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Voorwoord bij 4e (herziene) druk

Voorliggende publicatie betreft een herziene versie van het boekje “Gedragsdeskundig 
advies in strafzaken, het juridisch perspectief’’ (Maarten Beukers, Maud Stevens, 
Corine Roeters) en is bedoeld als praktische handreiking voor pro Justitia-rapporteurs. 
Door een samenloop van omstandigheden heeft deze update langer op zich laten 
wachten dan bedoeld. De vorige (derde) gedrukte versie dateert van 2015. Sindsdien 
hebben er de nodige wijzigingen in wet-en regelgeving plaatsgevonden rondom de pro 
Justitia-rapportage. Getracht is daarvan een zo helder mogelijke vertaalslag te maken 
voor de praktijk. Echter op bepaalde punten, zoals rondom de zorgmachtiging bestaan er 
nog diverse onduidelijkheden en discussiepunten. De (rechts)praktijk zal nader moeten 
uitwijzen hoe hiermee om te gaan. Verder is er in deze versie ook nadrukkelijk meer 
aandacht voor het rapporteren over jeugdige verdachten. 

We willen Cynthia Brouwer en Sybille Labrijn van harte bedanken voor het kritisch 
meelezen en voor hun zeer waardevolle feedback. Dit was ook voor hen een tijdrovende 
klus. Ook veel dank aan onze directe collega-juristen van het NIFP Zuid-Nederland en 
Noord-Holland die ons de ruimte hebben gegeven om deze update tot stand te brengen 
en waar nodig bereid waren mee te denken. Tenslotte uiteraard ook dank aan Lotte de 
Groot voor het regelen van diverse praktische zaken rondom het boekje.

Mieke Emmen en Corine Roeters,
jurist bij respectievelijk NIFP Noord-Holland en Zuid-Nederland

Juni 2022
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Inleiding

In een strafzaak kan de rechter te maken krijgen met gedragsdeskundige kwesties die 
vragen om een antwoord in het recht. Is sprake van een psychische stoornis in de zin van 
de wet? Kan het ten laste gelegde aan de verdachte worden toegerekend? Hoe gevaarlijk 
is de verdachte en welke interventies zijn geïndiceerd en gelegitimeerd om dat gevaar te 
beheersen? Om te komen tot een antwoord op die vragen zal de rechter een normatieve 
afweging moeten maken. Daarbij zal hij echter tevens rekening moeten houden met de 
gedragskundige aspecten. Om vast te kunnen stellen of sprake is van een stoornis in de zin 
van de wet zal helder moeten zijn of bij betrokkene sprake is van psychische problematiek, 
en zo ja, hoe die problematiek, binnen het gedragsdeskundig domein, te omschrijven 
is. Voorts zal de rechter inzicht moeten hebben in de mogelijke doorwerking van de 
pathologie in het ten laste gelegde gedrag om te kunnen beslissen over de toerekening. 
Voor de beoordeling welk gevaar al dan niet aanvaardbaar is, is een prognose nodig over 
het toekomstig gedrag van betrokkene. En om, tenslotte, een beslissing te kunnen nemen 
over een toepasselijke sanctie zal de rechter dat wat strafrechtelijk en maatschappelijk 
aangewezen is, moeten plaatsen in het licht van de gedragskundige bevindingen over de 
effectiviteit van gedragsinterventies. 
De gedragsdeskundige wordt gevraagd op al deze punten te adviseren en wel binnen de 
grenzen van zijn vakgebied. Hoewel hij zich dient te onthouden van juridische adviezen 
is voor een adequate advisering wel van belang dat de gedragsdekundige zich bewust 
is van de juridische implicaties van de rapportage. De grenzen tussen het juridische en 
gedragsdeskundige domein zijn daarbij niet altijd even helder. Om die domeingrenzen 
goed te kunnen bewaken is kennis van wat zich in het andere, in dit geval juridische, 
domein afspeelt, cruciaal. Deze praktische handreiking kan daarin voorzien. 

Gekozen is voor de volgende opzet 
In deel A wordt op hoofdlijnen het Nederlandse strafrecht en strafprocesrecht beschreven. 
Vooral die thema’s die voor de pro Justitia-rapporteur van belang zijn worden naar voren 
gehaald. In deel B staat de gedragsdeskundige centraal. Diens positie wordt belicht binnen 
zowel het strafrechtelijke als het gezondheidsrechtelijke kader. De rapporteur heeft met 
beide rechtsgebieden te maken. Tegenover de strafrechter moet hij zich verantwoorden 
voor zijn werkzaamheden als benoemde deskundige, maar bij de tuchtrechter kan, in 
dezelfde zaak, zijn professioneel handelen worden getoetst. De rapporteur wordt in het 
spanningsveld tussen beide rechtsgebieden regelmatig voor lastige dilemma’s geplaatst. 
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In dit deel wordt op die dilemma’s ingegaan. 
Vervolgens wordt in deel C de rapportage van de deskundige onder de loep genomen. De 
standaard-vraagstelling vormt daarbij het referentiekader. Bij iedere vraag worden de 
juridische aspecten belicht. 
In deel D worden meer specifiek de juridische kaders toegelicht. De deskundige wordt in 
de laatste vraag van de standaardvraagstelling uitgenodigd aan te geven binnen welk 
juridisch kader de geadviseerde gedragskundige interventie gerealiseerd zou kunnen 
worden. Vanwege de omvang van dit deel, is ervoor gekozen het ook in deze herziene 
versie weer als zelfstandig hoofdstuk op te nemen.

Tot slot een opmerking van praktische aard. Naast de gedrukte versie is deze tekst ook 
digitaal beschikbaar via www.nifp.nl. Nieuwe ontwikkelingen in wetgeving zullen hierin 
verwerkt worden. 

http://www.nifp.nl
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A. Het strafrechtelijk kader

De wetgeving in Nederland is in te delen in twee categorieën: privaatrecht en publiekrecht. 

Het privaatrecht, ook wel burgerlijk recht genoemd, regelt de rechtsverhouding tussen 
de burgers onderling. Een voorbeeld hiervan is het aangaan van een overeenkomst. Het 
kan dan gaan om het kopen van een artikel in een winkel (overeenkomst tussen koper en 
verkoper) of het aangaan van een overeenkomst met een arts om je te laten behandelen 
(nader geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Daarnaast 
kan zich de situatie voordoen dat de ene burger de andere burger schade berokkent. Ook 
dan ontstaat (meestal onbedoeld) een rechtsverhouding, waarbij degene die de schade 
heeft veroorzaakt, verplicht is tot vergoeding daarvan.

Het publiekrecht regelt de rechtsverhouding tussen de burger en de overheid, bijvoorbeeld 
het aanvragen van een bouwvergunning door een burger bij de gemeente. De daarbij te 
volgen procedure is te vinden in het bestuursrecht. Daarin is ook geregeld hoe de burger 
bezwaar kan maken tegen beslissingen van de overheid (bijvoorbeeld de afwijzing van de 
bouwvergunning). Een ander voorbeeld van publiekrecht betreft de strafbaarstelling door 
de overheid van bepaalde gedragingen (strafrecht). Wanneer de burger een strafbaar feit 
pleegt, kan de overheid (politie/officier van justitie/strafrechter) hierop reageren door de 
dader te vervolgen, te berechten en te bestraffen.

De pro Justitia-rapportage komt tot stand in het domein van het strafrecht, waarbij 
als opdrachtgever van de deskundige niet de betrokkene zelf optreedt (zoals bij een 
overeenkomst tussen arts en patiënt), maar de overheid, meestal vertegenwoordigd 
door de rechter-commissaris of de officier van justitie. Het strafrecht is in verschillende 
wetten vastgelegd. In het Wetboek van Strafrecht wordt het inhoudelijke (oftewel: 
materiële) strafrecht geregeld.1 In het Wetboek van Strafvordering wordt het processuele 
(oftewel: formele) strafrecht geregeld.2 Deze twee wetten bevatten het algemeen 
strafrechtelijk kader. Daarnaast zijn er nog tal van bijzondere wetten en regelingen die 
strafbepalingen bevatten zoals bijvoorbeeld de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en 
de Wegenverkeerswet 1994.

1    Zie: Deel A.1. Het materiële strafrecht.

2   Zie: Deel A.2. Het strafprocesrecht.
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1. Het materiële strafrecht

In het materiële strafrecht - dat zijn weerslag heeft gekregen in het Wetboek van 
Strafrecht, maar ook in bijzondere wetten en verordeningen - is vastgelegd welke feiten of 
gedragingen strafbaar zijn en welke sancties staan op het plegen van deze strafbare feiten. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ovetredingen, dat zijn de wat lichtere feiten en 
misdrijven, dat zijn de meer ernstige misdragingen. 
Volwassenen maar ook minderjarigen vanaf twaalf jaar kunnen zich aan al deze strafbare 
gedragingen schuldig maken en ervoor vervolgd en veroordeeld worden. Bij iedere 
strafbaar gestelde gedraging, misdrijf of overtreding, is door de wetgever in het Wetboek 
van Strafrecht aangegeven welke vrijheidsstraf en/of geldboete de rechter maximaal voor 
die misdraging kan opleggen. In het jeugdstrafrecht gelden al deze strafdreigingen niet. 
Dan gelden andere, eigen straffen en maatregelen, waarbij de strafmaxima afhankelijk zijn 
van de leeftijd van de dader en niet worden bepaald door de ernst van het strafbare feit.

1.1. Grondbeginselen

De grondbeginselen van het strafrecht in Nederland zijn:

Het legaliteitsbeginsel
Eén van de grondbeginselen van het Nederlandse strafrecht is het legaliteitsbeginsel,3 
ook wel het nulla-poena beginsel genoemd. Het legaliteitsbeginsel houdt in dat een feit 
alleen strafbaar is als dit valt binnen een wettelijke strafbepaling. Op deze manier worden 
burgers beschermd tegen willekeur. 
Daarnaast kan strafbedreiging ervoor zorgen dat de burger zich onthoudt van het van het 
plegen van strafbare feiten. Hiervoor is wel vereist dat de burger vooraf weet welke straf 
er kan worden opgelegd voor schending van een bepaald ge-of verbod.

Geen straf zonder schuld
In het Nederlandse strafrecht is voor strafbaarheid in beginsel schuld vereist: geen straf 
zonder schuld. De dader moet van de inbreuk op de strafwet een verwijt kunnen worden 
gemaakt.

3 Artikel 16 Grondwet en in artikel 1 WvSr.
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De onschuldpresumptie
Een verdachte is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.4 Dit wordt ook wel 
aangeduid met de term onschuldpresumptie. De schuld van de verdachte moet worden 
aangetoond in een proces waarin de verdachte zich behoorlijk heeft kunnen verdedigen. 
Voor een gedragsdeskundige die pro Justitia-onderzoek verricht betekent dit dat hij in  
zijn onderzoeksverslag spreekt over een verdachte en niet over een dader. Ook niet als  
de verdachte het tenlastegelegd feit bij het onderzoek bekent.

1.2. Opzet en schuld5

De makers van het Wetboek van Strafrecht stelden zich op het standpunt dat voor een 
misdrijf sprake moet zijn van opzet bij of schuld (in de zin van culpa; zie hieronder) aan 
het plegen ervan. Zonder opzet of schuld is er geen strafrechtelijke aansprakelijkheid. 
Als iemand bijvoorbeeld de dood van een ander heeft veroorzaakt, maar hij kon er niets 
aan doen, dan kan hij hiervoor niet worden gestraft. Oorzakelijkheid alleen is dus niet 
voldoende voor aansprakelijkheid. 

