) :Sifi,t :t abnEr....f '-. '   . . .  . . . . .      I .... * .   ..,..   .....'. - ...

missing 194 missing 190

W..3.N,34\. t,.5562:Bri'Zi.  ih'f·,9::      iat i.i.3...5.S'4  ·i, kih', '·12%: - :..it.,23

1 0-1. oi:;1' ,tilf-*    x . 6St    t'-, Af  ...   1,21  1 :           1. gl:*ji* 5 ,14&        .F.6  , ift.:·   21£,J.,k
9 u  '4, '. 3/.: ' S* .CUIL '4.

nee 145 39,3 39,3 nee 204 70,8 70,8... .  " -   .,   ,    -  .  S.- , ,- . .   .. r. "      '.. . ,• -Ct'259,;.:4:  --.,2"A   •,t r"'·'· 7'-'   .r--9.2" ,   -I.-   -0.  -la::._ -1-.„3 ::,: -, :'Z224" ':60,7,  .100,0: ja ..\, '. - ..:-SE:, -.-:284' :7'29,2.7 .100,04
totaal 369 100,0 totial 288 100,0- ......W. ./bt'..V.,  0:.ry .,  1. f.,3'1  AT.,J' -: .  r--,=,w

6' ndE „. e·..,   :,  ..·,·- 0,:.... 1, ··   9).r x   .·          lo bak d".)TZ i:,5.'·if:. 6&--,  :  if *, ,.g  . ',·    ·'1 :;«
missing 193 missing 270

i66:il:ki.'. 2',i: -·''::·:562,'.  f-1.:'4' 'Bc>.5...       ti :Il,L &:i. -·.,'  ' '9 ·' 1,'563: -,"4'·;.'! 'A  '-r::.-,: ;

.*4.1,2i·g<pl a :..'1 T'26 3. 3.,':3,:it'  r...k- .-
met an'dei,eli ·   t:·   8 1. n  .7,.    4%1':.'--  '. ai ,9
nee 179 61,9 61,9. '-r.:. ·'.·.1.-'.·- ,3 ''.'  :-r'...,  '.'i':P

la:, t«.'....'.1-'··*3 1 '.  ...,110.'i -f:'38,-1.{; -'100,03
totul 289 100,0

 Ab467'- ' ' f: '. e:'.'   'i:,5-6.:1.'..,14 'r'., i . .. 
missing 268

'iddill. 61,121.   ..S : «.56*'1 , s '.9·':,   · 2 1.   '

4.4.1.2. Ernst van het voorlopig ten laste gelegde

39:r g ,4- .'.  ....      ...56*       19,9 .   ,./9,9          23 :rge ing=&    <:t·:  . 8'"   - :119    .   19,9.
 *11*Ic(  ng. :32 ce:fij-5. ...2.g9.'.  f#*.3     ·1 CliJifgg*g.'f :,: :;s.,55': 211919·' - i,3»('
gemiddeld groot                   35 12,4 41,1

*= ed =t   ...- -51.  --1,8,4-  , - 77,2
P. W..  .....

2£444##9#' ,  -6· 3 ·5'' 84.·-,-29,8"..370,91        yNd- ijWgroot -,«.   1.1'-43..  SY.5,1.1.492,*'
zeer groot                                            82 29,1 100,0 Zter groot                            20            7,2        100,0

'jo. IN:ri: .'":>: J... i  .if' 2 , ,·11.b#,O 2 .'94   ,1       -Ooki t. 6-15k:.5 ·S'277.9 ,',le..#.t
:0: ·-i.'--

onbekend              15                     onbekend             18
...2 5:T"t.,7.,2,· I/  - 7.  - 1 :' ...r 2 :·.'' -1:,2'* Z 1».78.7,·    :". .., · 1  .-#.. Ir .8 4:.'-  -    - 73 -,'missing·::It · ' : , ..* ' :r265.T t·t· ·' 4 "''-*4' miss,ng.·,. . . 9.'. i.,   '.6,·2671,   ...k ·;"i,t   :: r.:...··'
totall 562 totaal 562
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Bijlage 4

1,4-162 'ibbtedld:*,2, ·7;'il, 13..·:  y.lt'..:".2.  R 66.1,··;3  :.·,
-626* bfuatzi.:89 :··416-:0...1 :.·h.%-':f .· ·)' tu„£:'i

._ ingv:*..., „, 22 7.5 7,5
-...:.....:  2...41'.:.,71..,-...fy.... , , .-.1

1 #IE 4,7 'i: .':". ,)4239'i   ',,  .1.3,3.7. 4;i... 20.3,
.rnj.dde ..groo t...4.·.··'60 · 4.-20.f. ..,..,41,1.
 Wk-bo ttly'*:7. :431:)d«t ?S28,8..   - ,:697.':

=r groot                         89 30,3 100,0

t OW '-'22:.5.E'"..:,tift 9,1;294,L   3 .940-4   ..t,·'·i. f.'i -x
onbekend              3
......'......

*F''F . '7'Z:*i'    ·'.':42-"3" · 8'·1.h,'·-·4     4·»,,w: '".,+I i.il  As·24:.Al'&.:,-,   265; r·,. '.·j ·.,·,·.::.:.....4....««:· .

totaal 562

14.4.13.1.    Kenmerken van het voorlopig ten taste gelegde

,.»:          4,4....::.,0,  . .:     *I.,/t....4.... 2.  ·€It '  -;'  t,j   -"--        , li-19:+delict-'3:.'.·f<    '.'i7':3 2-       ,''I:.-'72:,   .i...fty.·I-':i ,

 lwE  98  3,%,t:I .1, a   ).   St, .* h-id e:d, .:ERA'-If :*31'11= --'-
zeer *bruiketijk                         89 31,0 31,0 mer gebndkelijk                           98 34,9 34,9

*Fer/*n;:1'.„=. ,C 3 . -.--:-1-----. 3.i,  -1--    '.'..t:.P--"..:-,:„-,..·te:, -"·;€· ,:,r·, =.i·- ..../.........-*..
:i*leliik*t,uikzliik  : .3-'I· '.'69:'· ..'Il2O,6 i  :5451&6 f    :itielijk *u®ijk.,93: 'i::,670  ,f:' 23,8.6,=5.8.(73

gemiddeld gebruiketijk              45 15,7 67,2       ignii*ld Fbruikelijk             68 24,2 82,9
.·.-Mr·.-I-(.ly·77·. ; S' -  ·7.-   *.....Tr../. ....': r,   t;  : +1 .-'·r'.....

S #.·.2..1-

3, Alj* geh01*jije·.:.:; ..:A555:': 19,2I :33.-.8'624.·.    * ftjk,*i6jA:***.'-*--.3-1.   : 91·;0.  94,-0-'

zeerongebnliketijk   39 13,6 100,0 zeer g bruialk   17  6,0 100,0
td6,,.':B,:%6   lj254   #*,1'  ·;.. 9 0, .'...  .2  M:1      'i t6 3,».  ff:·':.1" .11:.21 .   :904&'.:·...,:,fr7

onbekend              9                    onbekend              16

:wx.i*g, a;i°f.*1%li 12%1.3*i.:i.·1  3ji:97: ffj..f;   'K »f iii:th'.4.3 E.f,·28*: 11·»'.3.6 ··3.1'ic f
totaal 562 totial 562

14.4.1.4. Recidive-variabelen

il«.fi.. 61'v:.iki:'.tt"' '>t. :1*#'te.:,,'. „t,Z   '1442:.«rderef.,  ', 3:<r ,3. ..-.:5. ,1,'...:·9
·-**eroS/diuid t'l ·5.23f.4-6'3   3™"-':     ·",5**,·'2         : a ict-'sdort·e   )1,'fi# i  .1;« f:;,6%3:   c     aimM,K
nec                                                  53 18,1 18,1 9ngdijks8911ig  74 30,0 30,0
le,;3*FfS 519,3' 3* 35>i*f·-bILF,a o -   'd,wiju,6,;Difi:ae/ 13 RiVIT 1-1Eor Il-'ilit
totaal 293 100,0 totaal 247 100,0

i·,Trir.5......e..r.* r...v..  .: .1'  M..r- '1....   ....1 .--    ...-.-.d -
ir  1252: ...*1pi-i -..---CE   i     .:31:S       tq#FR .1-·i:i....    ).:Gi· fpk.LE:p.:3.1·*.     -1:it.:15.

missing 265 missing 305
.b..'....  " ...   R" ' :...  7  •:,Wigil.:4%%':46':1.'i'Z.: f 65)> 9.%12:i· lij.,.9.5    :·tota 14:-:5..':.·"7...S· ':ti t  Z: 1. fi:.'11,·,:"+ .2-, ':65·::'
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Bijlagen

i't;E»;  idivk' : 6 .'· 2· A...,- ,.,43-85·.Lt,  ). .1 ..1        1144.24:9 idiN6.,.23  12'if:Qt ':*45..fi:,  ' '.:cif... t,'fl' 6ail . *3.:4.;i':1.-·46: I·»631':i r·:'a#©3'1        16*1 89.39,» .IS '5  1·.';% '*.2&6:ZE':
minder dan 2 keer 91 38,4 38,4 »9»3.j,w --   :    -, 8.,..238,         2.M-

479$%# 0,  * f MP-$·  . ·r,,e· 6%  ....4              2'.I.e.q 2··7  9. , i ·,P';.·4'4·    3. 1'· 44  167#,-6:'.    .2>57,01".tu .I,« ij :, :       .,:.,331.'.   2 4:i..  39«.
meerdan 3 keer 102 43,0 100,0 binnen 1 jaar 113 49,3        100.0

14 ,1. NK»:Lf.'", ,...i   .:iR.   ·fj 4.t   7     1 .7.:..             :·4 - .,467'::i:::1 :    ::lig:    15h.8,4   :.'4"  '
onbekend             12                      onbekend              14

.S,.":.0=:..., "...,»: ,«..':",  1.3 -   5   .:E:. '.   ....   ,        .. .          ,:-.:.-., . .'....,  .,  :- ... .. ..,7.  e'.

totaal 562 totaal 562

14.4.1.5. Strafrechtelijke opties

'1*126i'36 2'*2.1.. t: ,,i,  ity 3.'...i-:' ,xm. ,-+:i:...:.,..)4;'14127;-6'» .-'·(.'1,2.2.  ..1.:*f...'. t#5. A.f : ·..·i''  '.
:.TE41· Ii:i6hi lf.':4.:'i,;   "26 3,; 1.'· 36·i.*,:  ,! a:m. A:          :r*1 ia' tr#81.'t: :  ,Tr.: h.t: 2  'a *?.·.:.· ·:a„ii$>
zeker niet 204 77,3 77,3 zekerniet 220 84,6 84,6

' 's:i52 '.- .-62 h'310...       .:i'"--.9..r".1..'313,2 4,:88;8.
mogelijk 16 6,1 89,0 mogelijk 15 3,8 93,8

  »33:.124'.E 2*,7.2       ==485fWS<".· '--J..I Wii..:it&59:3.:GO'3....:.: Z.,...  '.w,_,.d· r.....   ..-,„.zekerwel                       14          5,3       100,0                                                   7         2.7     100.0zeker wel
.ttitiuil.,1,·':i-•.t:··t' ·.'·t'j,·»'':.·. &2.0.. ".·1 OOI# r   :"t:) 43'.k            :6imiliSM  :.:'.3.':1:.1 ..'..iti86':i.)90,2'il  r  I Vt'.
onbekend                     26
   3'3386 ..:3.96-1"3:19.::4':.· ···.:..:1:Y.      . M*p ..........:,·.....'lle .·..:-,,..::.-e...:.,·

'.4·,•..  .           '.mis§ing..' ·. ,':.i i...'.,",275.:-   .::',t.--lp:N   2. ·..,
totaal 562

totaaI 562

1412#1·*iez.%*,i.·t,   9, i.   1,„: 2,1.:  54:%...i ....ha  S'4je,21 t,:n·'.-t i.. 'ike' ZEd*2
zeker niet 210 76,9 76,9
wMAchi211UkpiRJO I,'-pl· ''2436,2 : 7  83.2:

mogelijk 18 6,6 89,7
..0,5...7).,„#-3'.„Z"T.B*Y;. r-:ir .:··r)" 3.  .. . -€*r,- ·' i F.'."r'.'„.'.

zekerweI   19 7,0 100,0
totuIA",iRL,;,fr,·'.Ti.':Er :.273; 7100·07 Z.3':-·; .'
onbekend             17

totsal 562
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Bijlage 4

14.4.2.1. Adviezen vanuit vroeghulp

,14-30.i vroeghulp: 411 ,'-'3 ,...1·:, ·s..  -         .1     ,,14,Jljvrdegh,912 p.1,  .<1212  4 ..·5·  b ir.r
If*'ics. .FPD.: ift :..6 ...., i:.. -:4:,(....:3 :3,;    advie.F,-pk... , 6., ·- :i:·t:.: 4 9·:lt 2„St
consult.''U. :  1:...:'   ..li:':'  · ' %   f,I  ·8110'          6nderzoek·,·i.'·2,¢.,1'. '  ..tri,,·".  ·„% -1'    cum:-
nee 187 85,4 85,4 nee 187 89,0 2,4.
1 6::i ::5.n.If:  i.,r''.'  ' 324   .14,9-    1-88,8-    'ji ,i"-f 2, ,6.-: ''....'4.. ..Li'.S< .::Tj,9. .lod,#'r
totaal 219 100,0 totaal 210 100,0
..4-,11:' -7-=·rr• -· N= i: Fr' -¥D". '-   ':<*1 · r.         - , .    .  .Y-'T..-, '.'.-':.3-,9,1.:fv·--  .,·ZE;..' 7 '21"...0*k«d :71.:5·ji-,-4:  E..60,3.  :.  .·C  ,            '         pnbekend ),  :.·,·I '.:     2.··-'.70J ii-·st   ,·.--  .,:

missing 283 missing 282

''    .' 4-  :.562.   ,14<8- f. f, rt,1:'<totaal'': '.:9.2 : -562 ' , .    totad ..