Opzet
“Opzet is de wil om te doen of te laten die daden, welke bij de wet geboden of verboden 
zijn.”6 Opzet bestaat echter niet enkel uit iets ‘willen’. Het gaat om ‘willen’ en ‘weten’. 
In de praktijk gebruikt men de term ‘opzettelijk’ en ‘willens en wetens’ door elkaar. Bij 
‘weten’ moet gedacht worden aan de op dat moment beschikbare kennis. Bij ‘willen’ gaat 
het om het doel dat de dader voor ogen had. Met opzettelijk handelen wordt eigenlijk  
niet meer bedoeld dan dat sprake is van doelbewust oftewel doelgericht handelen. 
Er zijn verschillende combinaties van willen en weten die vallen onder de term ‘opzettelijk’ 
in een delictsomschrijving. Naast het geval waarin de dader doelbewust handelde is voor 
de praktijk de belangrijkste variant die van opzet als mogelijkheidsbewustzijn oftewel 
‘voorwaardelijk opzet’. In deze situatie wordt opzet ook aangenomen als de dader naast 
het zich bewust zijn van de mogelijkheid dat een bepaald gevolg intreedt, die mogelijkheid 
ook heeft aanvaard ofwel op de koop toe heeft genomen.

4 Artikel 6 lid 2 EVRM.

5 Van Bemmelen 2010. 

6 Memorie van Toelichting bij het WvSR in 1881.
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Bij voorwaardelijk opzet wil de dader ondanks de risico’s waarvan hij zich bewust is, toch 
handelen. Het ‘voorwaardelijk opzet’ grenst het opzet af van de ‘culpa’ wat schuld in de 
zin van verwijtbare onvoorzichtigheid is. Als de dader zich van de mogelijkheid van het 
gevolg van zijn handelen niet bewust is geweest of zich daarvan wel bewust was, maar 
het eventuele gevolg niet op de koop toe heeft genomen, kan er geen ‘opzet’ worden 
aangenomen, maar (hoogstens) ‘culpa’ zoals hieronder nader wordt toegelicht. 
Bijvoorbeeld als verdachte een persoon met de voet tegen het hoofd schopt, hoeft dit 
geen poging tot doodslag (met voorwaardelijk opzet) te zijn. Maar dit zou wel het geval 
zijn als verdachte met geschoeide voet tegen het hoofd schopt terwijl het slachtoffer al 
bewusteloos op de grond ligt.

Schuld
Voor strafbaarheid is minimaal schuld (verwijtbaarheid) vereist: geen straf zonder schuld. 
De dader moet in ieder geval een verwijt kunnen worden gemaakt. Schuld in de zin van 
verwijtbaarheid speelt bij alle delicten (dus zowel bij misdrijven als bij overtredingen) 
een rol. Iemand kan echter in meer of in mindere mate schuld hebben. Hoe grover de 
schuld, hoe zwaarder de straf zal zijn. Dit ‘schuldbegrip’ moet worden onderscheiden van 
de schuldvorm ‘culpa’ die men in sommige delictsomschrijvingen - bij de zogenaamde 
culpose delicten - als bestanddeel van de delictsomschrijving7 aantreft.   
 
Een voorbeeld van een culpoos delict is dood door schuld (artikel 307 WvSr: “Hij aan 
wiens schuld de dood van een ander te wijten is…”). Met het woord ‘schuld’ (culpa) 
dat als bestanddeel in deze delictsomschrijving is opgenomen wordt dan aangeduid 
dat de gedraging onzorgvuldig was. Als de rechter niet bewezen acht dat de verdachte 
onzorgvuldig heeft gehandeld (en het bestanddeel ’schuld’ in het ten laste gelegde delict 
dus niet bewezen acht), kan het ten laste gelegde delict niet bewezen worden verklaard 
(omdat het gedrag niet alle bestanddelen bevat van de delictsomschrijving), en dient hij 
de verdachte vrij te spreken. Overigens is enkel slordigheid niet voldoende om schuld in de 
zin van culpa aan te nemen. Er moet sprake zijn van aanmerkelijke (lees: grove) schuld, wil 
gesproken kunnen worden van culpa (verwijtbare onvoorzichtigheid). De culpa wordt, net 
als de opzet, aangeduid als een geestesgesteldheid van de dader. Het gaat er om wat de 
dader beseft en voorzien heeft, of had moeten beseffen en had moeten voorzien. De vraag 
wat de pleger van een strafbaar feit had moeten voorzien, is een normatieve vraag. Als 
maatstaf wordt gehanteerd wat de ‘normale mens’ had moeten voorzien. 

7  Voor een nadere toelichting op ‘bestanddeel van de delictsomschrijving’ zie Deel A.2.6. onder ‘Kwalificatie 
bewezenverklaarde feit’.
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Hem treft het verwijt dat hij zich niet heeft gerealiseerd dat hij de risico’s niet juist heeft 
ingeschat; hem wordt zijn onvoorzichtigheid verweten. Welk risico aanvaarbaar is, is zowel 
plaats- als tijdgebonden. Verder moet opgemerkt worden dat aan mensen met ervaring in 
bepaalde situaties, hogere eisen van zorgvuldigheid worden gesteld dan aan mensen die 
dat niet hebben. 

1.3. Strafuitsluitingsgronden

Er zijn uitzonderingen op de regel dat wie een strafbaar feit pleegt, ook altijd 
strafbaar is. En er zijn uitzonderingen die maken dat een gedraging die voldoet aan 
een delictsomschrijving uit het wetboek van Strafrecht en die dus in principe een 
strafbaar feit oplevert, toch gerechtvaardigd blijkt en niet bestraft kan worden. Deze 
uitzonderingen worden strafuitsluitingsgronden genoemd. Ze worden onderscheiden in 
rechtvaardigingsgronden, die de strafbaarheid aan een daad of gedraging ontnemen en 
schulduitsluitingsgronden, die de strafbaarheid van de dader verhinderen. Voorbeeld van 
een rechtvaardigingsgrond is zelfverdediging, in de wet noodweer geheten. En voorbeeld 
van een schulduitsluitingsgrond is ontoerekeningsvatbaarheid. 

De wettelijke strafuitsluitingsgronden zijn:
• ontoerekingsvatbaarheid (art. 39 WvSr);
• (psychische) overmacht (art. 40 WvSr);
• noodweer en noodweerexces (art. 41 WvSr);
• uitvoeren wettelijk voorschrift (art. 42 WvSr);
• handelen volgens bevoegd en onbevoegd ambtelijk bevel (art. 43 WvSr).

Het voert te ver om in dit boek uitgebreid stil te staan bij alle strafuitsluitingsgronden. 
Daarom komen alleen de voor de gedragskundig rapporteur in het strafrecht relevante 
strafuitsluitingsgronden hierna aan bod. Want hoewel de standaardvraagstelling aan 
rapporteurs zich beperkt tot ontoerekeningsvatbaarheid, is het ook bezien vanuit andere 
mogelijke strafuitsluitingsgronden voor de oordeelsvorming van de rechter van belang, 
dat de gedragsdeskundige in zijn rapportage bijvoorbeeld de psychische drang of de 
(psychische) omstandigheden waarin onderzochte verkeerde schetst. Dit dan overigens 
zonder daar een etiket als psychische overmacht of noodweerexces op te plakken; die 
juridische kwalificatie kan een gedragsdeskundige beter aan juristen overlaten. 
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1.3.1. (On-)toerekeningsvatbaarheid

Een psychische stoornis kan tot gevolg hebben dat iemand onder invloed daarvan komt 
tot het plegen van een strafbaar feit. Soms is de psychische stoornis zo ernstig en de 
doorwerking bij het plegen van het delict zo sterk, dat het handelen van de verdachte 
volledig bepaald werd door die stoornis. Dit kan het geval zijn als iemand een delict pleegt 
omdat hij stemmen hoort die hem daartoe opdracht geven. Het maken van een verwijt is 
dan meestal niet meer op zijn plaats. Overigens is de ernst van de stoornis niet voldoende 
om te komen tot ontoerekeningsvatbaarheid. De (mate van) doorwerking van die stoornis 
bepaalt in hoeverre een strafbaar feit kan worden toegerekend of niet.8

De wettelijke grondslag voor uitsluiten van strafbaarheid op grond van ontoerekenings-
vatbaarheid is te vinden in artikel 39 WvSr. Dit artikel bepaalt: 
 “Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de psychische stoornis, psychogeriatrische 

aandoening of verstandelijke handicap niet kan worden toegerekend.” 
Dit artikel stelt dus drie eisen:
1.  er bestaat een psychische stoornis;9

2. er bestaat een causaal verband tussen die psychische stoornis en het tenlastegelegde;
3. de psychische stoornis staat toerekening van de daad aan de dader in de weg.

Wanneer de rechter het ten laste gelegde bewezen acht, mag hij de dader niet straffen 
maar moet hem ontslaan van alle rechtsvervolging. Omwille van de veiligheid van de 
samenleving (en dus niet bedoeld als verwijt aan de dader) biedt de wet in die gevallen 
wel de mogelijkheid tot het opleggen van een strafrechtelijke maatregel om betrokkene te 
laten behandelen.10

Toerekenbaarheid en toerekeningsvatbaarheid
De begrippen toerekenbaarheid en toerekeningsvatbaarheid die in dit verband worden 
gehanteerd worden vaak door elkaar gebruikt. Dat doen we in dit boek, voor het gemak, 
ook. Taalkundig wordt wel onderscheid gemaakt tussen de ‘toerekenbaarheid’ die met 
name de daad zou betreffen en de ‘toerekeningsvatbaarheid’ die betrekking zou hebben 
op de dader. De rechter is in die visie degene die toerekent en de gedragsdeskundige 
degene die iets kan zeggen over of en zo ja, in welke mate iemand vatbaar is voor 
toerekening. 

8 Van Esch, 2012, p. 38.

9  In het vervolg van deze handreiking wordt met psychische stoornis ook de psychogeriatrische aandoening of 
verstandelijke handicap bedoeld. Omwille van de leesbaarheid wordt alleen de psychische stoornis genoemd.

10 Zie Deel D. Juridische kaders.
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Psychische stoornis
Met ingang van januari 2020 is artikel 39 WvSr gewijzigd. Tot die tijd bestond het 
criterium voor niet of verminderd toerekenen uit een samengesteld stoornisbegrip, 
beschreven als een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. 
Dit waren juridische termen die niet direct ontleend waren aan het idioom van de 
gedragskundige. Voor toepassing van artikel 39 WvSr moet thans sprake zijn van 
een psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap. 
Hieronder vallen alle binnen de psychiatrie bekende stoornissen, de verstandelijke 
beperking, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en dementie en ook alle mogelijke 
psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen zijn daaronder begrepen.11 Wanneer de 
gevonden stoornis niet is te kwalificeren als een psychische stoornis, psychogeriatrische 
aandoening of verstandelijke handicap, dan kan deze niet leiden tot vermindering 
van de toerekeningsvatbaarheid. Belangrijker nog dan het uiteindelijke etiket dat de 
gedragsdeskundige op een psychische stoornis plakt, is dat hij de aard en de ernst van de 
symptomen beschrijft.12

Verband tussen stoornis en tenlastegelegde 
De enkele aanwezigheid van een psychische stoornis ten tijde van het tenlastegelegde is 
onvoldoende om te leiden tot vermindering van de toerekeningsvatbaarheid. Daarvoor 
moet de stoornis niet alleen aanwezig maar ook van invloed zijn geweest op het strafbare 
handelen van de verdachte. Dat is niet zonder meer het geval. Zelfs niet bij een ernstige 
stoornis als een psychose. De gedragsdeskundige moet wanneer zo’n relatie er wel is, 
zo nauwkeurig mogelijk beschrijven hoe die relatie, hoe dat verband tussen stoornis en 
tenlastegelegde gedraging, eruit ziet. De weging van de doorwerking van de stoornis bij 
het plegen van het tenlastegelegde leidt tot een advies over de toerekeningsvatbaarheid. 
Zo kan een persoon met een paranoïde waan die een ander vanuit die waan neersteekt 
voor dat feit ontoerekeningsvatbaar zijn. Wordt dezelfde persoon daarnaast schuldig 
bevonden aan belastingontduiking, die geen verband houdt met de waanstoornis, 
dan kan dat feit hem wel worden toegerekend. Dit kan ertoe leiden dat bij meerdere 
tenlastegelegde feiten sommige feiten wel en ander niet of verminderd kunnen worden 
toegerekend. Om deze reden is het belangrijk dat de pro Justitia-rapporteur voor elk ten 
laste gelegd feit afzonderlijk een adivies formuleert over de mate van toerekening.