14.4.2.2. Gedragsignalen

14-53:,0$92*vo .eli':. f.. .>.,  ... .. :.. ....." :I    '14,3,4„i  r««.1 ., 342-,79, f,>.:. ils': it:..Ci ·.RidriZE.7'.5-, 4 10:'.,·2 ,  n :,'. ·'i·5D - ti   '.cunL.2.      gedrailf, i...:·::'..C  ..:n:". 21· 96: ' :.."cuia,·..:

geen " -                 99 40.2 40,2 geen   89 34,5 34,5
 etigi .1'jA<.1:232';,6   -2.i23 , 2,4 5.'#.'9.6 Z-49'.'i.        942 X, ,·Ij;, ·   .  "i",-f .   =,Bf-9,07'*''   :i9>,R·;

gemiddeld                 24
46%37"k'. B,· R.  , 88.        58,9«       .ge ddeld  :... .,. r  ...s ,r.  4 (,

12,0 54,7

Wehlk v-x : :, ..1-1 -:..55:  di92.-4     . ,11,3.,f        tedelijkEve41':·.1.  3: t_#F., A'i'22.li,' '.1,76,7.6
veel                                                          46 18,7 100,0 veel   60 23,3 100,0
.,- ......,e.'..........'.. ... ..   . ..:.....:. ... .... I ...,

ttotaairt.-2.43.1 -'t:.2 .  r216-·1'1040*  2. ':f   ,     .totaal,i,4.19.:f I:  ·,525-87  6100;0.'- :';,'.3 . ,&6'.
onbekend             50                     onbekend            38

6.r 23,3.r"I. ':7 5-388,; ))3 >5.f.-:f: 4:1:f:.      4 3.i'4'G   r. E-I·i22.'.:35 1:·'£ 5#.':,  9
totaal 562 to-1        562

94,si",d 6#, le< w:,  :4,··.i·::  ·;.,.: 3 ::.-   li·,i· .·:      -1476ikuT id, :.-  1.  :1{':.' v-• ,7 ,:·'   A....t'....*ddrak ...«3:'·'::f.;  in-.,,·'%'·6':  :cuni::g     Zed&ag   .  F.·   ..i.  ·"b '·'.'-% ''.. Cumi=
86,3

,winig :'8,3.,':..'1:':.1  s,-15,   .i fi,6,83  it-4-3,8·:      9 idik::...Y.".,f, 3  fAi-2,2  7 .i i- . . 7:1 5;'6 

 Wdeld.... „--  ....17  -  .,7.7 ..6,9,1 ,4    -g iniddd ...   .,  ·, i.--7.    ...31,- -,717 -
.'raclij**al' :..5'f'.6 2'13'  .'I;iS,9.  ':.97,li.    red91UIEYep'·#'22'  &16.10": ;1. .-J64.,: .'.':.'29'.13'
veel                                                   6               2,7 100,0 veel     2 0.9 100,0
26 .1 .Lk.3241411 -3*'. itte,*-:1:·.': i·     .W 1,29.'Il:ff.  11-226.·- ji*9:959.11:.
onbekend             74                     onbekend            71
0%1'·' ,ewfl'    1,1.-·  :r:':, ·9·.• 1 -' .     :-   0          ..V'. ... 6 .

. e- I .-•' '-  .,/, .'7 ..   .', ..: .: 2 ',inissing·  ·..9 7,.' 1.· ,r :266.     .c ,··->'  .,.:- I>··,.     .ii issing,·+i':-:,.: ,·'.    ·  · 265 z
......   r.   ,.'.

totaal 562 totaal 562
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49#*48+WERV/*Mi'113 4&/4
f ked 213.1/.+..4.:.4.6):,5.  Ii.,%, tiA::-i  ,cukfir
re ..   t:.:.7:   6-·, ·kp:,·    J'l?:,   '.6.113..:.„,5.1+4.
amE<i e.·i'...:f  i:,t,?3    :6:  :1:  :9110,4 i     252.6.165'ir
gemiddeld 19      8,2    69,7
:,G-#:3:™:.1:1 ;e r,6·Z:·tf.ST  ,·r.9 ...9:  „'.'t -. ,•,·r· ·  7,-·:··r':·3'·i"3rdeli]ky.«0.»i.,p··-C. ·.'33.8 i I<::216,57  ff'86;.1-,f
veel   32 13,9 100.0
e:;*:4:.P<,i.e'.71 ..>'.. .... ,- - .- 1,-F••- ·,C :·.4•/-.c.·· ,-Vipl...:1 .I

'- .*2:325· .4· <2&3:1,F   1-00,Di·.  .1 l,-
onbekend             64
PRFty-·: '..   ·ffli.:..'  .:- -    W.  -  :  ' ' 'l l'    ...
1"*lae#JK,...I  r)44'S  KVES*. <6*k/R
totaal 562

14.4.23.    Combinatie daad en persoon van vcrdachte

:,14.4,955 *hklijk i. 1323  :iyc,ti:ij.i) Iff'*;.->'S     ,"1440 behier$;; f/:·· 0irtit..r, 7:::',i.1.f '15
hild  mbitiatie'. '::...iii (::L, 1%r«'. t'ai,42;     finiichtcomdinatiefit :i,n..r   '.%;.-'.i'  CusL.' 
zeer groot                        11 25,7 25,7 ESS/g_  78 27,7 27.7

Ma& .Wmi 'I-1.#, .,. *,...'*.':52.La,: A    SWailki  i Ze -.39i }33'.3 iIi*331
gemiddeld           ,„-..2.- --71,4    g *sld   .. ,-, „ , .39 12,8 59,9

I......           - 7- I. ./.j ii:Q 'dru  097':· t·:457  .'-':1€35 2.:.48- . ,-      ..kiddlijli rbbti.·,··'.,-   ·-:·56   :019,9 ··-79,8.4-    .......'.-.....,..........:. t.-......    ...,- ..  '.....       .... -. I.-   . - • .-Z:-  IL01U„ ir„IM._  .-  . :I   .-  I....

zeer gering                      34 12,3 100,0 Zeer groot                           51 20,2 100,0
.866- &*'+-'ifj,3,52,4: -  ''i«  i ..2 0,  .2'13",'-i      ,:tild':',1. , '.'·   2. ,-,  ,,282'    t004·  1'4'
onbekend            19                     onbekend              13

Amabm#Ltt.Sl.,3 JME     .ke,:.tpiei'.A,=«='.'..f  i."  TmeaWNFF,5
totaal 562 totaal 562

14.4.2.4.   Twijfels detentiegeschiktheid

.'tt»*,FF)«60+LAW,091&'Pai,Z '1  »I·'
.a iltie'j,·j,2 .. A8ji :t' ·:":4.:'' i·   2'.%'1%'f f.'·.,i'·ti,.t,
.vki/WWWk®,t:.*1.,tit %*P':t··I.:932' "·.)·mak

*,En.m: 72R:....,··.:,I·.,. 99.·, ..„::436-,:·,: -24,.,6.:.; 1·3.-(1:'S q.·13.:i 3:4.*9.2,„.-N·zad
gemiddeld 24 9,0 88.4

...:  *..:, fi.: 2;.<,FE S  ·i;;·.1::· i ':''f....17··   Ff=r#2'.C......5.'.'... " e :
**11:·, 2.:53; :R:. i 62* i ·.GJI·  . 51.93.42; t ·1    ,"3 124      4....t94;*3
zeer veel 12 4,5 100,0

t'4*8*2*.'VI-i,:., :  ",I,:     12d:.·  1 50,b:i  ;t·'.f,'75%'
onbekend                    29
Or,f/B·9-1'·'·r<:··-··3- 4-··9 '··· •• ··4 '--- •C»•y:-1-,4

totaal 562
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14.43.1.    De officier van justitie

delict-Es:'* 3,2.'  i'  ''n ,     ,/,   .cum,·,   -persoons-as,·-  „,,  :,8.:  «. 6.: .  cum.·.
zwakke indicaties 148 52,5 52,5 zwakke indicaties 148 53,6 53,6..„. ':.1*ijf 1446vt·titf. 9,GS-:  3iq'  Ij43·t    :-§WHLLiddj'.'€f.: 2-*do  PECL AU:7:
sterke indicaties                72      25,5 100,0 sterke indicaties              78      28,3    100,0

, 061i:11' 32.64, biN',  f,i'82:  JOO,0     f';  :t' t        ti;*661 »·; '   :.,3.-':2761 'la,#2: '.„.:'.
onbekend               0                   onbekend              0

PS-80'7'   '· '„F'Zi ·r,7- ,- ...,J.,7    '4'.ik .C'.r .G  r, " , -      ' . ,
missing-, :1  .i· .e,  .'·: : :· 280     ' '  :.5 . 2..   t.1      :mi&sing·   3'    :.,c':. ·   '286.'.  Pt' .·'f-,  :...,  .17 :

totaal 562 totaal 562

Fbeide Ess-en

geen indicatie 162 55,7 55,7 nee 159 72,6 72,6

 #la ;2 :j·..tf   .'3:35 : -·73,5 .   ' 71.1· :     .prinlair :'-.. j92<  .. 2.-,314 ...1-5;S,f 1867,6
wel indicatie                   84     28,9 100,0 secundair                                   26           11,9       100,0

 di.iI kR·ri#27.1,T  ·.  2*it  »,b,    :  ,....  :      tdtdi.'',.....=t.-,;:.5: .:,4  ' 2ikr   100;  .  ' 's, i.f  '
onbekend               0                   onbekend              0
..ST .3 ...,5,,  i.- ,    .  '    ,      -

. . . '

"'      'Iitissitig · ".·-- ..,--:'-..  :,343,5-,3.7 +34'-  '..61'..tmissing  ·· ·'.,,..2,   ti ,u-:   '„  271''         ,                   .:

totaal 562 totaa] 562

14.4.3.2. De rechter-commissaris

;1448,0,4*in ]RC ·b,    2.4.4.'  'V  ..  .      fl    ',          14-419:.iyegin  „5 ·5.  p,     .'.'  '    .4 .4  '       '  21
delict-as' t-   ·' ., 3,;·2 EL:,-n':-:  I-t56: ·   -cusL·,       RCI,tr oo s:as: '2 .fAA:·  9'%.: 1-' 'pu),L .
zwakke indicaties 123 55,9 55,9 zwakke indicaties 119 56,1 56,1

-  1   .i "' CL (Tt,2 f ....1.- 7. ... - , . :
Mialaghtig..,2.f  :i.'1:,r  -   '38;.  ,/-7,3.: 11:73,% ,        .. jiblachtig...: :. '·  :   .' 31)'   : I.14,6 ,  :. 70,8  ,

sterke indicaties                59      26,8 100.0 sterke indicaties           62 29,2 100,0
: iouai...i:,;€ 226'8{.7.*:.',2-..Li2o...)*,  ' "2    #':           .to-661-..1: ...: :,·)    i.ii*-I./do-,0.   31: '.   ..:
onbekend               0                    onbekend            0

gig/AfT/4    572:  A'.·%206-            t#War))236.  GR/% f'7:ri,*,i
totaal 562 totiul 562

t14*OF,i#*RC¢,'v.  «·tf  1,8.I·,·It 4'i» '.       '1;431': wicait&,7439 3171 742..
2 beide.assen 4,51'.'-, 2- f, n:    ' 1.3  'Cunl ' RCFPD-consults,i En-·3· 45..„ :.Cm,1. 
g<*-aljptfS* .,- -..,Je....56,1. -56:1 nee 146 68,9 68,9

,.<616-*iS:.€-.;-r ,",, ..·2..,2'34.6 ·, Z448.··: .7-0,,f ·:       108 3  ,+ A,:A .3  3 E 9)7, .-s  3'YY .
wetindicatie    67 29,1 100,0 secundair   35 16,5 100.0

I -,-   '  I. '„ 230,-*liA, i5-I' 6' ,,1.-i*.: id ..22£     :'66 C VES-'71; ;2iij:..1066.. %':,59.
onbekend                0                   onbekend             0

; 7'083 8'·r  E:difT i-f.3.11.' 7,45            -'  233'89  :9·,93    .4-:Si
totaal 562 totaal 562
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Bijlagen

14.5.1. Aantallen, consultvragers en vormgeving aan het consult

-3 :, S'.1 i. 8 -ii :»-gi  4*:i jOJ#4 '..  ;3' 4%**ffit i.':: 9!*01. ,"-"   16"'I .
59: .u.19 .tf·t. -      n %  n  %  n 1%  n 1% n % ' m.ls·
n&':· 69.1,2.--  r,.94.- '   $5 ·) li  ..19ji7'4  3..2:5:.:{ 7£4.2  iloll 2,;*.4.1. '4 -699,:02 ·'.t'.1*9,06..
ja:   . .  ...».-    I2 2,1 41 26,3 10 28,6 65 23,6 118 21,0 100,0

toibll ':.71'  'l-·: 96: :100,0-3  106.  '  1$01 :735-i {1-40,4.3 .£95.'f .10 ,bi AG  .te#,4. . ;:222:-1-.
onbekend         0            0            0            0            0

miSTA#FrE&. YEr 'T·,r  rd. At ,; A:43'  .lf.'FATUAS:. 74*2:'.2.Sf-Y
totaal               96              156                35 275 562

1.4-e: 2. .i..;  i keR;.tt;  ,BVi-86$26::t  *8*t;fddiA,3    -tk '.'- i  66661:'79.*.< 3.2-12'·t:vragers,·:·.4.-. ,......
.:...1.7.,.,..., n % n %n% n%n% cum.,

OJJ'.I.. :,1.2...2 2..0-2."'. 03  '39 :. .97,3,' ..,-.pt i.:221·:  '.2.:.-0.' -3..0''t f.139.1·.'O-5,8,  : 'p35;8
RC 2 100,0 1 2,5 9 100,0 58 100,0 70 64,2 100,0

t 14'l3.31}.,-,. tl,,i:"  1 ;0'.:1401  7*,4.   ..:),100,1  .2:586   0#02  2109.·1  10.5,02  2 L:11.-:. .
onbekend         0            0            0            0            0

.- I. ...:./   ...... .. ..-q.     ..

misling'.6. '·I ' E'- '44: .. ......r,  116,3 ,-·  ' 0· 2-26'   f - .'S„  ,217-,  : .:. ;'5  .433.2 · 'S,· .,P :0  6
totaal                 96                156                 35 275 562

14-54: vorm-,- *ri,Red.f':,9.  Iieii';Bodh6''  Rottei31#*w 6  06(66* 1,12--to-9,-1·.,-1  , -: A:,t.,:·=:42"Huty .7,2 ..3

htilt ".·:· ·:·.:'; . ' : n % n %n%n%n% t' u &13''
.bOk*rgeletdj; 2.to; fs-,·.106   422.100,0, .-.5-dj'. .3'-0.. ;9,1.'· 47,-4i' t.41:. i'38,4. . ,01'38,4  .
na voorgeleid. 1 100.0 009 100 1 1,7 11 9,8 48,2

: 6p 'dAsiial'i .. '  T 03  »': .'8.  ··,  6 '  . .1 .s'# .  1 -'o ·' 'S rt · 8f :158 ' ' i96,7-- ;·58 ·: '·'i 1.8 ' .'Iloo,0
totaal 1 100,0 42 100,0 9 100,0 60 100,0 112 100,0

missing            95             114               25 215 449

.*661.",·2- ':'2'6    §5 + ' 9...,   3   f56I   :.:,i ,"'. 1 35';    ''' . ·'.1.27   1  -  ·   '· '562'    · '-2':,  ·12 ,

.1,4,-55: cer+d «''·jji'...1 + .,  :1'. t".,i  .. fi·   .·1   ,·1
pl-onderz6ek ':.. :7:,id. n·.f ,996 -,,€un&.2
geg,    --                          87 75,0 75,0
Yel,14' qb #*d. 1 '. :J - ,< .: 9{ ,.;93,9,
< 1 jaar geleden               7         6,0        81,9
.,·2  s.-+ry. '-.--..4 ' r.' . .... :'. -4 1-" .,„-...
27-3 JaaF,gqi. en-T.,:....-,1.13.: 9„,'1.42: :.-:.'93./.7

4-5 jaar geleden              7         6,0        99,1
6.6 ]daifgelia' 'E,Z:. 2.   t.*2''i '     2·; 2. .  r      '#dzer

totaal 116 100,0

.di -k- .n +,23. v.  -*. 4 3   22 : 3'. -8,;......'..T
missing 443

-tbta,ai:<f·': 3;'"t·  'ft'Li 2'562: i_·'-4.1'... .f,- ..33  '
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14.5.2.1. Gegevens betreffende de voorgeschiedenis

 2- t'6 ": ,;,5: i t.11,,, .,,',,2 n .,      , m&.f5,    ,h.1,,a, . "zi.,0,4 :,4  .,,1,,2*.'11, 7 21 ts,SC 
nee     52 58,4 58,4 nee    25 71,4 71,4

#:Eff :,1-.41'IANSIi 3393·.Ni,%.   ·:,900,0:       1.14 :.; 7·: :.:.i' e:if ., t:2 ·'1+65 -3,541: ·'906,0..'*
totaal 59 100,0 totaal 35  100,0

S-,ST.  ..,rn-.::=r,·.-e·-,-;·-·-e ,N:· o'-'·r·.'A...   /': i:6...I···',·.··,:...L.          .'...:'  -'-r  r     .l.,·.    r-, ·. 1......d:v-mM   .8Z.:. :
:  22  :6232i,    f-:I. 10 9.   i'.'Ye:r::  .3 )PES'f.                     di,lu ( d.<.4.'.' RT,39     'GR..3'  li I 2Gi i    J.,:.c,.1

missing                        443                                , mi ing  ,   .:          v =44-57  'p..,3...„... 23'C,23
·'6itdiiii79. '.ij·]'ii, ,·4: ,'f'P, '2,56.2'.,·i:. ·1   · f..,-  '-:totaal.:.2,53  ,':,8.    ::;4,"  ·562..9   3,29:tiv ·:,4...,··f    ,

1 25 '.  ,8,WinEE ,  ,i.. :.  2, %9' 12;.:.'.i.::,1  ·''.:.) ..    :-.':.       :14-59:".( 66)«t.R,-:  .., ,,L:·;   'l.t.2-,:,.,3.':...1 ,:jA;·552
:problematick'.5'I.!.i '..'·  9;n '.*'.t'..9-%:41'  }·'diEJ:'       It '6ihaN,'.",··tf''i';C'ft·,1.9·.f n i.3  .3, %'.;s::8/",2.11:.

n "™)9I„   - ,".I , ,-,I Iy< 37,  , .46,3#   , 4.6,3 nee                                                            28 46,7 46,7
...... .   . ..   I   , ..., . S   .....   .       ,  :-'.  ......:».-'.    . .....'...

.... . 4 ....0.:.:'./i Z.'....; ..f' ·.5.-Ja.,·..< 1: ,::p  :A,..  .  .'  11':'43:.5  .25184   :400,0,;        id·':;it·;· ::3, 03 ':,S'.i..:·'*32'.. ·.fij.3,32  ,'100.0

totaal 80 100,0 totaai 60 100,0
i'mpn*v.*89---F...1 ':       :.. -:,     .0.    .           ..1...:M       .  k·- -A..':i· ·r*··FT:7:./27,7.2
3.9RMB 3 :51(tb':"',rji:i, ivi-39.:,  ,-·#t     ,               ·v ,         gnbekedd)„  :i#.'.·:. ·: ,:.·,<,:#1:  .·.·:i·  '....:.'.:   -·4: a

missing 443 missing 445

i6&'iili,1.,2,6*.'i..·.9,12·,· fi.4«54245.., f ' t,e· ·.)'·1..' ,· 3,-.      't  tatiil'9'i;·2·':t:.  :):'51,',562 1 .--,1,- '-i,·:,4 ·'·'':ttif:' ·

114.-606'h'uID.ve}rit4*',, , h:":t ··,ifiy  ''.,-,,-,.' .'
 'ni *-*6iedde6 6 .4'; ..9,4,5. ·256*1:'.: 52#WL*:
g991,,....-, '...,„  -.       37 40,2 40,2
16#giig/begel€idipEp. i:818   : 9'9,6'r   ·'39,*i

e15'jeh-„ --,- r '..16, 17,4 77,2
r ..-/,I ..1 ... j...

', 5 44+1. S:-%.:           -:,t·,'.,:.ilk'v    2.";":3,3f,  :.;  :8.041 --
residentieel/klinisch  18 19,6 100,0

;totial.:A 21': .1.,:,·.:.11. 11:192.3'.2100,0.,.· ·it·'i-,  .-'
onbekend               25
p*:.·l:·"•-•,•• •7···9  ·-•·•V-  ·Pe,r,.   ·  t•·.'k

totaal 562
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14.5.2.2.   Gegevens betreffende het'toestandsbeeld'

tiT42:i *#ij*ei.. ·. :f, f..,I, )#, '£ O .·;· :Z  .: ::.ts f.8        ) 1.03€#A*4 ligen'-,. '-.'..f 1 ,31:1 :13 Ktt'f .
:DSM:IV. .I):rv t*.g bt, i. ny.'tr: 9.%,:2.  :,cu®.2 -          f DSWI.*. 6 II".£2 e;,n  'iln : 5  51% k,: : CUk .

 ·  .;.: 4...'* -c -:.:11.-    .,2 1.. r ,36: *         i i„,:r,·:=.,·r-·,·„e,·.,·::21  r.30....     •.7'Q:
==.t...:': rt '2. ·.:r: :.-: ·.:   ..5    25.  .'.  ':.71,# i·:' 427:· ·'              Li i*62    39'3.1    '3':-i:.·   42.  2   31,431-'i'1.1;*;7
redelijk    7 5,9 52,9 redelijk    17 14,8 26,1
Y661<SP.:.-....:2  3 tk.fli .i·f:29:.' 1-.24*I f973,2'         = Gi:(.;..9.1: .i f.f,Nj .f. )·P'4§'.f "14'5'3 5©.:.
merve€                                    21         22,7 100,0 merveel                                  36       31,3      100.0
 6461  1  -0:,i; -6..2,653.   kill-*  t. :  44*wi    *fC:,t                   :48611 itt R<f, it,44 3    :     : i i 6   :    joo,o  f   .3 S.  31

onbekend               0                     onbekend               4
p :  4. ..4...i:  „ -':  ..    -.   .-.,-  . .,  .'..'. ,-:.     '      r"   4  'r: r......  i-           *Dr-r-..Y'.4.-J   -.-,-, - .. -,  1. -.. .- ..'..3 -1.7..„ r.p:  I,,M.    .. ,;

totaal 562 totaal 562

1444':'adil,ijzi*al .'··r"4 2  :.  ..:,-:.....):,4,·.,ic..       ,4$:'dnwijiin*6,i.,;.1,·:ji:;i....2...1..:  1.;i ...5
sbrciderisido·..--.:'  ,: n.      ·  j  %   .:  .cimc..         acute iievi lijkheid': t  .- n  "-  2%:'-:    Funli:'.

geen     47 39,8 39,8
... b.:S:.3·.-.7:'..5 i:·· -  :; . . •   2.  -·r· . . ....... I '.. -:.... .*='.-.......= ...,--'.a..3,5.'  .,8.3
Mqigig'.:b:-.1-.:2.:    r.::.-5-0.-  --42,2,··:'  ff#2,2.           ,% %&-C.,<„-27,1.;,:·3:F .ttlti' 1.14,4 i *22,9.i

redelijk 12 10,2 92,4 redelijk -34 28,8 51,7. /. :·-....../- '..  .   7.'·  I  ·· ·.-I, -- ·  .--··-     , - ·  ..-r.5-r-
.*1",(f,i·:1.· :.: Aft.j..9.:j 3·. i'.,".'5 35··· '.J..iei:  ..RK#.R-         ..v.01-·'6:, f:  .1   ,:   :,..3: .· A*i Y39.'0':. fl:90,7·.2

mer ve€1                                             4            3,4 100,0 zeer veel                                    11          9,3      100,0
-,4*6 1.- . j:"2.3'· :  l 11 f -1 i#-'  9 ,0 '·   "l-'..'f. ':       »tot i'.< :·,"·  f   "sS E' 2'   ·1-18   JbgO.i  - "-
onbekend                1                    onbekend                1

missing:.· ,·.: -..·.: .··-··, ·-/ :t..i:443_..,. ·.,·.·   ».·  ...'.  ·       .iilishingA  ...·, '  ..ti"6.985  "443.,i )·».2 ,.'  » i)·...

totaal 562 totaal 562

'14/66: hj**th»es,4,3. ...0.. JS..'. ·:-:..2'1'*::..': .i t: .:.3      ..14.167.2 ·6*lijkheid>2  214"e. 4,4.a....... e...60. '
d 116t- 6*6467.-' :' ·ni-t'.%,,-1 :com: :·    -fzor:i'-*axiitit (··33·'..-n'.. i'1% f. '64#£:·-
zeer sterk                                  21         17,9 17,9 niet 10 8,5 8,5
*k-:.1, .3f  :. ...il:.,:.   ... '4.1.t.  ..  '43,6    U. ,61,5·  -       :ke  1f    e-.sg, ,.t- 2.„1.3,9.  · .-1 1.1.. -  12;.7-

redelijk    37 31,6 93,1 redelijk                                            16 /3,7 33,3
:31#Vik.X ti....  · ei   .'..·  :,. ,-ti:...i:,6 .  ·,5.341'.·. ff 98,2,       ·-vxp.,1:.... 7..'..'C.6 t .';f....:f...., '.62:'f .,453,#.F.i-' 46,4

zeer zwak 2 1.7 100,0 zeerveel      16 13,7 100,0
S' 2:,vt*.C:,f ))4:22 .)lif*1  41*b'.   6-I'-Fj·,+'.         Ylli .   :,·:4-' ::4':i;·i·liltif 94.6'11;':.>f:....   ............'....
onbekend               2                    onbekend               2

i .a. id*#.il"·: 1 5- ft' 7....i' .443.r':"":''f·:'." I   .,1.        -,t i4'iiig·.;  ".f i".   ..,„.1.:1:·443,2;:;.-I.': :. . 'I: . .
totaaI 562 totaal 562
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51» ,»»6#92& ali» S"kiridca'ttaitie·: :.:·   .':'.n:. :i  .':€  »':..cux..
niet                            3      4,8      4.8
-I.V,-:.1/.i.$..:.......  ....,//,9....:. „ :r'.--      I.