11 Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel WvGGZ, Kamerstukken II 2009/10, 32399, 3.

12 Van Esch 2012, p. 39
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Verminderde toerekeningsvatbaarheid
Artikel 39 WvSr kent alleen een tweedeling; wel of niet toerekenen. In de meeste gevallen 
zit het advies over de mate van toerekeningsvatbaarheid ergens tussen die twee polen 
in.13 Het gaat dan om een gedeeltelijke vermindering van de toerekeningsvatbaarheid. 
Tot 2012 werd de mate van toerekeningsvatbaarheid weergegeven op een 
vijfpuntsschaal: toerekeningsvatbaar, licht verminderd toerekeningsvatbaar, verminderd 
toerekeningsvatbaar, sterk verminderd toerekeningsvatbaar en ontoerekeningsvatbaar. 
Vanaf 2012 wordt gewerkt met een driepuntsschaal, waarbij de nuanceringen licht 
verminderd en sterk verminderd toerekeningsvatbaar zijn komen te vervallen. Er staat 
echter geen enkele rechtsregel in de weg om de nuancering van enigszins verminderd 
of sterk verminderd te hanteren. De mate van vermindering kan van belang zijn bij de 
sanctietoemeting door de rechter, die overigens vrij is om het advies aangaande de 
toerekening wel of niet te volgen.

Ontoerekeningsvatbaarheid en het ontbreken van het opzet
Bij ontoerekeningsvatbaarheid is sprake van een situatie waarbij, zoals gezegd, de 
verdachte, door de stoornis, niet in staat was het strafrechtelijk ongeoorloofde van 
zijn handelen in te zien of niet beschikte over het vermogen om naar dat mogelijk wel 
aanwezige inzicht te handelen. Toch wordt daarmee geen (geestelijke) toestand aangeduid 
waarin bij de verdachte ieder besef van wat hij deed ontbrak. De vraag van de toerekening 
komt voor de rechter pas aan de orde als eerst is vastgesteld dat er een strafbaar feit is 
gepleegd.14 Bij misdrijven (te onderscheiden van overtredingen) geldt dan als vereiste 
dat met opzet is gehandeld. Hierboven hebben wij gezien dat daarvan sprake is als op 
enigerlei wijze doelbewust is gehandeld. Dat betekent dat ook in de gevallen waarin de 
rechter het feit op grond van artikel 39 WvSr niet toerekent, er bij verdachte wel enig besef 
of enig bewustzijn van wat hij deed, wordt verondersteld. Als ook dat besef afwezig is, is 
er geen opzet tot handelen en ontbreekt een essentieel element van de tenlastelegging. 
Het strafbaar feit kan dan niet worden bewezen, waarna vrijspraak volgt. Consequentie 
van die vrijspraak is dat in dergelijke gevallen ook geen strafrechtelijke maatregel kan 
worden opgelegd. De verdachte gaat, strafrechtelijk gezien, volledig vrijuit. Voorbeelden 
zijn de zogenaamde ‘dissociatieve toestand’ en andere vormen van ‘veranderd bewustzijn’ 
(al dan niet pathologisch), zoals slaapwandelen en een epileptische schemertoestand c.q. 
complexe epileptische toevallen.

13 Van Esch, 2012, p. 320-321.

14 Zie Deel A.2.6.
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1.3.2. (Psychische) overmacht 

Artikel 40 WvSr handelt over een buiten de persoon van betrokkene gelegen factor die 
tot straffeloosheid leidt en luidt: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door 
overmacht is gedrongen.” Bij overmacht gaat het om een van buiten komende kracht, die 
hetzij door de ons omringende natuur, hetzij door een ander mens wordt uitgeoefend, 
waaraan de dader geen weerstand kan bieden. Het gaat om situaties waarin een persoon 
door een bedreiging met gevaar wordt aangezet tot het plegen van een strafbaar feit. 
Van hem mocht op dat moment ook niet gevergd worden dat hij anders zou hebben 
gehandeld. Als de rechter het beroep van de verdachte op overmacht erkent, leidt dat 
tot ontslag van alle rechtsvervolging. In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen 
overmacht als noodtoestand en psychische overmacht. Het meest bekende voorbeeld 
van noodtoestand is te vinden in het opticienarrest.15 Het ging in deze zaak om een man 
die aan het begin van de avond zijn bril was verloren. Een opticien zorgde dezelfde avond, 
na sluitingstijd, voor een nieuwe bril. De opticien werd daarvoor vervolgd op grond van 
de Amsterdamse Verordering op de Winkelsluiting. Het oordeel van de rechtbank luidde 
dat het voor de opticien een “maatschappelijke verplichting was de in de onderhavige 
omstandigheden alleen van hem te verwachten hulp te verleenen”. Deze vorm van 
overmacht wordt in de praktijk zelden gehonoreeerd. Voor pro Justitia-rapporteurs is 
deze vorm van overmacht, waarbij het in feite gaat om een wettelijke plicht versus een 
morele plicht, verder niet relevant. Psychische overmacht komt het meest voor. Denk bij 
deze vorm van overmacht bijvoorbeeld aan de situatie waarin sprake is van bedreiging 
en mishandeling waarin iemand jarenlang moet leven en er geen reële mogelijkheid is 
zich daaraan te onttrekken (bijvoorbeeld: kinderen in een gezinssituatie). Dat kan dan 
zodanig van invloed zijn op de psychische toestand van betrokkene dat deze op een 
gegeven moment geen andere mogelijkheid meer ziet dan het plegen van geweld tegen 
degene die hem tot slachtoffer heeft gemaakt. Denkbaar is dat de geestelijke druk als 
gevolg van de gewelddadige (gezins-)situatie het oordeelsvermogen van betrokkene 
zodanig heeft aangetast dat hij de consequenties van zijn gedragingen niet meer goed 
kon overzien en/of niet meer in staat is zijn handelen te sturen. Ook zonder dat sprake is 
van een psychische stoornis kan dat ertoe leiden dat de dader strafrechtelijk vrijuit gaat. 
De wet spreekt dan van ‘overmacht’ en in het hier beschreven geval gaat het dan om een 
specifieke vorm, namelijk de ‘psychische overmacht’.16 De Hoge Raad is terughoudend 
in het aannemen van (psychische) overmacht. Zo kan bijvoorbeeld het leven in armoede 

15 HR 15 oktober 1923, NJ 1923, p. 1329.

16  Men spreekt van psychische overmacht als de drang waarop de verdachte  
zich beroept mede een psychische oorzaak heeft.
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in zijn algemeenheid niet als een uitzonderlijke situatie worden beschouwd die een 
beroep op psychische overmacht rechtvaardigt. Overmacht rechtvaardigt het handelen 
pas indien aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit wordt voldaan. De eis 
van proportionaliteit houdt in dit kader in dat het belang dat door het plegen van het 
strafbaar feit wordt gered, zwaarder moet wegen dan het belang dat door de overtreding 
van de strafwet wordt aangetast. De eis van subsidiariteit houdt in dit verband in dat 
de overmacht het handelen pas rechtvaardigt indien de dader geen andere keuze had. 
Het gaat er dus om dat het doel niet op een andere manier had kunnen worden bereikt. 
Opgemerkt zij dat naarmate de situatie waarin de dader zich bevindt minder acuut is, de 
eisen die aan het beroep op overmacht worden gesteld, zullen toenemen. Er zullen dan 
immers meer mogelijkheden zijn om de situatie op een niet-strafbare wijze op te lossen. 
De eisen die aan een persoon worden gesteld, zijn mede afhankelijk van de functie die 
hij heeft en van de verplichtingen die hij op zich heeft genomen. Zo moet bijvoorbeeld 
een brandweer- of politieman psychisch meer aan kunnen dan ‘de gemiddelde mens’. 
Mensen met een dergelijk beroep zullen minder vaak een geslaagd beroep op psychische 
overmacht kunnen doen dan de doorsnee burger. Zij zijn immers ook voor dergelijke 
situaties opgeleid en getraind. De verdachte kan overigens geen beroep op overmacht 
doen als hij zich door eigen toedoen in de noodsituatie heeft gebracht (culpa in causa). 

In sommige zaken kan men zich afvragen of er wel terecht een beroep op psychische 
overmacht is gedaan, en of een beroep op niet-toerekenbaarheid (artikel 39 WvSr) niet 
meer voor de hand had gelegen. De Hoge Raad lijkt zich echter weinig druk te maken om 
de diverse strafuitsluitingsgronden scherp van elkaar af te bakenen. Het is de rechter die 
dient te onderzoeken of de schuld ontbreekt. Op welke strafuitsluitingsgrond de dader dan 
een beroep doet, is minder van belang.

Tot slot speelt nog de vraag of de beoordeling van de psychische toestand van degene die 
een beroep doet op psychische overmacht uitsluitend een taak is van de rechter of dat 
deze daarvoor ook een beroep zou kunnen doen op de deskundigheid van een psychiater 
of psycholoog. De meningen zijn verdeeld. Menig jurist stelt zich op het standpunt dat het 
bij de beoordeling van het beroep op psychische overmacht vooral gaat om de vraag of de 
(externe) omstandigheden van dien aard zijn dat het begrijpelijk en te rechtvaardigen is 
dat een ‘normaal mens’ zodanig onder psychische druk komt te staan dat hij overgaat tot 
het plegen van een strafbaar feit. Dat is een ethisch/juridisch vraagstuk dat bij uitstek aan 
het oordeel van de rechter moet worden overgelaten, waarbij, in uitzonderingsgevallen, 
een beroep op een deskundigenoordeel mogelijk is. 
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Hier tegenover wordt ook wel het standpunt ingenomen dat de rechter voor zijn 
oordeelsvorming over psychische overmacht wel degelijk een beroep zou kunnen doen op 
een gedragsdeskundige.17 Aan die deskundige zou bijvoorbeeld de vraag kunnen worden 
voorgelegd “of de verdachte heeft gehandeld onder invloed van een psychische drang, 
en zo ja, waaruit die bestond en in hoeverre deze zijn of haar handelen heeft bepaald”. 
In voorkomende gevallen kan in overleg tussen opdrachtgever en NIFP een aangepaste op 
de psychische overmacht toegespitste vraagstelling geformuleerd worden. 

1.3.3. Noodweerexces

Er is nog een derde strafuitsluitingsgrond waarin de psychische toestand van de dader een 
rol speelt: noodweerexces. 
Het kan gebeuren dat iemand in een situatie waarin hij zichzelf (of een ander) verdedigt 
komt tot het plegen van geweld tegen de aanvaller. Strikt genomen kan dat geweld in 
strafrechtelijke zin een mishandeling (of erger) opleveren. Maar het ligt voor de hand 
dat, zolang het gaat om proportioneel geweld en ook aan de eis van subsidiairiteit wordt 
voldaan, het slachtoffer, lees: degene die zich verdedigt,dat niet kan worden aangerekend. 
De wet kent daarvoor het begrip ‘noodweer’.18 Een geslaagd beroep op noodweer leidt 
ook tot ontslag van alle rechtsvervolging. 

Zo mag bijvoorbeeld iemand die wordt bedreigd met een mes, dit mes met een stok uit 
de handen van de aanvaller slaan, ook als de aanvaller hierdoor pijn gedaan wordt. Een 
beroep op noodweer gaat echter niet op indien men zich aan de aanval kon onttrekken. 
En ook alleen de (subjectieve) vrees om aangevallen te worden is niet voldoende. Evenmin 
kan een beroep op noodweer slagen als de aanranding/aanval is afgelopen. De wet gaat 
zelfs nog een stap verder en houdt ook rekening met de mogelijkheid dat het slachtoffer 
zodanig van streek raakt van de aanval dat hij, populair uitgedrukt, de kluts kwijt raakt 
en in zijn verdediging veel verder gaat dan strikt noodzakelijk is. De wet heeft het dan 
over ‘noodweerexces’.19 Door de hevige gemoedsbeweging (als gevolg van de aanval) 
kan het immers onmogelijk of heel moeilijk zijn om te beoordelen hoe de aanranding het 
beste kan worden afgeweerd. Indien iemand door de emotie - die door de aanranding 

17 Bijvoorbeeld Knoops (1998).

18  Artikel 41 lid 1 WvSr handelt over de strafuitsluitingsgrond noodweer:“Niet strafbaar is hij die een feit begaat, 
geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogen-
blikkelijke, wederrechtelijke aanranding.”