·94 l  :*  43.4  : '  : 5.9     3, : ,<:  d 2 k   '  * i U.:9  ·,     · "2*.A  l.'t
redelijk    20 32,3 40,3
W j.=::'.9.E, mS:Y  L,tr':-.7-:' =9'9„-„--.:, te-....:.7.:
f.41 ,£:"".:5 ..",1:O -'6 : :  :*-9..AkE4€8', 4.87..1.5.
zeer veel 8           12,9       100,0

#/-·  .·'.2·.5-..·b'·.f' , 5·'•·'<F     -· I ...'..1   .:. '   .... 4  f
·:tola.al j.r>.'A kit. .t':.26,-t:'   .+1 11-:62-, t  -740,01   :-jiZ.'*,.p.

onbekend                0
:,-€7'(AM' %9,1..  L'....:  .'. r =„ '' .  h..42''missmg··-.s:To.3 3.,  , ,'A':-213.'. . f:.'.'.1':E .,E A'...'. .:

totaal 275

alleen 'Utrecht-2'

14.53.1. Hetero-anamnse

Ji*k« 48-. 224 t...t'·-,(4 .99*-2.:5*tai .1      1-3.*38,4.Fk . 3·1 :3il:1%11.t Vi*hi:   U   f:
'mamneses:, i.f I.%2·i.,0.   1:.: 511'2·. ,».,;»   ,  '., ·,·:·'Y·            netero-animnese:,:'*'«··-'·:· -,···.·.  ..,i  ' 2...1,  i.:,43,- -
f  '0 t:iI':.·,:f.t':4.IF'.'·  ,1"'I'·:  .12'1'    'iiodi*::;."".'b'...'4;::"  Iif 'fiL<,",  · *b z,i
nee 6     6,7 6,7 nee    77 72,6 72,6
b.:1.,-7...: -K.'.„-p  *PH

I jaY,12··42:,a.·4'*I,"94%·.k."  i p. p, 84 -   i ,i*,Egddio;·     fjk:i,.,1::' ·i:%0' ,  , : 1;£43  1,,z1,7,4,,10b,0
-,

totaal 90 100,0 totaal 106 100,0
.........

*a i:7.E-33'§2 .23-iN·138'i    11*  .. *,4, '.,.Aff ·51:d:se·Iti'il}3.:
missing 443 missing 449

.A:    ..k   ·.   ··VII.-   .

'.14.17*' ». «fl;,42:'5·':"'-'I-·4-23)  :.i.:'.9,*te*&.didlie*21:'  'ES':a)'.   t.   1'.E..  ':7.».   454'4 %1*-3:f: (66*Le
nee 95 89,6 89,6r:....7.-1. /....:#*1„*........   ....... .....#==3»3ft:4 %jir.i.··x ·:.f·jdwriodo. .,
totsal 106 100,0

-+I).,I.IX- q.-9·•--·• ,·2-.=7•·I.--·••·  :...·.·,7 0

  '*1(Ul,drr*,.'-·i :Ist..,:·  .13:i"DA.    itailic. M: .}  i.,-:,t
missing 450

(i 993#%&4*4*Rk*:......·S"·
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14.5-3.2. Gedragsobservatie

74-74':-gidihift:-   ' 'R· k.:P.: f...: '< S.,t.7.--,'       '14-75:. dit  s-Daial-'i·:.5.Sl -T'   .-   5.3.'.....;
6bs64'Atie  dig,·  5 .3.2.   5%.3  E'ma';.3        1Hn 'n bodi6. '8:.':i9   3:'·n;'f. i   :A': '67.
nee 113 95,8 95,8 nee 112 94,9 94,9

-

jii:.3.:.Ii*SESE :FF.3.*s..4*5'c -,-kt83·.-      ti2.'23  943.,,r' r:-3,9 E .fi 3.3. 11 186:63
ja, beveiligd 2 1,7 I00,0 totaal 118 100,0

.' .:24.3'92.9,5 F,fiiWido  653;'tr      33·# MI ar< ,.512·Ii :,1-'.At:5
onbekend                   1 missing 444

missing'x..-,1 ':,.' ,  4,"443 -  f-'11-,· . ··•-'-2'- ·':       to'11*12-2):ir·  ,:'.  .5.I i.:562·'=   fl,„.  s. . · 2.
totaal 562

143.13. Onderzoeksmotivaties

11-76,693,-0, br.%. ':Sb' ' i,33-,i  ,#, 0,·'1-7:2,       -113,F.< ,,'#1»«.2  R.,1,51,1,·-:  .f),;67 -:Z.:-':t
'motivatie::  '"·,· 3 :    :.5'.:.·--.%'  ,2 .CUIIL*.· onderzoek'.-,:Et :'." -' ·.79'0 4 2 aD<:.  .Cum.·'
weigerend 4 3,4 3,4            zeker niet                                   61 52,1 52,1

157: =.'56i,=2 .:7:r>1•. ..7•.t-•·--2• ------ r 4s,emig.'.f W...,2.e .2.'. 5 ....3:. . 16,4-. --'».  3,9. el ar h,jnlijMniet::.:. 44,.42.: 1.35,9.:.:: 88,0;
ges'44« _,-7,- ,•,     14 11,9 17,8 mogelijk    8 6,8 94,6:.- . ........... .,--".- - .....1-, . .-'-- I ..7, " 2

iyrlhood l'&'ey, '-:-5  - 457.·2  t'' 48,3.; 2.'1:.'66,-1.l        =,Njrd-I . blnlf    el.-: ,   '.7.C2'f ::,2*,1,7 - 'i. 96,6.4

zeer goed                               40 33,9 100,0 zdkerwel     4 3,4 100,0
6WL·:Si.: 3 2 ...-S Lili:   100, :. :.3,36 -:I        It64 Ir... t-:.,/..6.- ;..1.:  ..A..i_lit'#_:*.104.9 :',Y·,1 ·1
onbekend              0                      onbekend                 1

totaal 562 totaal 562

14.53.4. Medicamenteus ingrijpen

-10,70:'6ie.di.,=v&,,1  i. 5 :t   '' .', :':  ; :f,9.1· '  ,     --14 9i hedicik'eak2 ·; p'4, .i,G  '7 3:'-.f  :'..9.t,
-te,s ingrij 92.59...... ist,J'  i-·-·Fi f  ·i, .'...'3 .      te«ped h n4.97 fr'.:. . ,.-. .<.r :-'.:If,M.1-
ViLdeht·      ..,· e...r,     · - :  .     .    36     ' ,   f .ami  · '           id liNg ypoy:,cht:: '.1 C   .61' 9-Ztl'.... Bi; :    .cPo.  d
nee                   91 81,3 81,3 nee 102 90,3 90.3
..5 ...:H.7- ..2:..6,. '-2il-   f/kli.·'  :'i'··,Rio:,i   irI f,A-:.,ti,<.:-i.'i.i .:ft, i'ir 373.9.1 ../9Eb:,16.4..r:':4:.r.:....    ..
totaal 112 100,0 totaal 113 100,0

,

,  ···,  ··i,· - , ' r-» .:,. r.i •.:   6   :'..     --' '-'-·'  , 1'·  ·"- ..:'1)·,2 .;f..:...il' 27  :r.K":.:·. f..  , ,AtiAk*1,6531<k -4'-6..:  I.:t:.G. Il::;.'·-.6.    .op<#P , tc •..A.111'1:2 9&/43 -./....
missing 444 missing 444

.AUIRi·t: 'I...9'.3':'.'.  :5,82.' 2·9.·--,C......1.. 2.      :tot,i:ii:.':·f.:ff r.-'·:'2  ·,CT562: '3:,77>:3 -ff:·,i:'
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14.5.3.5. Methodologische evaluatie

 .4.ii«t.2<443:1*9.:...5*i-:{· »:.iN.'fi  fi :f3 .    .Mft.t:ir*t. -.,  \'.'...4.......   ...

19,thfdoJo.. the'f& ,-S 1,: .:'t#  .fffiiRJ·,-2,".,:)'951:evd fi .0·:,:89.9».'·,3."D:·pn·,·. „·.,:·A   :,5.· e tug  :t
nee 106 96,4 96,4

... -.-,3 ir YU:.ry.7.:,Y  :R·M-741 'S   '.*2  .   -·.:.*..  ....  ..r. f.3 3    .  t. „ ;:r  ,: •*

...ja",r.Lix»:'. fO.Y,tt:'At9fI.4 ·5·..:'i'.42 , 2.'3,'66 '.,-·100;'0'.h

totaal 110 100,0
--'2  ''trm,2.'51>V'·t¥·-fi'YM  ·.Fi'rsr..;:. 66.Irr1..,-,1:7,:7 'R40*kqidlip,»2.2.,&6 i    (,t, 0..72.-dg":ve, ...:.65'4·,G: 1

mizing 445

 f :.%  3<2=##'"....J'582.,S· :3,' ,il·f,·.p:,  ,t .,ftitt·

14.5.4. Procespositie
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14.71. Conclusies toerekeningsvatbaarheid 14.7A.1 Strafadviezen
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Bijlage 5: expertbeoordeling

Expertbeoordeling

van indicatoren voor het besluit betreffende
het onderzoek Pro Justitia naar de
persoonlijkheid/geestvermogens van een verdachte
in het strafrecht

Inhoudsopgave

inleidend                                              2
het onderzoekstraject... .................. 3
toelichting bij de expertbeoordeling...      4
de expertbeoordeling... .................. 7
0        1.  beoordeling van misdrijven...         7
0       2. beoordeling van indicatoren  . . .        10

Expert:

Nota Bene
Uw beoordelingen zullen in een publicatie niet traceerbaar zijn.
Uw naam is nodig om consensus c.q. dissensus binnen Uw beroepsgroep (weten-
schap, zittende magistratuur, staande magistratuur, advocatuur) te kunnen bepalen
en om U eventueel nog te kunnen benaderen naar aanleiding van Uw beoor-
delingen ofnaar aanleiding van opmerkingen of commentaar van Uw kant.

's-Hertogenbosch, 22 december 2000
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Inteidend

In -landelijk gezien- gemiddeld ongeveer een kwart van het aantal strafzaken dat
dient voor de meervoudige kamer wordt besloten om een onderzoek naar de per-
soonlijkheid/geestvermogens van de verdachte te laten verrichten. Zo'n onderzoek
is er in verschillende varianten:
• Monodisciplinair (psychologisch ofpsychiatrisch)• Multidisciplinair (psychologisch en psychiatrisch)• Klinische observatie.

Dergelijke onderzoeken (in het vervolg kortweg PJ-onderzoek genoemd) leveren
doorgaans de volgende informatie op:
1.     Psychiatrische en/of psychologische voorlichting  over de persoon  van  de

verdachte.
2. Diagnostiek betreffende de aanwezigheid van een ziekelijke stoornis en/of

gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens.
3.     Uitspraken en uitleg  over het (eventuele) verband tussen een aangetroffen

ziekelijke stoomis/gebrekkige ontwikkeling en het ten laste gelegde.
4.    Advies over de mate van toerekeningsvatbaarheid ten tijde van het plegen van

de strafbare gedragingen.
5.   Een 'zorg-taxatie' en ontwikkelingsprognose
6.   Een 'risico-taxatie' en gevaarsprognose
7.   Een advies over een eventueel binnen een juridisch kader te treffen zorg- en

beveiligingsarrangement dat kan varieren van geen begeleiding/behandeling
tot en met de maatregel van de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging.

Aan het besluit om een PJ-onderzoek te laten doen kunnen veel verschillende rede-
nen ten grondslag liggen. In de studie, waar deze expertbeoordeling deel van uit
maakt, zijn die redenen geanalyseerd en omgewerkt naar indicatoren met de bedoe-
ling om een instrument te ontwikkelen dat ondersteunend kan zijn aan de besluit-
vorming om al dan niet een PJ-onderzoek in te stellen en de meest geschikte on-
derzoeksvariant te bepalen.

Redengevend voor de ontwikkeling van een dergelijk instrument zijn:
•     De uit een v66ronderzoek (van Kordelaar, 1999) gebleken grote verschillen

tussen de arrondissementen met betrekking tot de mate waarin besloten wordt
tot een PJ-onderzoek en met betrekking tot de onderzoeksvariant waartoe be
sloten wordt.

•      De uit het interdepartementaal beleidsonderzoek naar de TBS (rapport 'Over
Stromen', 1998) voortgekomen en door het kabinet overgenomen aanbeveling
om deze besluitvorming in het voortraject te verbeteren.

•     De voorgenomen aanbeveling vanuit het verbeterproject -Tbs Terecht' om in
het strafrechtelijk v66rtraject te voorzien in een beslissingsondersteunend in-
strument bij de afweging om een PJ-onderzoek in te stellen.
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Het onderzoekstraject

Onderzoek naar indicatoren
In een eerste fase van het onderzoek werden indicatoren voor het al dan niet laten
verrichten van een PJ-Onderzoek opgespoord. Uitgangspunt daarbij waren de aan-
bevelingen van het Rapport van de Werkgroep Indicatiestellingen (1998) aange-
vuld met bevindingen uit interviews bij sleutelfiguren in de strafrechtspleging. Ook
werd een literatuuronderzoek naar indicatoren verricht (van Kordelaar, 2000/2).

Het geheel„n indicatoren werd geclusterd en vervolgens ondergebracht in een
'Formulier Indicatiestellingen' bestaande uit deelformulieren voor de ofIcier van
justitie, de rechter-commissaris en (indien geconsulteerd) de FPD-psychiater. Het
formulier is als bijlage toegevoegd.

Praktijkgewichten
Tijdens een uitvoerige praktijkstudie in een viertal arrondissementen werd met
behulp van het 'formulier indicatiestellingen' nagegaan of er significante verban-
den zijn tussen het v66rkomen van bepaalde indicatoren en het besluit om al dan
niet te besluiten tot een PJ-onderzoek en -zo ja- tot welke onderzoeksvariant.

Deze praktijkstudie heeft gegevens opgeleverd met betrekking tot ongeveer 500
strafzaken uit het strafrecht voor volwassenen, die voor de meervoudige kamer
dienden. Op die gegevens is een zogeheten 'discriminantanalyse' uitgevoerd. Dat
wil zeggen een specifieke statistische analyse via welke het mogelijk is om de
relatie tussen de afzonderlijke indicatoren en de genomen besluiten te kwanti-
ficeren. Deze berekeningen maken het mogelijk om aan de indicatoren zogeheten
praktgkgewichten toe te kennen, die een rol zullen spelen in de constructie van het
beoogde beslissingsondersteunend instrument.

Expertgewichten
De genoemde prakti/kgewichten zijn op zichzelf nog onvoldoende 'gezag-
hebbend'. Ze stoelen namelijk op de analyse van besluiten die genomen werden,
maar ze missen een 'prescriptieve' component. Bij richtlijnontwikkeling in de
medische wetenschappen wordt een dergelijke prescriptieve component gevonden
in het zoeken van het oordeel van erkende experts op een bepaald terrein. Deze
experts worden dan voorgedragen door beroeps- en specialistenverenigingen.

In de onderhavige studie blijkt die weg niet begaanbaar en is aan een hoogle-
raar straf- en strafprocesrecht gevraagd om gezaghebbende experts voor te dragen.
Het gaat daarbij om strafrechtjuristen verbonden aan juridische faculteiten, om
leden van de zittende en van de staande magistratuur, en om advocaten. Het aantal
experts (21) is daarbij groot genoeg om de oordelen te onderwerpen aan statistische
analyse, maar tegelijkertijd ook relatief klein gehouden.  Het gaat immers niet om
het achterhalen van meerderheidsoordelen, maar om het vaststellen van de mate
van consensus c.q. dissensus in de gevraagde beoordelingen. U bent 66n van de
voorgedragen experts.

Uiteilldelijk zal het via de expertbeoordeling van de indicatoren mogelijk zijn om,
op een soortgelijke manier als bij de praktijkgewichten, aan de afzonderlijke indi-
catoren ook zogeheten expertgewichten toe te kennen. Deze gewichten werken
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validerend en corrigerend op de gevonden praktijkgewichten en kunnen gecombi-
neerd met die praktijkgewichten toegepast worden in het te ontwikkelen instru-
ment.

Toelichting bij de expertbeoordeling

Van U als expert wordt een aan de gebruikelijke strafrechtelijke beoordeling min
of meer 'tegennatuurlijke' activiteit gevraagi namelijk het beoordelen van de
6vionderl#ke bouwstenen voor het besluit om wel of geen PJ-onderzoek betreffen-
de een verdachte te laten doen. Door deze fragmentatie zijn de gevraagde beoorde-
lingen in wezen kunstmatig. De fragmentatie is voor de ontwikkeling van het in-
strument echter een noodzakelijk stap.
Gezocht wordt naar uw nonnatieve oordeel, dus niet naar uw inschatting van hoe
de indicatoren in de praktijk gehanteerd worden, maar naar uw oordeel over de
invloed die ze behoren te hebben.

De expertbeoordeling heeft betrekking op twee gebieden:
1.    Het gebied van het ten laste gelegde

In dit deel wordt een lijst van misdrijven gepresenteerd, elk voorzien van de
maximum strafdreiging. Gevraagd wordt  om  aan te geven of het betreffende
misdrijfop zichzelf al aanleiding zou moeten zijn om de mogelijkheid van een
PJ-onderzoek wei ofniet in overweging te nemen. Een middenpositie is hierbij
achterwege gelaten. Nuanceringen ontstaan namelijk via de beoordelingen van
de indicatoren die betrekking hebben op delict- en persoonskenmerken, die
verderop aan de orde komen.
Niet de hele reeks van in het wetboek van strafrecht vastgelegde strafbare ge-
dragingen wordt aan U voorgelegd.
De volgende beperkingen zijn aangebracht:
-      Overtredingen zijn niet opgenomen in de lijst;
-      Titels uit het Wetboek van Strafrecht waarin misdrijven staan beschreven

die zelden voorkomen, zijn niet opgenomen (maar worden voor de volle-
digheid wel genoemd);

-      Misdrijven met een maximale strafdreiging gelijk aan of kleiner dan 6
maanden zijn niet opgenomen;

- Bijkomende (meestal strafverzwarende) bepalingen zijn niet opgenomen.

Aan de lijst werd wel een drietal regelmatig voorkomende, maar in andere dan
het wetboek van strafrecht omschreven misdrijven toegevoegi te weten mis-
drijven uit de Opiumwet, uit de Wet Wapens en Munitie, en uit de Wegenver-
keerswet.
De lijst die na toepassing van de voorgaande beperkingen overbleef werd
voorgelegd aan enkele juristen met het verzoek om die strafbare feiten te
benoemen die naar aard en voorkomen zeldzaam zijn, respectievelijk
misdrijven toe te voegen uit titels die aanvankelijk niet waren opgenomen.
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De vormgeving aan de beoordelingen in het gebied van het ten laste gelegde is als
Volgt:

*:.'..../-'  '....2.„ I ..:Y  ..D,  .Pr.....,........  '.  I-  :...: ,   ../...'•.a :.."   '·-·'<':' «·'........· •  /4.·:A MVf«« *i«.: g.:; fi fek:·":, lt  :"·, :A:I ,fl: i.. .-4.<CE. .',.-,:. .9  im« **·i: :· :mi4ny.f*4*.::,:/.;
 ,63.46.tik.1'.: p-'.5, :it»35:j).;:..,,721,:..:' :f :24: :<:F...:,A'»1 Ediki#i)  3 . 26*6*4*i**tbf..iv.,:i:

veiligheid staat (artt 92-107a)

openbare orde (artt 131-151c) m.d     j• 1 ™
opruiing                                                                                  60

Gevraagd wordt door middel van een kruisje onder de kolommen 'ja' of'nee' aan
te geven  of U van oordeel  bent  dat  -in dit voorbeeld- een tenlastelegging van  'op-
ruiing' een zelfstandig gewicht behoort te hebben in het besluit om een PJ-
onderzoek te laten verrichten.

2.     Het gebied van indicatoren, die in de praktijk werden onderzocht

In dit deel wordt gevraagd om telkens op een zogeheten 7-puntsschaal aan te
geven in welke mak het voorkomen van de betreffende indicator naar Uw
oordeel moet bijdragen aan het besluit om we/ of niet een PJ-onderzoek te la-
ten verrichten.

De vormgeving aan deze beoordelingen is als volgt:

6.    In hoeverre moet het gegeven dat het ten taste gelegde grote immateritle schade
heeft veroorzaakt bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ    -onderzoek te laten
verrichten?

0 +3

Toelichting: 0 +2
Met  'grote  immateriele  schade' wordt  bedoeld  dat  verwacht  magworden  dat het 0 +1
slachtqfTer edof mensen uit de directe on:geving van  het slachtolTer ged urende  langere
tijd te kampen zidlen hebben met psychische  klachten  ten  gevolge van het misdrgfen/of         0        0
perminderd Ofniet in staat zullen zijn om problee mloos  deel  te nemen aan het 0 -1
maatschappelijkverkeer.

0 -2
0 -3

In de vraag is de indicator waarover Uw oordecl wordt gevraagd in vet weerge-
geven (in het voorbeeld 'grote immateriele schade'). In het toelichtingskader
onder de vraag staat een korte operationalisatie van de indicator. De 7-
puntsschaal staat weergegeven in de kolom met zeven hokjes, waarvan er 66n
moet worden aangekruist.
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De punten op de schaal hebben de volgende betekenis:

0 +3 (deze indicator moet sterk bijdragen gan het besluit om wet een PJ-
onderzoek te laten doen)

0 +2 (deze indicator moet matig bijdragen aan het besluit om wei een PJ-
onderzoek te laten doen)

0 +1 (deze indicator moet enigszins bijdragen aan het besluit om we/ een
PJ-onderzoek te laten doen)

0   0 (deze indicator moet geen relevantie hebben in het besluit betreffende
een PJ-onderzoek)

0 -1 (deze indicator moet enigszins bijdragen aan het besluit om gUn PJ-
onderzoek te laten doen)

0 -2 (deze indicator moet matig bijdragen Ran het besluit om gUn PJ-
onderzoek te laten doen)

0 -3 (deze indicator moet sterk bijdragen aan het besluit om gUM PJ-
onderzoek te laten doen)

De indicatoren worden aangeboden zoals ze ook in het praktijkonderzoek zijn
aangeboden. Dat wil zeggen geordend op een tweetal indicatie-assen (delict-as en
persoons-as) en daarbinnen weer gerubriceerd naar deelonderwerp.
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Expertbeoordeling

1.   Beoordeling van misdrijven
.  I       .-«,4.9  ....#  '.*4..1. 'f<..  '.1.r: ... '....:1...A·.Il.'76*rb)'.:Nk'.d#Kje   am/  '.».. '4 -, "£  ..--  ...4..   .tid7 72.:Y  Omi,lin) gti':·'tI,#91 :1*)* -:',spe.··,:·:#,t...-:I,·., ..,..·-     ...., : A*    f;K**ft: 1
 4«5ii : I»-3. p+',F'<,fl ·, 4,,,  ..':'r..2,71,'11;1 .1..':ttlififli:  d *lid..Ii,ti,t ef,j.#c,fatr.--',:El .......'."I.   .     ..,    I• ..· .,Gi-.;,·* e V., -,; ;37..12-.··. :..•... ,*•,·i · '  , -·,; •f-C·.:3: '4™ ·· 1  '2. /9- ";  ,4-9  .:.w,  ·MY ·,'· ·'*A.0,6  12 '·:.su'·»I,F:*'k.,: e.-:·4

1 veiligheid staat (artt 92-107a)

2 koninklijke waardigheid (artt 108-114)

3 bevriende staten (artL 115-120)

4                   staatsplichten en -rechten (artL 121-130)

5                 openbare orde (artt 131-1510 mnd ja nee

131 opruiing                                        60
137(  belediging van groep mensen                                                        12

137d aanzetten tot discriminatie                                                      12

140  deelneming misdadige organisatie                                        12

141  openlijkegeweldpleging personenofgoederen                   54

149 grafschennis                                                    12

6                   tweegevecht (artt. 152-156)

7 veiligheid persoon of goed (artt 157-176) mnd         ja        nee
157 veroorzaken brand, ontplolling, overstroming 144

172 vergijitgen drinkwater 144

173a  verontreinigen bodem, lucht, opperviaktewater 144

8 openbaar gezag (177406) mnd I ja nee

177  omkoping ambtenaar                                                                       24

178 omkoping rechter                                                             12

180 wederspannigheid                                                 12
188 valse aangifte of klacht                                                12

198  onttrekking goederen aan beslag                                           48

9 meineed (207-207a)

10                 valsheid in munt e.4 (208-215) innd ja nee
208 valsmunterij 108

209  uitgeven vals geld 108

11 valsheid zegels en merken (216-224)

12               valsheid in geschriften (225435) mid ja nee
225 valsheid in geichrifte                                                              72

13 burgerlijke staat (236-238)

14 zeden (230-253) mnd 1 j. 1 „te

313



Bijlagen

240b kinderpornografte                                          48
242 verkrachting 144

243  gemeenschap wilsonbekwame                                                       96

244  gemeenschap < 12 144

245  gemeenschap >  12 <  16                                                         96

246 feitelijke aanranding                                                  96
247  ontucht wilsonbekwame                                                                  72

248ter verleiding minderjarige tot ontucht                                             48

249  ontucht met misbruik gezag                                                           72

15 verlating hulpbehoevende (255-260)

16               belediging (261-271) mnd
ja      nce

261 smaadschrift                                  12
17 schending geheimen (272-273)

18 persoonlyke vrijheid (274486) mnd         ja        nee

279  onttrekking minderjarige aan gezag                                           72

282  opzettelijke vrijheidsberoving                                                                 96

282a gijzeling 180

285  bedreiging met diverse delicten                                             24

285a intimidatie                                              48

285b belaging ('stalking')                                                   36
19                 leven (287-295) =d | i' | 'ec

287 doodslag 180

289 moord 240

290 kinderdoodslag                                         72
291 kindermoord 108

293 euthanasie 144

294  hulp bij zelfdoding                                                                             36

19a afbreking zwangerschap (296)

20 mishandeling (300-306) mIld M ja
W

nee

300 eenvoudige mishandeling                                                 24

301  mishandeling voorbedachte rade                                           36

302 zware mishandeling                                                          96

303 zware mishandeling voorbedachte rade 144

21 dood ofletsel door schuld (307-309) mud . ja nee

307  dood door schuld 9 1
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22                 diefstal en stroperij (310-316) mod   janee
310 diefstal                                                          4%
311  diefstal onder strafrerzwarende omstandigheden               12

312  diefstal metgeweld 108

23               afpersing en afdreiging (317-320) mnd         ja        nce

317 c®ersing 108

24 verduistering (321-325) mnd         ja        nec

321  verduistering                                                                            36

322 verduistering in dienstbetrekking                                           4%

323  door voogd e.a.                                                                                   60

25 bedrog (326-339) mud
1

j.                   nec

326 bedrog                                                          36

326a flessentrekkery                                                     36

26 benadeling schuldeisers (340-349)

27 vernieling beschadiging 050-354) mud ja      nee

350  beschadiging goederen en dieren                                          24

28 ambtmisdrijven

29 scheep- en luchtvaart

30               begunstiging (416-420) mnd
1
1.  „„

416 heling                                                      48
417 gewoonteheling                                            12

417bis schuldheling                                            12
31 recidivebepaling (421-423)

andere netten mad         ja        nec

2-3 opiumwet (maken,invoeren,verhandelen,bezitten) 6-144

26  wet wapens en munitie  (roorhanden hebben) 348

6 wegenverkeerswet (veroonaken ongeval) 12-108

Hier,  of zo nodig via een bij te voegen notitie,  kunt U aangeven ofU in bovenstaande
lijst belangrijke omissies hebt aangetroffen; ook ander commentaar is uiteraard zeer
welkom.