19  Artikel 41 lid 2 WvSr: “Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, 
indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroor-
zaakt.” 
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is veroorzaakt - bij de afweer van de aanranding de grenzen van de noodzakelijke 
verdediging overschrijdt, wordt hem straffeloosheid toegekend. Het gaat derhalve om 
situaties waarin degene die zich moest verdedigen de proportionaliteit uit het oog verliest. 

Denk bij noodweerexces bijvoorbeeld aan de situatie dat men wordt aangevallen en dat men 
harder terugslaat dan nodig is of met een wapen schiet terwijl men met een klap had kunnen 
volstaan. Denk ook aan de situatie waarin men langer blijft slaan dan noodzakelijk is. 
Noodweerexces kan zich niet voordoen los van een situatie waarin noodweer is 
gerechtvaardigd. Dus wanneer vast komt te staan dat er geen noodweersituatie was, 
wordt een beroep op noodweerexces ook niet gehonoreerd. Diegene die van de 
aanranding dankbaar gebruik maakt in de zin dat hij bijvoorbeeld als wraak uit zijn dak 
gaat waarbij de grenzen worden overschreden, wordt ook niet beschermd. Het moet 
immers gaan om de spontane reactie die direct volgt op de aanranding. Als de aanranding 
tot een einde is gekomen, volgt al heel snel het moment waarin er geen sprake meer kan 
zijn van noodweerexces. 

1.4. Sancties

Algemeen
Het Nederlandse strafrecht kent een breed arsenaal van interventies van de rechter 
- straffen en maatregelen - om iemands strafbare gedrag te beïnvloeden.
Straffen zijn van oudsher bedoeld om de pleger van het strafbare feit leed toe te brengen; 
het oog-om-oog, tand-om-tand principe. Het leed dat de dader door het plegen van het 
delict heeft aangericht dient te worden vergolden. Naast leedtoevoeging of vergelding is 
straffen ook preventief bedoeld. Het straffen van de dader van een strafbaar feit beoogt 
te voorkomen dat deze dader opnieuw een strafbaar feit zal plegen (speciale preventie). 
Ook kan het opleggen van straffen anderen afschrikken en wellicht zelfs weerhouden van 
het plegen van strafbare feiten (generale preventie). Tenslotte wordt aan straffen wel 
een resocialiserende functie toegedacht. Bestraffing biedt een mogelijkheid om de dader 
opnieuw en “verbeterd” , dat wil zeggen als een “betere” mens, in de samenleving op te 
nemen, te resocialiseren.
Straf kan slechts worden opgelegd als de pleger zijn strafbare gedrag te verwijten valt; 
als hem schuld in de zin van verwijtbaarheid treft. Wanneer van verwijtbaarheid geen 
sprake is, dan kan de dader niet worden gestraft maar kan hem soms wel een maatregel 
worden opgelegd. Dat is het geval wanneer de rechter weliswaar heeft vastgesteld dat 
de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en ook dat dit feit strafbaar is, 
maar vervolgens tot de conclusie is gekomen dat de dader niet strafbaar is omdat hem 
geen verwijt te maken valt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de strafuitsluitingsgronden 
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ontoereken(ingsvat)baarheid, psychische overmacht en noodweer(exces). In al deze 
gevallen volgt de uitspraak ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR). Is sprake van 
ontoerekeningsvatbaarheid dan kan wel een maatregel worden opgelegd als de verdachte 
gevaarlijk geacht wordt. Bij de andere strafuitsluitingsgronden (waaronder psychische 
overmacht en noodweerexces) kan geen maatregel volgen en gaat de verdachte volledig 
vrijuit. 

Maatregelen vinden hun grondslag primair in een maatschappelijk belang, zoals 
bijvoorbeeld de beveiliging van de samenleving door opsluiting van gevaarlijk geachte 
personen. Met het toepassen van behandelmaatregelen wordt tevens beoogd het 
recidivegevaar actief te beperken tot een aanvaardbaar niveau.

Straffen en maatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk (on-)voorwaardelijk worden 
opgelegd. Aan een voorwaardelijke straf of maatregel zijn bijzondere voorwaarden en 
een proeftijd verbonden en altijd geldt automatisch de voorwaarde dat de veroordeelde 
gedurende de proeftijd niet mag recidiveren. Wanneer een veroordeelde gedurende de 
proeftijd recidiveert, een bijzondere voorwaarde overtreedt of deze onvoldoende naleeft, 
dan kan de offcier van justitie tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde sanctie 
vorderen. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, wanneer een veroordeelde niet komt 
opdagen voor een bij bijzondere voorwaarde opgelegde behandeling of zich onvoldoende 
inzet bij een behandeling.

Wanneer bijzondere voorwaarden worden opgelegd, wordt de (jeugd-)reclassering 
belast met het toezicht op de naleving en de begeleiding van de veroordeelde. Wordt een 
bijzondere voorwaarde opgelegd dan kan daaraan ook elektronisch toezicht (enkelband) 
worden verbonden. Kaal toezicht, dat wil zeggen toezicht en begeleiding door de 
reclassering zonder dat een bijzondere voorwaarde is opgelegd, is niet (meer) mogelijk.
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Volwassenen Jeugd (12-18 jaar)

Hoofdstraffen • Gevangenisstraf
• Hechtenis20

• Taakstraf
• Geldboete

• Jeugddetentie 
• Taakstraf
• Geldboete

Maatregelen •  Terbeschikkingstelling met 
bevel tot verpleging van 
overheidswege (TBS met 
verpleging)

•  Terbeschikkingstelling met 
voowaarden (TBS met 
voorwaarden)

•  Plaatsing in een inrichting voor 
stelselmatige daders (ISD)

•  Voorwaardelijke plaatsing in een 
inrichting voor stelselmatige 
daders (voorwaardelijke ISD)

•  Gedragsbeïnvloedende en 
vrijheidsbeperkende maatregel 
(GVM)

•  Vrijheidsbeperkende maatregel 
(VM) 

•  Plaatsing in een inrichting voor 
jeugdigen (PIJ)

•  Voorwaardelijke plaatsing in 
een inrichting voor jeugdigen 
(voowaardelijke PIJ)

•  Maatregel betreffende het 
gedrag van de jeugdige (GBM)

•  Vrijheidsbeperkende maatregel 
(VM) 

Sanctiestelsels
In het Nederlandse strafrecht kennen we twee verschillende sanctiestelsels: één pakket 
straffen en maatregelen binnen het commune -of volwassenen-strafrecht en een 
ander pakket binnen het jeugdstrafrecht. Hoofdregel is dat de leeftijd van de dader op 
het moment van plegen van het delict bepaalt, welk van de twee sanctiestelsels van 
toepassing is. Voor daders van 18 jaar en ouder is het commune strafrecht van toepassing 
en het jeugdstrafrecht geldt voor daders van 12 tot 18 jaar. Het adolescentenstrafrecht is 
geen apart sanctiestelsel maar biedt de mogelijkheid om bij een dader in de leeftijd van 
16 tot 23 jaar, afhankelijk van zijn ontwikkeling (-sleeftijd) af te wijken van de hoofdregel 
en zo meer op de persoon toegesneden maatwerk te leveren.  

20  Hechtenis is de vrijheidsbenemende hoofdstraf voor overtredingen, gevangenisstraf is de vrijheidsbene-
mende hoofdstraf voor misdrijven. Soms kan bij een misdrijf echter hechtenis worden opgelegd. Hechtenis 
wordt in de regel ondergaan in een huis van bewaring, gevangenisstraf in een gevangenis (Cleiren & Verpa-
len 2018, Tekst en Commentaar Strafrecht, artikel 9 WSr, aant. 2).
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Daders van 18 tot 23 jaar kunnen dan als een jeugdige worden gestraft in plaats van als een 
volwassene. En daders van 16 en 17 jaar kunnen dan als een volwassene worden gestraft, 
waarbij alle straffen en maatregelen die gelden voor volwassenen kunnen worden 
opgelegd, met uitzondering van levenslange gevangenisstraf.  

1.4.1. Het commune- of volwassenenstrafrecht

De straffen
Het commune- of volwassenenstrafrecht kent vier hoofdstraffen: gevangenisstraf, 
hechtenis, taakstraf en geldboete. De vrijheidsstraffen (hechtenis of gevangenisstraf) 
variëren van minimaal een dag tot maximaal levenslang. Dat was vroeger ook echt 
levenslang. Echter nadat het Europese Hof en de Hoge Raad oordeelden dat dit in 
strijd is met de mensenrechten, werd levenslang niet meer opgelegd.21 Het beleid is 
daarna aangepast om de zwaarste misdrijven wel weer met levenslang te kunnen 
bestraffen. Levenslanggestraften krijgen een kans om zich te herstellen en mogelijk ooit 
weer vrij te komen. Het adviescollege Levenslanggestraften adviseert na vijfentwintig 
jaar gevangenisstraf over een mogelijke terugkeer in de maatschappij. Belangrijke 
uitgangspunten zijn de mate van herstel, het recidiverisico en de belangen van slachtoffers 
en nabestaanden. De langste tijdelijke gevangenisstraf is dertig jaar. De taakstraf is altijd 
een werkstraf en kan maximaal 240 uur duren. Voor misdrijven die worden bedreigd 
met een vrijheidsstraf of een geldboete of voor overtredingen die worden bedreigd met 
een vrijheidsstraf, kan de rechter in plaats daarvan een taakstraf opleggen, behoudens 
in een aantal bij de wet bepaalde gevallen. Wordt een taakstraf niet of niet naar behoren 
uitgevoerd, dan kan vervangende hechtenis ten uitvoer worden gelegd, voor elke twee 
uur taakstraf staat ten hoogste een dag hechtenis en in totaal niet meer dan vier maanden 
hechtenis. De geldboete is onderverdeeld in 6 categorieën en varieert van minimaal 3 euro 
tot maximaal 870.000 euro. Ook bij niet-betaling is vervangende hechtenis mogelijk, van 
tenminste één dag tot ten hoogste één jaar. Naast deze hoofdstraffen kent het commune 
strafrecht nog een aantal bijkomende straffen maar die zijn in dit kader minder relevant en 
blijven hier verder buiten beschouwing. 

De maatregelen
Van de maatregelen in het commune strafrecht de volgende in het kader van dit boekje 
de meest relevante: de terbeschikkingstelling (TBS) met bevel tot verpleging van 
overheidswege of met voorwaarden betreffende het gedrag; de plaatsing in een inrichting 
voor stelselmatige daders (ISD) en de maatregel strekkende tot gedragsbeinvloeding 

21 Zie oa. HR 19-12-2017 (ECLI: NL:2017: 3185).
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of vrijheidsbeperking (GVM). Deze drie maatregelen komen verderop in dit boek (in 
deel D) uitgebreid aan bod. Goed om hier nog te noemen is de minder voorkomende 
vrijheidsbeperkende maatregel (VM). Deze kan voor een periode van vijf jaar worden 
opgelegd en bestaan uit een gebiedsverbod, een verbod voor contact met een bepaalde 
persoon of personen (contactverbod), de verplichting op een bepaald tijdstip of 
gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie te zijn of zich te melden bij de 
politie (denk aan voetbalhooligan die zich bij wedstrijden van zijn club moet melden op 
het politiebureau).

De tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen
Het volwassenenstrafrecht kent voor de onderscheiden vrijheidsbenemende sancties 
verschillende soorten inrichtingen: Penitentiaire Inrichtingen, Detentiecentra (Rotterdam 
en Zeist), Justitieel Complex Zaanstad en JC Schiphol (en in ontwikkeling JC Vlissingen) 
voor het ondergaan van voorlopige hechtenis, gevangenisstraffen en ISD-maatregelen. 
Voor de tenuitvoerlegging van TBS (met dwangverpleging of voorwaarden) en 
behandelingen opgelegd bij bijzondere voorwaarden zijn er FPC’s, FPK’s en FPA’s 
(respectievelijk Forensisch Psychiatrische Centra, Klinieken en Afdelingen). Waar een 
veroordeelde precies wordt ondergebracht is afhankelijk van de aard van de opgelegde 
sanctie maar ook, waar het de maatregelen betreft, van de aard en ernst van de 
individuele problematiek cq. diagnostiek en de ingeschatte individuele zorgbehoefte en 
beveiligingsniveau.

1.4.2. Het jeugdstrafrecht 

Van oudsher is het jeugdstrafrecht minder dan het commune strafrecht gericht op 
vergelding en leedtoevoeging en meer op (her-)opvoeding en (her-)inbedding in de 
samenleving, uitgaande van de idee dat minderjarigen niet gelijk als volwassenen 
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun gedrag, niet civielrechtelijk voor 
door hen veroorzaakte schade maar ook niet in strafrechtelijke zin. In de huidige 
tijd zijn deze beginselen en inzichten vastgelegd in internationale verdragen, zoals 
het IVRK, het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (ofwel: “het 
mensjesrechtenverdrag”). 
Het Nederlandse jeugdsanctierecht is een stelsel met een eigen vrijheidsstraf, de 
jeugddetentie. Het kent naast de werkstraf ook de mogelijkheid van een leerstraf als 
taakstraf en heeft eigen maatregelen. Het is in principe van toepassing op minderjarigen 
tussen de 12 en 18 jaar. 
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Een minderjarige die ten tijde van het plegen van het strafbaar feit nog geen 12 jaar 
oud was, kan dus niet strafrechtelijk worden vervolgd en bestraft. Hij kan dus niet 
worden gedagvaard, niet worden veroordeeld, krijgt geen straf en geen strafblad. Wel 
zijn een aantal opsporingshandelingen toegestaan zoals staande houden, aanhouden, 
onderzoek aan lichaam of kleding en overbrengen naar een politiebureau en daar 
ophouden voor onderzoek voor maximaal zes uur bij een feit waarvoor geen voorlopige 
hechtenis is toegelaten of maximaal negen uur bij een feit waarvoor wel voorlopige 
hechtenis is toegelaten. De verdenking dat een kind jonger dan 12 jaar een strafbaar 
feit heeft gepleegd wordt in de regel opgevat als een zorgsignaal en daarom doet de 
politie in een dergelijk geval een zorgmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming. 
Deze melding kan aanleiding zijn voor een onderzoek door de Raad en eventuele civiele 
kinderbeschermingsmaatregelen en andere interventies. 

De leeftijdsgrens van 12 jaar is de keiharde ondergrens van het jeugdstrafrecht; er 
is geen enkele uitzondering op mogelijk. Dat is anders voor de bovengrens van het 
jeugdstrafrecht. Het uitgangspunt is dat minderjarigen tot 18 jaar berecht worden 
volgens het jeugdstrafrecht. Maar op deze hoofdregel, dus aan de bovenkant van het 
jeugdstrafrecht, is wel een uitzondering mogelijk. In bijzondere gevallen, namelijk 
wanneer de rechter daartoe grond vindt in de ernst van het begane feit, of in de 
persoonlijkheid van de dader of in de omstandigheden waaronder het feit is begaan, 
kan aan minderjarigen die 16 of 17 jaar waren ten tijde van het plegen van het strafbaar 
feit, een sanctie uit het volwassenenstrafrecht (met uitzondering van levenslange 
gevangenisstraf) worden opgelegd in plaats van een jeugdsanctie. En ten aanzien van 
de meerderjarige die tijdens het plegen van het delict tussen de 18 en 23 jaar was, kan 
de rechter, wanneer hij daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van de dader of de 
omstandigheden waaronder het feit is begaan, een sanctie uit het jeugdstrafrecht 
opleggen. Vóór de inwerkingtreding van het eerder genoemde adolescentenstrafrecht       
(1 april 2014) kon het jeugdstrafrecht op voornoemde gronden enkel worden toegepast bij 
jongvolwassenen tussen de 18 en 21 jaar.

De straffen
De hoofdstraffen in het jeugdstrafrecht zijn: jeugddetentie, taakstraf en geldboete. De 
duur van de jeugddetentie is voor degene die ten tijde van het begaan van het misdrijf de 
leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt ten minste 1 dag en ten hoogste 12 maanden en 
overigens ten hoogste 24 maanden. 
Concreet: waar een volwassen dader voor doodslag maximaal 15 jaar gevangnisstraf 
opgelegd kan worden, is dat voor een dader tussen de 12 en 16 jaar maximaal 1 jaar 
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jeugddetentie en voor een dader van 16 jaar of ouder maximaal 2 jaar jeugddetentie.22 
De geldboete is in het jeugdstrafrecht tenminste gelijk aan het minimum in het 
volwassenenstrafrecht, dus 3 euro. Maximaal is de geldboete in het jeugdstrafrecht een 
geldboete vallend in de tweede categorie uit het volwassenenstrafrecht, dus 4350 euro. 
Anders dan in het commune strafrecht kan een taakstraf in het jeugdstrafrecht bestaan uit 
een werkstraf of een leerstraf of een combinatie van beide. De leerstraf en de werkstraf 
kunnen ieder afzonderlijk opgelegd maximaal 200 uren duren; wordt een taakstraf 
opgelegd die bestaat uit een combinatie van een werk- en een leerstraf dan kan deze 
combinatie maximaal 240 uur duren.

De maatregelen
Het jeugdstrafrecht kent eigen maatregelen, te weten de maatregel tot plaatsing in een 
inrichting voor jeugdigen (PIJ) en de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige, 
ook wel gedragsbeïnvloedende maatregel genoemd (GBM ). Deze twee maatregelen 
komen later in dit boek (in deel D) uitgebreid aan bod. Soms doet zich bij minderjarigen 
de vraag voor, of het niet beter en passender zou zijn, om in plaats van een PIJ-maatregel 
de minderjarige verdachte cq. dader via het civiele kinderbeschermingsrecht met een 
plaatsing gesloten jeugdzorg te behandelen. Gezien de pedagogische, op heropvoeding en 
verbetering gerichte doelstelling die het jeugdstrafrecht ook heeft, kan de (straf-)rechter 
dit mogelijk maken, door bij schuldigverklaring aan betrokkene geen straf of maatregel 
op te leggen. De strafrechter kan evenwel niet zelf een plaatsing gesloten jeugdzorg 
opleggen, dat is immers een maatregel uit het civiele recht en die kan alleen door een 
civiele kinderrechter worden opgelegd. In de praktijk wordt dit vaak opgelost door 
zogenaamde combizittingen, waarbij straf- en civiel recht worden gecombineerd. 
Eventueel kan de strafrechter in een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke 
sanctie (en dat kan ook een voorwaardelijke PIJ zijn), aan de betrokken minderjarige 
wél de verplichting opleggen mee te werken aan de uitvoering van de (nog op te leggen 
of reeds opgelegde) civiele plaatsing gesloten jeugdzorg. Aldus ontstaat individueel 
maatwerk maar ook een vermenging tussen straf en civielrechtelijke maatregelen en 
sancties, en daarmee ook van bevoegdheden, die in de praktijk tot ingewikkeldheden bij 
de uitvoering kan leiden en die niet iedereen dogmatisch even fraai vindt.23 

22   NB: voorgesteld is om de maximale gevangenisstraf voor doodslag voor volwassenen te verhogen van 15 
naar 25 jaar. Daarmee komt die straf in redelijke verhouding te staan tot de maximale gevangenisstraf voor 
moord (30 jaar), wat meer recht doet aan de ernst van het misdrijf (Wetsvoorstel, kamerstukken II, 2020/21, 
35.871).

23  Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBAMS:2019:7922: De rechtbank zal deze gesloten plaatsing echter niet als  
bijzondere voorwaarde verbinden aan de voorwaardelijke PIJ-maatregel omdat zij van oordeel is dat  
het meewerken aan een civielrechtelijke behandeling in een gesloten instelling niet als strafrechtelijke  
voorwaarde dient te worden opgelegd.
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Het is aan de rapporteur om ook deze ingewikkelde mogelijkheid af te wegen en eventueel 
te adviseren. Daarbij moet bedacht worden dat civiele kinderbeschermingsmaatregelen 
zoals een plaatsing gesloten jeugdzorg eindigen bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar 
(met hooguit kleine doorloop voor goede afronding hulpverlening).

Naast deze specifieke jeugdmaatregelen geldt in het jeugdstrafrecht precies dezelfde 
vrijheidsbeperkende maatregel als in het volwassenenstrafrecht. Zoals daar reeds 
beschreven kan deze voor een periode van 5 jaar worden opgelegd en bestaan uit 
een gebiedsverbod, een verbod voor contact met een bepaalde persoon of personen 
(contactverbod), de verplichting op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde 
periode op een bepaalde locatie te zijn of zich te melden bij de politie (denk aan 
voetbalhooligan die zich bij wedstrijden van zijn club moet melden op het politiebureau). 
Verschil is wel, dat de rechter voor niet-naleving van de vrijheidbeperkende maatregel die 
onder het jeugdstrafrecht is opgelegd, vervangende jeugddetentie kan bevelen , waar dat 
in het volwassenenstrafrecht vervangende hechtenis is.

De tenuitvoerlegging van jeugdstraffen en -maatregelen
Waar het volwassenenstrafrecht voor de onderscheiden vrijheidsbenemende sancties 
verschillende inrichtingen kent, bestaat in het jeugdstrafrecht maar één soort inrichting: 
de Justitiële Jeugdinrichting (JJI). 
Er zijn in Nederland drie JJI’s: één rijksinrichting (RJJI) en twee particuliere JJI’s. De RJJI is 
gevestigd op drie locaties: De Hunnerberg in Nijmegen, De Hartelborgt in Spijkenisse en 
Den Hey–Acker in Breda. De twee particuliere JJI’s zijn JJI Lelystad en Forensisch Centrum 
Teylingereind in Sassenheim. Alle JJI’s huisvesten zowel voorlopig gehechte jongeren 
als afgestrafte jongeren met jeugddetentie of vervangende jeugddetentie als jongeren 
met een maatregel PIJ. Daarnaast heeft iedere JJI wel een of meer bijzondere landelijke 
functies. RJJI locatie De Hunnerberg is de enige plek waar ook meisjes gedetineerd kunnen 
worden. 
Door dalende criminaliteitscijfers en daarmee een dalende behoefte aan cellen is reeds 
vanaf 2016 geëxperimenteerd met zogenaamde Kleinschalige Voorzieningen. In de 
zomer van 2019 is het Programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM) van start gegaan. 
Hierbij staat een streven naar individueel maatwerk centraal waarbij jongeren individueel 
worden beoordeeld en ingeschat op het meest passende en noodzakelijke zorg- en 
beveiligingsniveau. Op basis hiervan worden jongeren dan geplaatst in een Kleinschalige 
Voorziening voor Justitiële Jeugdigen KVJJ of KV danwel in een Forensisch Centrum Jeugd 
FCJ. De bestaande JJI’s worden omgevormd tot FCJ’s. Er is al een aantal KV’s operationeel. 
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1.4.3. Het adolescentenstrafrecht

Op 1 april 2014 trad het Adolescentenstrafrecht (ASR) in werking. Als reeds gezegd, gaat 
het hierbij niet om een zelfstandig, apart sanctiestelsel voor adolescenten. Kern van het 
adolescentenstrafrecht is de verruiming van de groep jongvolwassen daders voor wie 
het mogelijk is om af te wijken van de hoofdregel ten aanzien van de toepassing van het 
volwassenenstrafrecht. Die groep is nu verruimd tot daders in de leeftijd van 18 tot 23 jaar 
ten tijde van het plegen van het delict (was hiervoor daders van 18 tot 21 jaar). De beslissing 
welk sanctiestelsel wordt toegepast is aan de rechter. Daarbij spelen twee overwegingen 
een rol, die zijn neergelegd in artikel 77c WvSr: óf de omstandigheden waaronder het 
feit is begaan (denk aan: groepje daders, allen zijn minderjarig, een is 18 jaar en dus 
volwassen maar zijn rol/aandeel is niet wezenlijk anders dan dat van de anderen) óf de 
persoonlijkheid van de dader, dus de persoonlijke, individuele ontwikkeling van de dader. 

Reeds vanaf de fase van voorlopige hechtenis, speelt de keuze voor toepassing van het 
ASR een rol. In beginsel wordt een verdachte van 18 tot 23 jaar voor wie door de rechter-
commissaris voorlopige hechtenis wordt bevolen, ondergebracht in een penitentiaire 
inrichting voor volwassenen (PI, huis van bewaring). De officier van justitie, de rechter-
commissaris en de reclassering kunnen evenwel bij de voorgeleiding voor de rechter-
commissaris van een verdachte van 18 tot 23 jaar, reeds anticiperen op de vraag of 
toepassing van artikel 77c WvSr, dus berechting van een volwassen verdachte van 18 tot 
23 jaar volgens het jeugdstrafrecht, aan de orde zou kunnen zijn. De betreffende verdachte 
kan door de rechter-commissaris in een justitiële jeugdinrichting (JJI) in voorlopige 
hechtenis worden geplaatst. Dit kan alleen op vordering van de officier van justitie, dus 
niet ambtshalve. Wanneer in het kader van een voorgeleiding bij de rechter-commissaris 
door een psychiater of psycholoog van het NIFP een voorgeleidingsconsult bij een 
adolescent wordt verricht, is de vraag of er een indicatie is om betrokkene in een JJI te 
detineren een van de standaardvragen waarover geadviseerd wordt. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van de ASR Wegingslijst, die door het NIFP is ontwikkeld. De beslissing 
van de rechter-commissaris om een adolescente verdachte in voorlopige hechtenis in een 
JJI te plaatsen betekent niet dat dan ook de uiteindelijke berechting automatisch via het 
jeugdstrafrecht zal plaatsvinden. Daarover beslissen de rechters die de zaak inhoudelijk 
gaan berechten. Plaatsing in voorlopige hechtenis in een JJI geeft vaak meer informatie 
over de vraag of een adolescent nog gebaat is bij een pedagogische benadering en dito 
inrichtingsklimaat en is alleen al daarom waardevol en aan te bevelen. Overigens kan 
de beslissing waar een verdachte in voorlopige hechtenis moet worden geplaatst later 
gewijzigd worden en kan een adolescent die bij aanvang van de VH in een volwassen PI 
is geplaatst ook later in de strafprocedure nog naar een JJI worden overgebracht. Dat kan 
bijvoorbeeld gebeuren op advies van een pro Justitia-rapporteur. 
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Voor de oordeelsvorming door de rechter over de persoonlijkheid van de dader is 
adequate voorlichting over de ontwikkelingsfase van de adolescent noodzakelijk. De 
pro Justitia-rapporteur die een adolescent onderzoekt, dient de rechter hierover te 
informeren en te adviseren. Gebruik van de ASR Wegingslijst van het NIFP is daarbij 
state-of-the-art werkwijze. 

Voor alle duidelijkheid is het wellicht goed om op te merken dat de keuzemogelijkheid 
voor jeugdigen tussen de 16 en 23 jaar beperkt is tot de keuze voor toepassing van het 
jeugdstrafrecht óf het meerderjarigenstrafrecht. De sancties uit het jeugdstrafrecht 
kunnen niet gecombineerd worden met sancties uit het meerderjarigenstrafrecht.
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2. Het strafprocesrecht

Zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven, wordt in het materiële strafrecht bepaald 
welke de strafbare feiten zijn en met welke straffen zij kunnen worden bestraft. Het 
strafprocesrecht bestaat uit proceduregels, regels die betrekking hebben op de toepassing 
van het strafrecht in een concreet geval. 

Hoofddoel van het strafproces is het verzekeren van een juiste toepassing 
van het materiële strafrecht. Dat doel valt uiteen in twee subdoelen. Enerzijds 
bestraffing van schuldigen wat onder meer soms de toekenning van ingrijpende 
onderzoeksbevoegdheden rechtvaardigt en anderzijds voorkoming van bestraffing van 
onschuldigen. Veel strafprocessuele voorzieningen hebben dan ook een waarborgkarakter 
zoals bijvoorbeeld het aan verdache toegekende recht zich te verdedigen.

Het Nederlandse strafproces wordt wel omschreven als gematigd accusatoir. Het bevat 
namelijk niet alleen kenmerken van het accusatoire model maar er zijn ook elementen 
van het inquisitoire model in verweven. Kenmerkend voor het accusatoire model is een 
partijenproces met aan de ene kant de aanklager die de beschuldiging formuleert en die 
moet zien te bewijzen en aan de andere kant de aangeklaagde, verdachte, die daarin een 
volwaardige procespartij is met eigen rechten en bevoegdheden. Bij het inquisitoire model 
heeft de rechter een actieve rol bij het onderzoeken van de zaak. Zij oordelen op basis van 
de materiële waarheid, verdachte is geen procespartij maar voorwerp van onderzoek.

2.1. Grondbeginselen

Enkele belangrijke grondbeginselen van het strafprocesrecht zijn:

Legaliteitsbeginsel
Dit beginsel, neergelegd in artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering (WvSv) houdt 
in dat de bevoegdheid van de overheid tot het maken van inbreuken op de rechten en 
vrijheden van burgers wordt gebonden aan de vooraf bekendgemaakte en daardoor als 
bekend veronderstelde wet. Achterliggende gedachte is bescherming van de burger tegen 
willekeurige vervolging en bestraffing.

In dubio pro reo beginsel
Het in dubio pro reo beginsel is verwant aan de in het vorige hoofdstuk genoemde 
onschuldpresumptie en betekent dat de verdachte niet veroordeeld mag worden indien er 
twijfel bestaat over diens schuld. De verdachte krijgt het voordeel van de twijfel.
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Ne bis in idem beginsel
Dit houdt in dat een verdachte na een vrijspraak of een veroordeling niet opnieuw 
vervolgd kan worden voor hetzelfde feit. Echter sinds een wetswijziging is het mogelijk 
geworden om onherroepelijke uitspraken van de strafrechter in geval van ernstige 
strafzaken (ten nadele van de gewezen verdachte) te herzien, bijvoorbeeld omdat er nieuw 
bewijs aan het licht is gekomen.

Nemo tenetur beginsel
Niemand kan verplicht worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Het beginsel 
dat de verdachte niet actief zijn medewerking hoeft te verlenen aan onderzoeken die hem 
kunnen belasten, behoeft echter enige relativering. Zo dient bijvoorbeeld een verdachte van 
het rijden onder invloed zijn medewerking te verlenen aan een bloedproef of ademanlyse.

Zwijgrecht
Het zwijgrecht is een uitwerking van het nemo tenetur beginsel. Het Wetboek van 
Strafvordering schrijf voor dat de verdachte voor het verhoor wordt meegedeeld dat hij 
niet tot antwoorden verplicht is. Ook bij pro Justitia-onderzoek zien we geregeld dat een 
verdachte zich beroept op zijn zwijgrecht.

Fair trial beginsel
Dit meer algemeen geldende beginsel, neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM), houdt in het recht op een eerlijk proces. Het vormt 
de grondslag van de procedurele regels waaraan de partijen die zijn betrokken bij een 
juridisch geschil zich moeten houden.

2.2. Positie verdachte

Een burger kan pas als verdachte worden aangemerkt als er ten aanzien van hem sprake is 
van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit.24 
Samengevat moet sprake zijn van:
1.  een strafbaar feit: niet strafbaar gesteld gedrag kan geen aanleiding geven tot justitieel 

ingrijpen:
2.  een redelijk vermoeden van schuld aan dat strafbare feit: dit houdt in dat het niet slechts 

redelijk is in de ogen van de opsporingsambtenaar: 

24 Artikel 27 WvSV.
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3.  een vermoeden dat op feiten of omstandigheden is gebaseerd: objectief is een vermoeden als 
dat steunt op objectieve gegevens. Het gaat daarbij om feiten en omstandigheden 
zoals die zich op het moment van het vermeend strafbare gedrag voordoen. Het 
vermoeden kan bijvoorbeeld berusten op feiten die door opsporingsambtenaren zelf 
zijn geconstateerd, maar het kan ook gebaseerd zijn op een aangifte die is gedaan. 
Zelfs een anonieme tip kan onder omstandigheden een voldoende basis voor een 
redelijke verdenking opleveren. De vraag is echter steeds of de beschikbare informatie 
als voldoende betrouwbaar kan worden geacht. Op volstrekt onbetrouwbare 
informatie kan uiteraard geen redelijk vermoeden worden gebaseerd. Een en ander is 
nader uitgewerkt in de jurisprudentie.

2.3. Rol van de officier van justitie

De officier van justitie vertegenwoordigt bij de rechtbank het Openbaar Ministerie (OM). 
Het OM maakt weliswaar deel uit van de rechterlijke macht (de staande magistratuur) en 
is daarmee geen partij in het strafproces, maar heeft zich als organisatie verzelfstandigd 
ten opzichte van de zittende magistratuur (de rechters). Het OM is hiërarchisch 
georganiseerd en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van 
Justitie en Veiligheid. Dit betekent dat de officier van justitie niet onafhankelijk is (de 
rechter is dit wel). Hij is verantwoording verschuldigd aan zijn superieuren, uiteindelijk 
aan de Minister. Aan het hoofd van het OM staat het College van Procureurs-Generaal. 
De Procureurs-Generaal bepalen het landelijk opsporings-en vervolgingsbeleid van het 
OM. Nederland is opgedeeld in tien arrondissementen met ieder hun eigen rechtbank 
en arrondissementsparket.25 De arrondissementsparketten hebben dezelfde naam als 
de rechtbanken.26 Verder zijn de vijf ressortsparketten samengevoegd tot één landelijk 
ressortsparket (kantoor van het OM bij een Gerechtshof). Het ressortsparket kent vier 
vestigingsplaatsen.27 Het OM wordt bij het ressortsparket vertegenwoordigd door de 
advocaat-generaal. Een arrondissmentsparket staat onder leiding van een hoofdofficier 
van justitie. 

25  Voor de gerechtelijke herindeling (januari 2013) was Nederland verdeeld in negentien arrondissementen en 
vijf hofressorten.

26  Een uitzondering hierop is het arrondissementsparket Oost-Nederland. Met inwerkingtreding van de Split-
singswet (1 april 2013) is de rechtbank Oost-Nederland opgesplits in de rechtbank Overijssel en de rechtbank 
Gelderland. Het arrondissmentsparket Oost-Nederland bedient beide rechtbanken. Hiermee telt Nederland 
tien arrondissementsparketten en elf rechtbanken.

27 Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch.
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De officier van justitie is in de eerste plaats belast met de opsporing en vervolging van 
strafbare feiten. Hij is leider van het opsporingsonderzoek door de politie en is hiervoor 
(eind)verantwoordelijk. De officier van justitie is niet verplicht elk gepleegd strafbaar feit 
te vervolgen. In Nederland geldt namelijk het opportuniteitsbeginsel dat inhoudt dat van 
vervolging mag worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend. Indien de 
vervolging niet haalbaar is of niet opportuun wordt geacht, en de officier van justitie een 
strafzaak seponeert, dan wordt deze niet aan de rechter voorgelegd en wordt er dus geen 
straf opgelegd.28

De rechter is gebonden aan de vervolgingsbeslissing van de officier van justitie. De rechter 
kan enkel oordelen over de feiten die door de officier van justitie ten laste worden gelegd. 
Behalve met opsporing en vervolging van strafbare feiten is de officier van justitie ook 
belast met de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, waaronder bijvoorbeeld de 
oproeping van getuigen ter zitting of de executie van een vonnis. 