315



Bijlagen

2.  Beoordeling van indicatoren (bij elke vraag 66n hokie aankruisen)

DELICT-AS

Aard van het voorlopig ten laste gelegde

1.      In hoeverre moet het gegeven dat het ten laste gelegde gericht was tegen goede-
ren bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten verrichten? 0 +3

0 +2
Toelichting: 0 +1
Onder'gericht tegen goederen' worden begrepen: O 0

misdrijven waarbU goed€ren opzettelilkofdoor schuld vernield 0-1
kunnen raken, 0 -2

-          brandstichting  met  gevaar  poor  goedereg 0 -3- vermogensmisdrijven.

2.  In hoeverre moet het gegeven dat het ten laste gelegde gevaar opleverde voor
personen budragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten ver- 0 +3
richten? 0 +2

Todic/:ting: 0 +1
O 0Onder  'geraar  voor  personen'  worden  misdrilven verstaan waarin  niet

de opzet bestaat om  (een)  ande«en)  aan te tasten in de lichamellike en 0-1
ofpsychische integriteit, maar waarbil het delicten/of de delictomstan- 0 -2
dighedenwel dat etrect heen ofeen dergewkrisico in rich heeft. 0 -3

3.   In hoeverre moet het gegeven dat het ten taste gelegde gericht ns tegen perso-
nen bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten verrichten? 0 +3

0 +2
Toelichting: 0 +1
Onder 'gerichttegenpersonen' wor(len misdrUven verstaan waarin

O 0
sprake is van de opzetom (een) ande«en) aan te tasten in delichame- 0 -1
lUkeenpsychische   integriteiL  Geweldsdelicten,  seksueledelicten vallen
hieronder, maar ook  intimidatie, wederrechtelijke vrgheidsbeneming en 0 -2

dergelijke. 0 -3
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4.  In hoeverre moet het gegeven dat het ten laste gelegde gericht is tegen 6£n of
meer bekende(n) uit de naaste omgeving van de verdachte bijdragen aan het 0 +3
besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten verrichten? 0 +2

0 +1
Toelichting:
Onder 'gericht tegen Ekn of meer  bekende(n)  uit de naaste omgeving' O 0

0 -1
worden  misdrijven zoals  genoeind onder vraag  3  verstaan, waarbil
iemand  met wie  de  verdachte  in  relatie  staat  (een ouder,  kind, partner, 0 -2
werkgever e.cl.) het opzettel lk bedoelde slachtolrer is 0 -3

5.   In hoeverre moet het gegeven dat het ten laste gelegde gepleegd is in vereniging
met Un of meer andere vcrdachten bijdragen aan het besluit om wei of nia een
PJ-onderzoek te laten verrichten? 0 +3

0 +2
Toelichting: 0 +1
Onder  'gepleegd  in vereniging  met  Un  of meer  andere verdachlen' O 0
worden delidplegingen verstaan waarblj sprake is van  uitiokking, 0-1ntedeplichtigheid  of medeplegen van  de  kant van  de verdachte  ofande-

0 -2
rm Naast incidentele misdrijven valien hier ook zich herhalende
groeps- en bendedelicten onder. 0 -3

Ernst van het voorlopig ten laste gelegde

6.   In hoeverre moet het gegeven dat het ten taste gelegde grote immaterifle schade
heeft veroorzaakt bijdragen aan het besluit om wel  of nia cal PJ-onderzoek te la-
ten verrichten?

0 +3
Toelichting: 0 +2
Met  'grote  immaterille  schade' wordt  bedoeld  dat verwacht  mag wor- 0 +1
den dat het slachto#er en/of mensen uit de directe omgeving van het O 0
slachtolTer gedurende  langeretijdle  kampen zullen  hebben met psychi- 0-1
sche klachten ten gevolge van het misdrtif en/ofvenninderd of niet in 0 -2
staat  muen  zlin  om  probleemloos  deelle  nemen  aan  het  maatschappe-

0 -3
Wk verkeer.
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7.  In hoeverre moet het gegeven dat het ten laste gelegde grote materille schade
heeft veroorzaakt bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te la-
ten verrichten?

0 +3
Toelichling: 0 +2
Met'grote materiale schade' wordt bedoeld dat ten gevolge van het 0 +1
nesdTilf: O 0

goederen #in vernield of bachadigd ten bedrage van jL  50.000,- of               0.1
meer; 0 -2-        geld of goederen van €en particuliere eigenaar zijn ontvreemd ten

0 -3bedrage vanjl 5000,- ofmeer.

8.   In hoeverre moet het gegeven dat het ten laste gelegde cen grote inbreuk op de
rechtsorde heeft veroorzaakt budragen aan het besluit om wel of niet een PJ-
onderzoek te laten verrichten? 0 +3

0 +2

Toelichting:
0 +1
O 0Met een'grote inbreuk op de red:tsorde' wordt bedoeid dat het misdrilf

op basis van de ernst cream 0-1

ved publieke commotie heejt veroorzaakt, 0 -2
-       gevoelens van maaachappellike onveiligheid heeji aangewakkerd. 0 -3

Kenmerken van het vooriopig ten laste gelegde

9.   In hoeverre moet het gegeven dat de delictpleging als erg ongewoon kan worden
aangemerkt bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten
verrichten? 0 +3

0 +2
Toelichting: 0 +1
Met'erg ongewone delictpleging' wordt bedoeld dat de kennelijke O 0
motieven van deverdachte(ofjuist het ontbreken daan,an)  in combina- 0 -1
tie met de 'keuze' en de uitvoering van het delidgedrag aMjken van de 0 -2
samenhangen die  bu  een  bepaaide delictsoort gewooniuk worden aan-

0 -3getrolren
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10. In hoeverre moet het gegeven dat de omstandigheden waaronder het delict ge-
pleegd is als erg gecompliceerd kunnen worden Rangemerkt bijdragen aan het be-
sluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten verrichten? 0 +3

0 +2
Toelichting: 0 +1
Onder 'erggecompikeerde' delictomstandighedenwordt verstaan dat O 0
kennewk sprake is van meerdere  variabelen in de aanioop tot ofludens 0-1
het plegen van  een  delict, waarvan  de  mogewke onderlinge samenhang 0 -2onduideWk  blilft en vragen oproept
Niet wordt gedoeld op bewijstechnische complicaties! 0 -3

Procespositie

11. In hoeverre mod het gegeven dat de verdachte zich op een volledig ontkennend 0 +3
standpunt stelt bijdragen aan het besluit  om  wel  of niet een  PJ-onderzoek  te laten 0 +2
verrichten? 0 +1

O 0
Toelichting:
Met  *volledig ontkennend standpunt' wordt bedoeld dat de verdachte in 0-1
elk geval  bu  de voorgeleiding voor de  rechter-commissaris  aangeeft het                 0      -   2

voorlopig  ten taste  gelegde in het gehed niet te hebben gepleegct 0 -3

12. In hoeverre moet het gegeven dat de verdachte zich op een gedecltelijk ontken-
nend standpunt stelt bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek
te laten verrichten? 0 +3

0 +2
Toelichting: 0 +1
Met'gedeettelijk ontkennend standpunt' wordt  bedodd dat de verdachte O 0
aange ft als  actor  betrokken le zlin geweest bU de delictgedragingen 0-1
maar niet  bu  alle  delidgedragingen,  respectievelgk zonder een opzet in
strafrechteliike zin, respectievelilk niet conform de delictomschruving 0 -2

zoals vervat  in  het voorlopig  ten  taste  gelegde. 0 -3
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Recidivegegevens

13. In hoeverre moet het gegeven dat de verdachte reeds eerder justitiecontacten 0 +3
heeft gehad bijdragen  aan het besluit  om  wel  of niet een PJ-onderzoek  te  laten ver- 0 +2
richten? 0 +1

O 0Toelichting:
0-1Onder'eerdere justitiecontacten' worden eerdere veroordelingen en/of

OM-afdoeningen voor  misdruven verstaan 0 -2
0 -3

14. In hoeverre moet het gegeven dat de verdachte reeds cerder justitiecontacten
rond gelijksoortige delicten heeft gehad bijdragen  aan het besluit om wel  of niet 0 +3
een PJ-onderzoek te laten verrichten? 0 +2

Toelichting:
0 +1
O 0Met 'eerderejustitiecontacten rond gelilksoortige delicia' wordt be-
0 -1

dodd dat de verdachte een sanctie kreeg  opgelegd voor  misdrijven  die
onder  dezelfde  titel van het  Waboek  van Strafrecht vallen  als  het feit 0 -2
dat nu ten taste wordtgelegd. 0 -3

15. In hoeverre moet het gegeven dat de verdachte reeds eerder justitiecontacten
rond ongelijksoortige delicten heeft gehad bijdragen aan het besluit om wel of

0 +3niet een PJ-onderzoek te laten verrichten?
0 +2

Toelichting:
0 +1
O 0Met'eerderejustitiecontacten rond ongewksoortige delicten' wor(it
0 -1bedodd dat deverdachte een sanctie kreeg opgekgd voor misdrijven die

onder een andere titel van het Wetboek van Strapecht vallen dan het 0 -2
felt dat nu ten laste wordtgelegi 0 -3
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16. In hoeverre moet het gegeven dat de verdachte mter dan vier keer gerecidiveerd
is bijdragen aan het besluit om wel ofniet een PJ-onderzoek te laten verrichten? 0 +3

0 +2
0 +1

Toelichting: O 0
Met 'mUr dan vier keer gerecidiveerd' wordt hettotaal van sanctio- 0-1
neringen   voor  misdriben van welke  aard  dan  ook  bedoeld ongeacht  de
tijdsspanne waarbinnen  die sancties werden opgelegi 0 -2

0 -3

17. In hoeverre moet het gegeven dat de verdachte binnen 66n jaar gerecidiveerd is
bijdragen aan het besluit om wel ofniet een PJ-onderzoek te laten verrichten?

0 +3
Toelichting: 0 +2
Met een recidive 'binnen Hn jaar' wordt gedodd op  de tijdsperiode 0 +1
tussen devorigesanctie-oplegging  en de  huidige delictpleging. O 0
Als de vorige sanctionering geleid heeR tot een aansluitend daaraan 0-1
uitgezeten vriiheidsstrafofprilheidsbenemende maatregel, dan wor(it

0 -2gedoeld op de tijdsperiodelussen de imniheidstelling en de hulage
0 -3

delictpleging.

Strafrechtelijke opties

18. In hoeverre moet het gegeven dat de optie van de TBS-mastregel als zeer reeel
wordt ingeschat bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten
verrichten?

0 +3
Toelichting: 0 +2
Met een 'zeer reh TBS-optie' wordt bedoeld dat defeiten en omstan- 0 +1
digheden rond het delict en depersoon van de ver(tad:le metzich mee O 0
brengen dat al in een zeer woeg  stadium van de kantvan de rechtsple- 0-1
gers rekening wordt gel:ouden met de mogellikheid dat de maatregel 0 -2van de terbeschikkingstelling als strafrechteluke reactie aan de orde zal

0 -3*un:ten komen.
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19. In hoeverre moet het gegeven dat de optie van de mastregel van plastsing in een
psychiatrisch ziekenhuis als zter reEel wordt ingeschat budragen aan het besluit
om wel ofniet een PJ-onderzoek te laten verrichten?