In het kader van bovengenoemde taken zijn de officier van justitie diverse bevoegdheden 
toegekend. Een binnen het bestek van dit boek relevante bevoegdheid is de benoeming 
van een deskundige.29 De officier van justitie kan de deskundige ambtshalve of op verzoek 
van de verdachte benoemen. De officier van justitie kan echter uitsluitend deskundigen 
benoemen, die zijn geregistreerd in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 
(NRGD). Als hij inschakeling van een niet-geregistreerde deskundige zoals bijvoorbeeld 
een forensisch milieurapporteur noodzakelijk acht, dient hij zich te wenden tot de rechter-
commissaris. 

2.4. De tenlastelegging

In het Wetboek van Strafvordering is bepaald dat de dagvaarding (oproeping van de 
verdachte om ter zitting te verschijnen) een opgave moet bevatten van het feit dat ten 
laste wordt gelegd met vermelding omstreeks welke tijd en plaats het begaan zou zijn. 
Verder vermeldt zij de wettelijke voorschriften waarbij het feit is strafbaar gesteld en de 
omstandigheden waaronder het feit zou zijn begaan. Dit onderdeel van de dagvaarding, 
de tenlastelegging, speelt een cruciale rol in het rechtsgeding. Deze zorgt ervoor dat 
alle partijen (verdachte, OM, rechter) op de hoogte zijn van de gronden waarop de 
vervolging rust. Dit geeft bijvoorbeeld de verdediging de mogelijkheid van een concrete 
voorbereiding. Daarnaast beperkt de tenlastelegging de onderzoeks- en beslissingstaak 

28 Zie Deel A.2.5.1.

29 Artikel 150 WvSv.
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van de rechter tot het tenlastegelegde voorval (zie nader onder: Besluitvorming rechter).  
De tenlastelegging beschrijft dus gedetailleerd een concreet voorval gespecificeerd naar 
tijd en plaats. Als de tenlastelegging niet aan deze eisen voldoet, kan zij niet fungeren als 
grondslag voor een terechtzitting. De dagvaarding moet dan nietig worden verklaard. 
De officier van justitie heeft de mogelijkheid de tenlastelegging nog tijdens de zitting aan 
te vullen of te wijzigen. De kern van het verweten gedrag en de juridische omschrijving 
daarvan moet dan wel hetzelfde blijven. 

Er zijn verschillende soorten tenlasteleggingen. Vaak wordt een primaire/subsidiaire 
tenlastelegging gebruikt. Het primair tenlastegelegde feit bevat een feitencomplex 
waardoor een relatief zware delictsomschrijving wordt vervuld (bijvoorbeeld moord). 
Het subsidiair tenlastegelegde bevat hetzelfde feitencomplex maar dan als vervulling van 
een lichtere delictsomschrijving (bijvoorbeeld doodslag). Het subsidiair tenlastegelegde 
feit fungeert als het ware als vangnet voor het geval het primair tenlastegelegde niet 
bewezen kan worden verklaard. 

2.5. Strafproces in vogelvlucht

2.5.1. Vooronderzoek

Opsporing
Op het moment dat er aangifte wordt gedaan van een strafbaar feit of dat anderszins 
het vermoeden rijst dat een strafbaar feit is begaan, begint het opsporingsonderzoek 
door de politie. De officier van justitie heeft de leiding en draagt de verantwoordelijkheid 
voor dit onderzoek. De mate waarin de officier van justitie in de praktijk bij het 
opsporingsonderzoek is betrokken, verschilt echter per zaak. De politie heeft haar 
eigen professionele en zelfstandige werkwijze. In slechts een minderheid van de 
gevallen, doorgaans de ‘grotere’ zaken van maatschappelijk gewicht, bepaalt de officier 
van justitie daadwerkelijk mede de inhoud en richting van het onderzoek. In andere 
gevallen wordt hij incidenteel ingeschakeld als zijn medewerking/toestemming nodig 
is voor de toepassing van bepaalde dwangmiddelen (zoals bijvoorbeeld aanhouding 
buiten heterdaad of voorlopige hechtenis) of opsporingsmethoden (zoals bijvoorbeeld 
de telefoontap). In de meeste gevallen ziet de officier van justitie de resultaten van 
het opsporingsonderzoek echter pas achteraf in de vorm van een proces-verbaal. De 
hulpofficier van justitie is zelf wel nauw betrokken bij het opsporingsonderzoek. De 
hulpofficier is geen lid van het OM, maar een bij de politie werkzame opsporings-
ambtenaar (met een hogere rang) die meer stafrechtelijke bevoegdheden heeft dan de 
‘gewone’ opsporingsambtenaar.
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Vervolging
Aan de hand van de uitkomsten van het opsporingsonderzoek bepaalt de officier van 
justitie of vervolging moet plaats hebben. Behalve de officier van justitie heeft ook 
de rechter-commissaris (rc) een belangrijke rol in het vooronderzoek. De rc behandelt 
dus geen strafzaken op zitting, maar hij kan onder meer getuigen horen, beslissen 
over de verlenging van de voorlopige hechtenis, over het al dan niet inzetten van meer 
ingrijpende opsporingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld het doorzoeken van een woning, en 
hij kan deskundigen benoemen. Sinds een wetswijziging in 2013 is de positie van de rc 
versterkt en opereert hij niet meer primair als onderzoeksrechter, maar als rechter in het 
vooronderzoek die toezicht houdt op het goede verloop daarvan en die op verzoek van de 
officier van justitie en van de verdachte onderzoekshandelingen verricht. Met genoemde 
wetswijziging is tevens het bestaande formele kader van het gerechtelijk vooronderzoek 
(gvo) afgeschaft, en vervangen door een meer flexibele mogelijkheid voor de rc om 
onderzoekshandelingen te (doen) verrichten. 

Zoals eerder opgemerkt is de officier van justitie niet verplicht om ieder strafbaar feit te 
vervolgen (opportuniteitsbeginsel). Hij kan een strafzaak seponeren bijvoorbeeld omdat 
er onvoldoende bewijs is, of omdat het feit niet strafbaar is, of omdat er sprake is van 
onrechtmatig verkregen bewijs. Dit zijn voorbeelden van zogenaamde technische sepots 
(vervolging is niet haalbaar). Ook kan het zijn dat de beslissing om te seponeren meer op 
een beleidsmatige keuze berust. Voorbeelden van zogenaamde beleidssepots (vervolging 
is niet opportuun) zijn onder meer ‘ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert’, ‘gering 
feit’ en ‘recente bestraffing’. Wanneer vervolging opportuun is en wanneer niet is terug 
te vinden in richtlijnen voor het OM. Aan een sepot kunnen ook voorwaarden worden 
verbonden. Middels een voorwaardelijk sepot wordt de zaak meteen afgedaan, onder 
het voorbehoud dat de verdachte binnen een bepaalde termijn de door Het OM gestelde 
voorwaarde(n) nakomt.30 Volgens beleid van het OM wordt bij een sepot slechts de 
algemene voorwaarde gesteld dat de verdachte geen strafbare feiten begaat binnen 
een proeftijd van ten hoogste een jaar. Een sepot met bijzondere voorwaarden wordt in 
beginsel niet meer ingezet. Voor het buitengerechtelijk stellen van voorwaarden omtrent 
gedrag dient de strafbeschikking te worden benut (gedragsaanwijzing).31 Hieronder wordt 
de strafbeschikking verder toegelicht.

30  Met inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening (2008) heeft het voorwaardelijk sepot een wettelijke basis 
gekregen.

31 OM-beleidsregel “Aanwijzing sepot en gebruik sepotgronden” (2020 A013).
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De officier van justitie kan ook besluiten een zaak zonder tussenkomst van een rechter af 
te doen middels het aanbieden van een transactie (het betalen van een geldbedrag of het 
verrichten van een taakstraf) aan de verdachte. Als de verdachte het hiermee niet eens is en 
het transactie aanbod niet aanneemt, kan de zaak alsnog aan de rechter worden voorgelegd.
Daarnaast heeft de officier van justitie sinds 2008 de bevoegheid zelfstandig, zonder 
tussenkomst van een rechter, een sanctie (geldboete, taakstraf, ontzegging rijbevoegdheid) 
op te leggen ter zake van relatief lichte vergrijpen. Deze zogenaamde strafbeschikking 
strekt niet tot voorkoming van vervolging (zoals de transactie) maar is een afdoeningsvorm 
waarmee het OM de zaak kan vervolgen en bestraffen. Daarmee komt de strafbeschikking 
wat rechtskarakter betreft, meer overeen met een rechterlijke veroordeling. De 
strafbeschikking kan ook bepaalde aanwijzingen of maatregelen bevatten (zoals een straat- 
of contactverbod). Als de verdachte toch wil dat de rechter over zijn zaak oordeelt, kan hij 
verzet aantekenen maar daartoe moet hij dan wel zelf het initiatief nemen. De strafrechter 
zal de zaak dan in zijn geheel opnieuw beoordelen. Zowel voor het aanbieden van een 
transactie als voor het uitvaardigen van een strafbeschikking geldt dat dit alleen mogelijk is 
bij delicten waarop in de wet een gevangenisstraf is gesteld van maximaal 6 jaar. 

Met de Wet OM-afdoening is een begin gemaakt met de vervanging van de transactie 
door de strafbeschikking.32 De OM-transactie en de strafbeschikking bestaan vooralsnog 
naast elkaar maar de politietransactie is al vervangen door de strafbeschikking.
Indien de vervolging reeds was ingezet (bijvoorbeeld in het geval dat de verdachte 
in voorlopige hechtenis is gesteld of als de rechter-commissaris bepaalde 
onderzoekshandelingen heeft verricht) en de officier van justitie besluit om niet verder 
te vervolgen, dan dient hij een kennisgeving niet-verdere vervolging aan verdachte uit te 
brengen. Daarmee eindigt het onderzoek. De verdachte kan dan voor dat zelfde feit niet 
opnieuw worden vervolgd tenzij nieuwe bezwaren bekend zijn geworden. Als de officier 
van justitie echter van oordeel is dat (wel) verdere vervolging moet plaatshebben, dan kan 
hij de verdachte dagvaarden ter zitting.

2.5.2. Onderzoek ter zitting 

Dagvaarding
De terechtzitting wordt, - zoals dat heet -, aanhangig gemaakt door de dagvaarding. 
Hierdoor neemt het rechtsgeding een aanvang en duurt in principe voort tot aan de 
einduitspraak. De berechting vormt het meest zichtbare onderdeel van het strafproces. 

32 Wet van 7 juli 2006, Stb. 2006, 330.
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De terechtzitting is immers in beginsel openbaar en dus toegankelijk voor publiek.
Een strafzaak tegen minderjarigen kent evenwel als hoofdregel behandeling achter 
gesloten deuren. De zaak moet door een kinderrechter worden behandeld als de 
verdachte op het moment dat het delict werd gepleegd jonger dan 18 jaar was. Indien de 
zaak te ernstig of ingewikkeld is, of gevoegd behandeld moet worden met zaken tegen 
meerderjarige (mede)verdachten, dan geschiedt de behandeling door de zogenaamde 
meervoudige kamer waar de kinderrechter dan deel van uitmaakt. 
Berechting van meederjarigen vindt in beginsel plaats door een meervoudige kamer. 
Een meervoudige kamer bestaat uit drie rechters, een enkelvoudige kamer uit één rechter, 
de politierechter. De berechting van eenvoudige en betrekkelijk lichte zaken wordt 
(omwille van de efficiency) door enkelvoudige kamers gedaan.

Het onderzoek op de zitting begint op het moment dat de zaak door de deurwaarder 
(of bode) wordt uitgeroepen. Tijdens het onderzoek ter zitting verzamelt de rechter het 
materiaal dat hij nodig heeft om de zogenaamde formele en materiële vragen te kunnen 
beantwoorden (dit gebeurt tijdens de beraadslaging, zie hierna onder ‘Beraadslaging’). 
De verdachte, eventuele getuigen en deskundigen worden ondervraagd, het schriftelijk 
bewijsmateriaal wordt voorgehouden, en vervolgens houdt de officier van justitie zijn 
requisitoir (eis) en de raadsman van verdachte zijn pleidooi (verdediging). Na de repliek en 
dupliek van respectievelijk de officier van justitie en de advocaat krijgt de verdachte zelf 
het laatste woord.