0 +3
Toetichting: 0 +2
Hierinee wordt bedoeld dat defeiten enomstandigheden rond het delia 0 +1
en de persoon van de verdachte met zich mee  brengen  dat al in een zeer O 0
vroeg  stadium van  de  kant van derechtsplegers  rekening wordt  gehou- 0-1
den met de mogelijkheid dat de maatregel van deplaaaing in een
psychiatrisch zlekenhuis   als  strafrechtellike reactie aan  de orde  zal 0 -2

0 -3*unnen komen

20.   In  hoeverre  moet  het  gegeven dat de optic  van  een  vrijheidsstraf van vier jaar
of mktr  als  zeer reEel wordt ingeschat bijdragen  aan  het  besluit  om  niet  of wel
een PJ-onderzoek te laten verrichten? 0 +3

0 +2
Toelichting: 0 +1
Hiermee wordt bedoeld dat defeiten en ontstandigheden rond het delict O  0
en de persoon van  de verdachte  met zich  mee brengen  dat al in een zeer 0-1
proeg  stadium van  de  k(mtvan  de  rechtsplegers  rekening wordtge- 0 -2houden met de mogelijkheid dat een vrtiheidsstrafvan vier Jaar of mkdr
als strafrechtelgkereactie  zallrunnenwordengevorderdenopgeleg(L 0 -3

Indicatoren op de persoons-as

Adviezen vanuit de vroeghulp

21. In hoeverre moet het gegeven dat vanuit de vroeghulp wordt geadviseerd om een
FPD-psychiater te consulteren over het besluit om een PJ-onderzoek te laten
verrichten op zichzelf al bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-
onder7nek te laten verrichten?

0 +3
Toelichting: 0 +2
Hiermee wordt  gedoeid  op  situaties  waarin  een  medewerker van de 0 +1
redassering vanuit de vroeghulp zoveel ofzodanige persoonsgebonden O 0
problematiek signaleert dat deze een nadere consultatie diagnostiek van 0-1
een  FPD-psychiater  noodzakelilk  acht, waarbil  de vraag  is  of dit  sig-

0 -2
naal alvoldoende aanleiding zou moeten zijn om -ongeacht de geadvi- 0 -3seerde consultatie-  tot een PJ-onderzoek te besluiten.
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22. In hoeverre moet het gegeven dat vanuit de vroeghulp wordt geadviseerd om een
PJ-onderzoek in te stellen bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ- 0 +3
onderzoek te laten verrichten? 0 +2

0 +1
Toelichting: O  0
Hiermee wordtgedoeld op situaties waarin een medewerker van de
reclasseringvanuit devroeghulp zoved of zodanigepersoonsgebonden 0-1

problematiek signaleert dat deze adviseert om een PJ-onderzoek in te 0 -2

stetleiz 0 -3

Signalen betreffende het gedrag v66r, tijdens of na de delictpleging

23.  In hoeverre moet het feit dat er sterke signaten zijn van opgewonden gedrag bij de        O   +3
verdachte bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten ver- O +2
richten? 0 +1

O 0
Toelichting:
Onder  'opgewonden'  gedrag  worden gedragingen verstaan  in  de sfeer 0 -1

van geprikkeldheid, overinalige geestdriA rusteloosheid, overspan- 0 -2
nenheid en luidruchtigheii 0 -3

24. In hoeverre moet het feit dat er sterke signalen zijn van agressief gedrag bij de 0 +3
verdachte bijdragen aan het besluit om  niet of wel een PJ-onderzoek te laten ver- 0 +2
richten? 0 +1

O 0
Toelichting: 0-1Onder 'agresskfgedrag' worden gedragingenverstaan inde sfeervan
verbaal en/of niet-verbaal bedreigend en/of aamallend naarpersonen 0 -2

en/ofgoederen. 0 -3

25.  In hoeverre moet bet fbit dat er stake signalen zijn van depressief gedrag bij de
verdachte bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten ver-      0    +3
richten? 0 +2

0 +1
Toelichling: O 0Onder'depressiefgedrag' worden gedragingenverstaan die geken-

0-1
merkt worden  door ernstige  son,berheid,  neerslachtigheid,  apathie,
lusteloosheid. en kennekik daarmee verband houdende nevemerschijn- 0 -2

sden wais slaap- en eetproblemen 0 -3
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26. In hoeverre moet het kit dat er sterke signalen zijn van suTcidaal gedrag bij de 0 +3
verdachte bijdragen  aan het besluit om  wel of niet een PJ-ondermek  te  laten ver- 0 +2
richten? 0 +1

O 0Toelichting:
0 -1Onder 'sukidaal gedrag' worden uitiatingen over gedachten aan,

plannen lot  en/of daadwerkeWke pogingen tot zelfdoding ofernstige 0 -2
relfbeschadiging verstaan. 0 -3

27.  In hoeverre moet het fbit dat er sterke signalen zijn van oninvoelbaar gedrag bij 0 +3
de verdachte bijdragen  aan het besluit om wel  of niet een PJ-onderzoek te laten 0 +2
verrichten? 0 +1

O 0Toelichting:
Onder  'onimodbaar gedrag' worden gedragingen verstaan die geken- 0 -1
merktworden door ontoeganke#ikheid, onbegriipelijkheid,waaronder 0 -2
ook gedrag met bizarre kenmerken. 0 -3

Combinatie van het ten taste gelegde en de persoon van de verdachte

28. In hoeverre moet het gegeven dat sprake is van een 166 r geringe inzichtelijkheid
betreffbnde de combinatie van de aard van het ten taste gelegde en de persoon van
de verdachte bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ-onderzoek te laten
verrichten?

0 +3

Toelichting: 0 +2
Met'zUr geringe  inzichtelilkheid' wordt gedoeld op  een tweetal karak- 0 +1
teristieken: O 0
-       kennellike motieven achter, uitspraken over en gedragingen tildens 0 -1

de ddictpleging  missenin  hoge mate een  logische of imodbare 0 -2
0 -3

-        het ten laste gelegde wordt door de  betrokkene en/of ziin omgeving
gezien  als   een  omenvacht  en  niet passend  in  ziln   functioneren.
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Onderzoeksmotivatie

29. In hoeverre mod het gegeven dat de verdachte aangeeft dat hij zal wrigeren om
zich te laten onderzoeken bijdragen aan het besluit om wel of niet een PJ- 0 +3
onderzoek te laten verrichten? O +2

0 +1
ToeUchting: O 0
Onder  'weigeren van  een  PJ-onderzoek' wordt  verstaan  de baliste 0-1
stemngname  dat  geen  medewerking  zal worden verleend  aan welke 0 -2
onderzoeksvariant  dan ook, waarbij  deze  stellingname  kenneluk  uit  de
eigen ™ie witvoortkomt 0 -3

Detentiegeschiktheid

30. In hoeverre moet het gegeven dat er grote twijfels zijn omtrent de
detentiegeschiktheid  van  cen  verdachte      bijdragen aan  het besluit om  wel  of niet
cen PJ-onderzoek te laten verrichten?

Toelichting: 0 +3
Met'grote twilfels omtrent de detentiegeschiktheid' wordt bedoeld dat 0 +2
er op  het momentvan  besluitvorming gevreesd wordt dat  de verdachte 0 +1
psychisch en offysiek  niet opgewassen zal ziln tegen plaatsing  in een O 0
repuliere detentiesetting en dat plaatsing  in afdeling voor  blizondere 0-1
zorg (BZA), een individuele begeleidingsafdeling (IBAL of deforenst-

0 -2
sche obsmatie en begeleidingsafdding (FOBA) geboden is, danwel 0 -3dat opname in een instelling van de algemene (geestellike) gezond-
heidszorg geboden is

Hier,  of zo nodig  via een  bij te voegen notitie,  kum U aangeven  of U in bovenstaande
lijst belangrijke omissies hebt aangetroffen; ook ander commentaar is uiteraard zeer
welkom.
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Bijlage 6

Tabellen bij 16: De resultaten van het expertonderzoek

Delict-as

Aard

Tai,el 16-7: gericht tegen goederen

. tri tty,8'.24.:t  V   bol pli:ong·."·,ti.*·5: jr:nin©il:zi,·)2.'*-1:i
2           11,1%1           38,9%-           5   27,8% 9 50,0%
2           11,1%

0                          10             55,6% 5 27,8% 5 27,8%
+                                         3           16,7%
+ +                                          0           0,0% 3 16,7%

0     0,0%+++ 0 0,0%
n   17 100% 17 100% 17 100%
KL            O,5                                    3,3
df          1                              2

p 0,47 0,19

**   =significantophet nrveau p <0,01.  * =signtficant ophetnNeaup<  0,05

Tabel 16-8: gevaar voor personen

1                 3,6%

1   5,6%
0         11 61,1 2 11,1% 2 11,1%

+                                                          8           44,4%
++ 5 27,8% 15 83,3%7         38,9+++ 2 11,1%

n  18 100% 18 100% 18 100%
                    0,9                                   20,3
df                1                              2

p 0,47 0,01"

**   =signijicantophet nrveaup< 0,01; *=significantophet nrveau p <  0,05
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Tabel 16- 9: gericht tegen personen

•,5,1.SII'liar';  fel ··1··00*Sprong.::'4·::..R.-hihhJ'.fih

0                             1                 5,6%

+    1 3,6%
+ +                                    10      33,6%       18     100,0%17             94,4%+++ 1 38,9%

n   18 100% 18 100% 18 100%
XL                 14,2

a                          l                                                0
P                   0,01"

**   =significant ophet niveaup < 0,01:  *  =significantop het nrveaup <  0,05

Tai,el 16-10: gericht tegen bekende(n)

t': strikt:·'   ... ''.:'t.:; doi,prong,·6'I  .·'t")·).il'truimt; A:;i'

0      6 313% 2 11,1% 2 11,1%
+     4 22,2%
++ 7 38,9% 16 88,9%12        66,7%+++ 5 27,8%

n                                    18            100%            18            100%            18            100%

XL                  2,0                                 10,9
df               1                            1
p 0,16 0,01-

**   =significantophet nrveaup< 0,01:  *  =signlficant ophet nivecnip<  0,05

Tabel 16-11: gepleegd in vereniging

«31 smkt.'5,2JFI  .·,3266iii*thip,#  tei: . :,0,ini .7. ,

2 11,1%
2   11,1%

0       17   94,4% 1 12 66,7%         12         66,7%
+     3 16,7%
++ 4 22,2%1        5,6%+ + +                                       1         3,6%

n   18 100% 18 100% 18 100%
X                                     14,2                                                                  9,3
df                1                              2
p 0,01- 0,01 -

**   =signlficant ophet niveau p < 0,01;  * =sign cant ophet nn,eaup< 0,05
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Ernst

Tabel 16-12: grote immaterilik schade

: trikt':.6.-1'c:*2' t..', ursprdng,o,;5.  „I.9 3..niim'%3*9.

0 8 44,4% 3           16,7% 3 16,7%
+                  5   27,8%
++ 8 44,4% 15 83,3%10 33,6%+++ 2 11,1%

n                                         18              100%              18              100%              18              100%

x                    03                                    8,0
df                            1                                                    1

..

p 0,64 0,01

i  **   =significant op het nrveaup <  0.01;  * =significant op  het niveau p <  0,05

Tabel 16-13: grote materille schade

**WKRst/ kt  ,1#4 R:utspronr '....'.·  t:,  ruint: s  '.'4
2    141% 1   1    3,6%

1 5,6% 4 22,2%
2 11,1%0  16 88,9% 10 35,6% 10 53,6%

+     4 22,2%
+  +                                                                                                                           4               22,2%

+++
n  18 100% 18 100% 18 100%
X1                  10,9                                 4,0
df                1                              2

.4

p 0,01 0,13
**  =significant ophetniveaup< 0,01; *=significantophet niveaup< 0,05

Tabel 16-14: grote inbreuk rechtsorde

'I triktt'%9'C.t '«'3 00*sprolig:t.:'  Sf·9 :tril,imist&94

0                       10 33,6% 4 22,2% 4 22,2%
+     6 33,3%

+ +                                        5        27,8% 14 77,8%8 44,4%+++ 3 16,7%
n                                    18            100%            18            100%            18            100%
x*                  0,2                                 5,6
df                               1                                                          1
P 0,64 0,02'

**   =significant op  het nrveaup<  0,01:* =signdicant ophet nrveaup<  0,05
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Kenmerken

Tabel 16-15: zeer ongewone delictpleging

th ,4'9'.$'strikt#' ·':.·,:1   ·',:s.oorspidng'a i..  *W.4 -AruimP:F%61.:

1   16% 1  I 16% 1 5,6%

0                            7              38,9%

+    1 38,9%
++ 7 38,9% 17 94,4%10           35,6%+++ 3 16,7%

n  18 100% 18 100% 18 100%
X*                   7,0                                   14.2
df                2                              1

/ 1

p 0,03' 0,01
**   =significant ophetnivemp< 0,01;*=sign,dicant op het niveau p <  0,05

Tabel 16-16: zeer gecompliceerde delictomstandigheden

3ta'strikti  -- 1.oorsprong'-·7.:'." A'29' :.ruim; wam»

1        16%
1             5,6%0  15 83,3% 5   27,8% 5 27,8%

+                                                                            9               30,0%

+ +                                                       3           16,7% 12 66,7%3 15,7%+++
n  18 100% 18 100% 18 100%
x6                   8,0                                   10,3
df                          1                                                2

.                                        I,
p 0,01 0,01
**  =signficantophetniveaup<  0,01; *-significant ophet nivemp <0,05

Procespositie
Tabel 16-17: volledig ontkennende verdachte

6,=.listtikts'»,1'41 '4 . rsprong,-11  i "st.':··,i,ruim *

3          16,7% 2 11,1%
1 5,6% 8 44,4%

-     5 27,8%0  15 83,3% 10 35,6% 10 56,6%
+
++
+++

n  18 100% 18 100% 18 100%
X6                   8,0                                    0,2
df                1                              1"
p 0,01 0,64
**   =signtficant op het niveau p < 0,01;  - =signtficant op het niveau p <  0,05
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Tabel 16-18: gedeeltelijk ontkennende verdachte

:»«strilae»'Rt: 12*4*lisprojig"4%1 55:Frvrnimet:,1,1

3 16,7%
3             16,7% 5 27,8%
2           11,1%

0  15 83,3% 13 72,2% 13 72,2%
+
++
+++

n  18 100% 18 100% 18 100%
x*                  8,0                                 3,6
df                1                              1

14

p 0,01 0,06
"   =significant ophet niveaup< 0.01:*  =signlficantophet niveatip< 0,05

Recidive

Tabel 16-19 verdachte is eerder veroordeeld

."'f 6< Kikt:  #49£,' 00 pi·ong:',3"  .·
-          -

1 3,6%
-    1 5,6%
0 17 94,4% 4 22,2% 4 22,2%
+                                                         12         66,7%
++ 1                16%               13             72,2%1           5,6%+++             -    -

n  18 100% 18 100% 18 100%
XL 14,2 13,0
df                               1                                                         2

I. , &

p 0,01 0,01
**  =significantophet niveaup< 0,01; * =signlficantophet niveatip< 0,05

Tabel 16-20: verdachte is eerder veroordeeld voor gelijksoortige delicten

·44,:·'2striktr...',Stlk·.i R <oorsprdnit:p-*z<.  ,:,$:t«.ruimp.:.:tit.

0 11 61,1% 1 5,6% 1 5,6%
+                                                                            10             33,6%

+ +                                        5        27,8%       17       94,4%7 38,9%+++ 2   11,1%n  18 100% 18 100% 18 100%
1X                          0,9                                            14,2

df                            1                                                    1
.,

p 0,35 0,01
**   =significantophetniveaup < 0,01: *  =significantophet niveaup < 0,05
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Tabel 16-21: verdachte is eerder veroordeeld voor ongelijksoortige delicten

:99*.96«'sttikt 0.:fl,i:·2 Ij 93:.06**prdiigi'..'    l'j'«.'i, niihill  .,#.*.ts
-           -

1 3,6%
1        3,6%

0  18 100,0% 5 27,8% 5 27,8%
+                    12   647%

+ + 12 66,7%
+++             -    -

n   18 100% 18 100% 18 100%
4

x                                                                                                                10,3
df                0                             2

*.

P                                                                         0,01
**   =signtficantop hetniveau p < 0,01:  *  =signlficant op het niveaup < 0,05

Tabel 16-22: verdachte werd eerder vier maal ofvaker veroordeeld

'AEstrikt·'i  , ·.: oorspt*ing..F).  :::·,·1·.ruim,:1,

1 5,6% - -
1   5,6% 1 1 5,6%

0       14 77.8% 4 22,2% 4 22,2%
+     10 53,6%
++ 3           16,7%          13          72,2%3 16,7%+++             -    -n  18 100% 18 100% 18 100%

x* 16,3 13,0
df               2                            2

4*

P- 0,01 0,01"_
**  =sign(ficantophet niveaup<  0.01: * =significant ophetniveau p <0,05                        1

Tabel 16-23: verdachte werd minder dan 1 jaar geleden veroordeeld

S..:.:i·*,6*ttikt .2:"f:2.'I.  i.'·.:.'..66rsproblk: #..f··:,)·.te.ruimis
0           -

1        3,6%
1        5,6%

0 13 72,2% 6 33,3% 6 33,3%
+     6 33,3%

+ +                                        4       22,2%       11       61,1%5 27,8%+ + +                                           1          3,6%
n  18 100% 18 100% 18 100%
)d                    3,6                                    8,3
df                1                              2
p 0,06 0,02'
** =significant op het niveau p < 0,01: *  =signijicant op het niveaup < 0.05
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Strafrechtelijke opties

Tabel 16-24: een Tbs-mantregel behoort tot de reEk mogelijkheden

".;  sttikt.:.4.  ,:  ZI':oorsprong:'.·  f:.f.  ,  .?intim i ,

0 2 11,1%
+     2 11,1%

+ +                                                      - 18 100,0%16 88,9%+ + + 16 88,9%n  18 100% 18 100% 18 100%
>d                    10,9
df                               1                                                         0

, ,

P                        0,01
-   =signlticantophetniveaup < 0,01;  * =sign#icantophetniveaup < 0,03

Tabel 16-25: een Pz-maatregel behoort tot de reEle mogelijkheden

.·,·strikt.i, ·,.·, :  '.5·1· oorsprong.-ik  .::  :,c;,"·ri,im':
-

0              1        3,6%
+                                                                                             1                    5,6%

+ +                                         1         16%        18      100,0%17             94,4%+++ 16 88,9%

 1  18 100% 18 100% 18 100%14,2
df                1                              0"
P                        0,01
**   =significant ophetniveau p <0,01;  *=significant ophet niveau p< 0,05

Tabel 16-26: een vrijheidsstrafvan 4 jaar of mUr behoort tot de relle mogelijkheden

..: 1.· ·,· ..72·:.: --'--243** 0r..4.' strikt r.'. Z..:   is': roomprong 4..  :„ v... rul,116*E;**

-                                               -

0                    13 72,2% 5 27,8% 5 27,8%
+     8 44,4%

+ +                                        4        22,2%       13       72,2%5 27,8%+++ 1 5,6%
n  18 100% 18 100% 18 100%
x                   3,6                                 3,6
df                1                              1

p 0.06 0,06
**   =significantophet niveaup< 0,01; 0 =significant ophet niveaup< 0,05                        1
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Persoons-as

Vroeghulp
Tabel 16-27: vanuit de vroeghulp wordt een FDP-consult geadviseerd

2 -strikt3'w,:*f·91*.borspro«.,st':'1-;'· '7-11·niin:,45*,'4

0 7 38,9% 4 22,2% 4 22,2%
+     3 16,7%

+ +                                                                         9              30,0% 14 77,8%
11          61,1%+++ 2 11,1%

n  18 100% 18 100% 18 100%
xL                     0,9                                      5,6
df               1                             1
p 0,35 0,02'

\  *0   -sign'dicantophetnrveaup<  0,01;  *  =signtficant ophet niveau  p <  0,05

Tabel 1648: vanuit de vroeghulp wordt een pj-onderzoek geadviseerd

.Rts"': *'striktite.  : 41.....A,'i.obrsprong:Fet  ;9.'23-A r,iim 1 1,44:9 1

-                                    -

0 8 44,4% 1 5,6% 1 5,6%
+     7 38,9%

+ +                                        6        33,3%       11       94,4%10             53,6%+++ 4 22,2%n   18 100% 18 100% 18 100%
x                      0,2                                      14,2
df               1                            1

.,

p 0,64 0,01
**   =sign,ficantophet niveaup< 0,01;  *  =significantophetniveaup<  0,05

Gedragssignalen
Tabel 16-29: er ziJn sterke signalen van opgewonden gedrag

'tiPstrikt..:-*..:A'.   - it„"oorspronjr ,<    ·.       ·,  *             ·    ruim.j,*   »..

1        5,6% 1 3,6% 1 5,6%
-                                    -          -

0  16 88,9% 4 22,2% 4 22,2%
+                                                        12          66,7%
++ 1 5,6% 13 72,2%1           3,6%+++             -    -

n  18 100% 18 100% 18 100%
x* 25,0 13,0
df                            2                                                    2

"                                      t,
p 0,01 0,01
**  =significant op het niveau p < 0,01; * =significant op het niveau p < 0,05
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Tai}el 16-30: er ziju sterke signalen van agressiefgedrag

»ivi' tii  :35 91  5 uisprolik. :3:4,9»jnlim'2.;3: 2,1

-           -

0       13   72.2% 1 1 5,6% 1 5,6%
+                                                         12         66,7%

+ +                                         4        22,2%       17       94,40%5   27,8%+++ 1 5,6%
n  18 100% 18 100% 18 100%
2x                        3,6                                        14,2

df                1                              1
,.

p 0,06 0,01
- =signtficant op het niveau p < 0,01.  o =significant op het niveau p < 0,05

Tabel 16-31: er zijn sterke signalen van depressief gedrag

·t'«:*strikt Z.".-5        '1, ooribrong, S.:'·".:t·.  .·i-1.tn,im :·i,1 ··.

-           -

0                     8 44,4% 2           11,1% 2 11.1%
+     6 33,3%
++ 7 38,9% 16 88,9%10 55,6%+++ 3 16,7%

n  18 100% 18 100% 18 100%
xL                   0,2                                   10,9
df                          1                                                1 "
p 0,64 0,01
**   =significantophetniveaup< 0,01: * =signdicant op het niveau p <  0,05

Tabel 16-32: er zijn sterke signalen van sukidial gedrag

istrila %'952 .) '.06rs*rong .1':p'. ".7.niim.1_ '·r

0 4 22,2%
+                  4   22,2%

+ +                                        7        38,9%       18      100,0%14   77,8%+++ 7 38,9%
n  18 100% 18 100% 18 100%
X&                 5,6
df                1                              0

P                    0,02'
**  =significant ophetnrveatip < 0.01, * =signdicant op het nrveau p <  0,05
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Tabel 16-33: er zijn sterke signalen van oninvoclbaar gedrag

·1'··".stilkt·t·. .,·"r: . :f.;..oonprOIi* .:4  -,v 03):f'raim..64..49; ·

0 6 33,3%
+     6 33,3%

+ +                                        7        38,9%       18      100,0%12          66,7%+++ 5 27,8%
n  18 100% 18 100% 18 100%
x'                       2,0
df                            1                                                    0
P                    0,16
**   =significantophet niveaup<  0,01: * =sign cant ophet niveau p< 0,05

Combinatie daad-verdachte

Tabel 16-34: de combinatie daad-persoon verdachte is zeer weinig inzichtelijk

:.,t«fs*ikt:·:   . 6 -    "':,-:, oorsprong    L   '.··       ,   ' ·, ·.... -r*im   ..;   . . · · .

0 6 33,3%
+     6 33,3%
++ 9 30,0% 18 100,0%12         66,7%+++ 3 16,7%

n  18 100% 18 100% 18 100%
X'                       2,0
df                1                              0

P                         0,16
1 **   =signlficant op het niveau p < 0,01;  *  =significant op het niveau p < 0,05

Onderzoeksmotivatie
Tabel 16-35: betrolikene weigert medewerking aan een pj-ondermek

-,:38.i, Attikt=  :·t*.3    2 1  todisprd«'· t.'·i:,9: rtilm,·3·'121
5,6%5 22,2% 14 22,2% 10 55,6%

-     5 27,8%
0                    12 66,7% 6 33,3% 6 33,3%
+                                       1        3,6%
++ 2 11,1%1        5,6%+++ 1 5,6%n  18 100% 18 100% 18 100%

)d                    10,3                                      5,3
df                            2                                                   2

+*

P -

0,01 0,07
**   =significantopherniveatip<  0,01;  *  =significantophet niveatip<  0,05

335



Bijlagen

Detentiegeschiktheid
Tabel 16-36: er zijn grote tnijfels betreffende de detentiegeschiktheid

.strikt.;'..· p-oorspront.-2 .1·'2·.':--f.·,rniii"P.4»3.6

0-                   I           -     0

-           -

0 6 33,3% 3           16,7% 3 16,7%
+                                                         3           16,7%

+ +                                        7        38,9%       15       83,3%12         66,7%+++ 5 27,8%n   18 100% 18 100% 18 100%
XL                     2,0                                      8,0
df                1                              1

*.

p 0,16 0,01
-   =significantophetnreeaup< 0,01; *  =significantophet ni' ,eaup< 0,05                        \
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Lijst van ajkortingen

Lijst van afkortingen

ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
BIG (Wet) Beroepen in de Individuele gezondheidszorg
BooG Bestissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens
Bopz (Wet) Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
BZA Bijzondere zorgafdeling
CHAID Chi-square automatic interaction detection
DJI Dienst Justitiele Inrichtingen (van het Ministerie van Justitie)

DpD Disrictspsychiatrische Dienst
DSM Diagnostic Statistical Manual
Foba Forensische observate en begeleidingsafdeling
FPD Forensisch Psychiatrische Dienst
FPS Forensic Psychiatrical Service
FRIS Forensisch Registrate en Informatie SysteemGGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GGzE Geestelijke Gezondeidszorg Eindhoven en de Kempen
GVO-gv Gerechtelijk Vooronderzoek geestvermogensIBA Individuele Begeleidingsafdeling
IBO Interdepartementaal Beleidsonderzoek
mk meervoudige kamer (van een rechtbank)
MvJ Ministerie van Justitie
OM Openbaar Ministerie

Opw Opiumwet
OR Odds ratio
OvJ officier van justitie
PBC Pieter Baan Centrum
PIJ Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (maatregel van...)
pj pro justitia
Pz                                     Plaatsing in een psychiatrisch zekenhuis (maatregel  van...)
R-C rechter-commissaris
Sr                    Wetboek van Strafrecht
Sv                     Wetboek van Strafvordering
Tbr Terbeschikkingstelling van de regering (maatregel van...)
Tbs Terbeschikkingstelling (maatregel van  ...)
WVS Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Sport
WVW Wegenverkeerswet
WWM Wet Wapens en Munitie
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