Voor de meerderjarige verdachte geldt geen verschijningsplicht. Hij mag bij het 
onderzoek ter zitting aanwezig zijn maar hoeft dat niet, tenzij zijn verschijning door de 
rechtbank wordt gelast met een zogenaamd bevel medebrenging. Als de verdachte niet 
verschijnt, en de dagvaarding is op de juiste wijze betekend (dat wil zeggen: op het goede 
adres bezorgd zodat er geen twijfel over bestaat dat deze de verdachte heeft bereikt), 
dan kan de rechtbank de verdachte verstek verlenen (en ook bij verstek veroordelen). 
Echter, als de raadsman wel op zitting is verschenen en door verdachte is gemachtigd tot 
het voeren van de verdediging, blijft verstekverlening achterwege en wordt uitgegaan 
van een procedure op tegenspraak (dus alsof de verdachte wél verschenen is). Een 
minderjarige verdachte is wel verplicht om op de zitting te verschijnen. Zijn ouders of 
voogd zijn daartoe ook verplicht; zij krijgen daarvoor een oproeping. Als de minderjarige 
of zijn ouders of voogd niet aan deze verplichting voldoen dan kan de rechter hun 
medebrenging gelasten. 

In de praktijk wordt op zitting doorgaans recht gedaan op de ‘stukken’. Van de rechter 
wordt verwacht dat hij het tijdens het vooronderzoek opgebouwde dossier (de stukken 
van het geding) voor de zitting grondig bestudeert. 
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Hetzelfde geldt voor het OM en de verdediging. Alle procesdeelnemers worden dus geacht 
al bij de aanvang van het geding de relevant feiten te kennen. Het wordt dan al gauw 
overbodig en onpraktisch gevonden om de getuigen op zitting te laten herhalen wat ze al 
bij de politie hebben verklaard. Volstaan wordt derhalve met het voorlezen van hun eerder 
afgelegde verklaringen of met de mededeling van de korte inhoud daarvan.

Hoewel de term onderzoek ter zitting suggereert dat tijdens de zitting daadwerkelijk 
nog onderzoek wordt gedaan, is het in de praktijk zo dat ter zitting doorgaans enkel de 
resultaten van het vooronderzoek (opsporingsonderzoek) ter discussie staan. De door 
de politie vastgestelde feiten worden geverifieerd en het verzamelde bewijsmateriaal 
wordt op waarde geschat. In het kader daarvan kan het zinvol zijn dat getuigen op de 
zitting nader worden ondervraagd. Het gaat dan vaak om getuigen die verklaringen 
hebben afgelegd die door verdachte worden betwist of die onduidelijkheden bevatten of 
onvolledig zijn. Deze getuigen kunnen worden opgeroepen ter zitting.

Hoofdregel is dat het onderzoek ter terechtzitting onafgebroken wordt voortgezet. Soms 
is dat echter niet mogelijk en wordt ter zitting bijvoorbeeld nader onderzoek noodzakelijk 
geacht. Het onderzoek ter zitting wordt dan voor bepaalde of onbepaalde tijd geschorst. 
De wet stelt geen limiet aan de lengte van de schorsing behalve voor het geval dat de 
verdachte in voorlopige hechtenis zit. De griffier maakt een proces-verbaal van de zitting 
op. Het proces-verbaal dient ertoe vast te leggen wat op de terechtzitting is gebeurd. 
Doel hiervan is onder meer controle door een hogere rechter mogelijk te maken. In de 
praktijk wordt doorgaans volstaan met een verkort proces-verbaal van de zitting. 
Dit bevat uitsluitend de beslissingen die op de zitting zijn genomen en (die niet in het 
vonnis worden opgenomen) zoals de beslissing om een pro Justitia-rapportage te laten 
opmaken alsook aantekeningen waarvan opneming door de wet wordt vereist.

Beraadslaging
Tijdens de beraadslaging vormt de rechtbank zich een oordeel over de zaak. 
De beraadslaging is niet openbaar maar vindt plaats in een besloten setting (de 
raadkamer). Enkel de rechter(s) en de griffier(s) zijn hierbij aanwezig. De wet heeft de fase 
van beraadslaging voorgestructureerd door een aantal formele en materiële vragen te 
formuleren die de rechter in een dwingende volgorde moet beantwoorden. Deze vragen 
moeten worden beantwoord op de grondslag van de tenlastelegging. 

De formele of voorvragen zijn: 
1. is de dagvaarding geldig?
2. is de rechtbank bevoegd te oordelen over de zaak? (Of is dit een andere rechtbank dan 

wel een hogere rechter?) 
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3.  is het OM ontvankelijk in de door hem ingestelde vervolging? (Dit is bijvoorbeeld niet 
het geval als sprake is van verjaring.) 

4.   dient de vervolging te worden geschorst ofwel is er een reden die aanleiding geeft 
de zitting voor bepaalde of onbepaalde tijd te onderbreken? (Een voorbeeld van een 
wettelijke reden tot schorsing van de behandeling van de zaak is als de verdachte aan 
een zodanige ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet in staat is de 
strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen).

Pas nadat de rechter de formele vragen heeft beantwoord mag hij overgaan tot 
beantwoording van de volgende materiële vragen:
1. is het feit bewezen?
2. levert het bewezen feit een strafbaar feit op?
3. is de dader strafbaar? (Is geen sprake van een strafuitsluitingsgrond?)
 En, indien de voorgaande vragen bevestigend zijn beantwoord: 
4. welke sanctie dient te worden opgelegd? 

De materiële vragen zijn hieronder nader uitgewerkt in 2.6.

Uitspraak
In de beantwoording van de formele en materiële vragen komt de rechter tot zijn 
uiteindelijke beslissing over de aan hem voorgelegde strafzaak. Deze beslissing heet 
einduitspraak. Hoewel de beslissing in de regel nog dezelfde dag valt (tijdens de 
beraadslaging in raadkamer), wordt doorgaans pas veertien dagen na zitting uitspraak 
gedaan. De tussentijd wordt benut om de zaak op papier te zetten. Het proces-verbaal 
van de zitting moet worden uitgewerkt en de beslissing moet in een vonnis worden 
neergelegd. In dat vonnis moet de genomen beslissing worden verantwoord. De wet 
stelt nauwkeurige eisen aan de motivering. Met de uitspraak wordt het rechtsgeding 
afgesloten. De uitspraak moet in een openbare zitting worden gedaan. In de praktijk wordt 
niet het gehele schriftelijke vonnis voorgelezen maar beperkt het voorlezen zich meestal 
tot het laatste gedeelte, het zogenaamde ‘dictum’. Dit dictum bevat de einduitspraak.     
De in het vonnis opgenomen motiveringen blijven doorgaans onuitgesproken.

Rechtsmiddelen
Met de einduitspraak in eerste aanleg komt niet meteen een einde aan de zaak. Tegen 
de einduitspraak, het vonnis van de rechtbank, kan namelijk zowel door de verdachte 
(veroordeelde) als door de officier van justitie hoger beroep (ook wel ‘appel’ genoemd) 
worden ingesteld bij het Gerechtshof. Het Hof fungeert in appel als tweede feitelijke 
instantie. Dat wil zeggen dat het Hof de zaak in volle omvang opnieuw beoordeelt. Het 
Hof weegt het bewijsmateriaal opnieuw envormt zich een eigen oordeel over de schuld of 
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onschuld van de verdachte. Wanneer de inhoud van het beroep (de grieven of bezwaren 
genoemd) niet is gericht tegen de bewezenverklaring van het ten laste gelegde maar 
uitsluitend tegen de opgelegde straf of maatregel, dan kun je als rapporteur in beginsel 
uitgaan van hetgeen door de rechtbank bewezen is verklaard.33 De uitspraak van het Hof 
wordt arrest genoemd en komt voor het vonnis, van de rechtbank in de plaats. Vervolgens 
kan tegen de uitspraak van het Hof nog cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. 
De Hoge Raad fungeert niet als feitelijke instantie maar beperkt zich tot bepaalde 
juridische aspecten. De Hoge Raad beoordeelt niet de zaak zelf maar controleert of het 
Hof de procesregels heeft nageleefd en of het recht juist is toegepast. Als dat niet het geval 
is vernietigt (‘casseert’) de Hoge Raad het arrest wegens ‘verzuim van vormen’ of wegens 
‘schending van het recht’.

Als men niet binnen de beroepstermijn in hoger beroep gaat, gaat het vonnis van de 
rechtbank in kracht van gewijsde. Daarmee is het onherroepelijk geworden en kan 
tenuitvoerlegging volgen. De hoofdregel is dat het beroep binnen veertien dagen na het 
vonnis moet worden gedaan. Als het beroep te laat wordt ingesteld moet het door het Hof 
niet ontvankelijk worden verklaard en blijft het vonnis van de rechtbank in stand.

2.6. Besluitvorming door de rechter

Zoals reeds opgemerkt verloopt de besluitvorming door de rechter in de strafzaak volgens 
een nauwkeurig door de wet voorgeschreven scenario.34 Na de beantwoording van de 
formele voorvragen dient de rechter eerst te onderzoeken of de verdachte het door de 
officier van justitie ten laste gelegde feit heeft gepleegd, de bewijsvraag.

Bewijsvraag 
Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan kan door de rechter 
slechts worden aangenomen als hij daarvan uit het onderzoek ter terechtzitting door 
de inhoud van de wettige bewijsmiddelen overtuigd is en wanneer een minimum 
bewijsmiddelen voorhanden is. Zo mag het bewijs bijvoorbeeld niet gebaseerd worden 
op één getuigenverklaring. De rechter moet dus overtuigd zijn en die overtuiging moet 
gegrond zijn op wettige bewijsmiddelen.35

33 Artikel 415 lid 2 WvSv.

34 Artikelen 348 t/m 352 WvSv.

35  Dit zijn volgens artikel 339 WvSv: 1) eigen waarneming van de rechter, 2) verklaringen van verdachte, 3) ver-
klaringen van een getuige, 4) verklaringen van een deskundige, en 5) schriftelijke bescheiden.
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De rechter moet bij de beraadslaging het bewijsmateriaal wegen en selecteren. Het gaat 
daarbij om het ter zitting ‘geproduceerde’ bewijsmateriaal. Op een schriftelijk stuk dat in 
het dossier zit maar ter zitting niet is voorgelezen en waarvan de korte inhoud ook niet is 
meegedeeld, mag de rechter geen acht slaan. De verdachte heeft immers recht op inzage 
van alle processtukken en op voorlezing daarvan ter zitting. De wet laat de rechter vrij in 
de waardering van het bewijsmateriaal. Als het wettelijk voorgeschreven minimum aan 
bewijs voorhanden is, mag hij veroordelen. 

De rechter beperkt zich in zijn beoordeling uitdrukkelijk tot datgene wat door de officier 
van justitie in de tenlastelegging is opgenomen. In de wet wordt dat aangeduid met 
de formulering dat de rechtbank beraadslaagt “op den grondslag der telastelegging”. 
De bewezenverklaring kan niet meer bevatten dan wat de tenlastelegging vermeldt. 
Het kan gebeuren dat bij de behandeling van een zaak, waarbij het bijvoorbeeld gaat 
om een diefstal, blijkt dat de verdachte ook een mishandeling heeft gepleegd. Als die 
mishandeling niet in de tenlastelegging is opgenomen, kan de rechter daarvoor niet tot 
een veroordeling komen. De officier kan eventueel wel een nieuwe dagvaarding met een 
tenlastelegging van mishandeling uit laten gaan, en zo op een later moment alsnog op een 
veroordeling aansturen. Als het bewijs van het ten laste gelegde niet kan worden geleverd, 
komt de rechter tot een vrijspraak en gaat de verdachte vrijuit. 

Kwalificatie bewezenverklaarde feit
Indien het bewijs wel kan worden geleverd, zal de rechter vervolgens nagaan of het 
bewezenverklaarde feit ook strafbaar is. Dat wil zeggen dat de elementen van het ten 
laste gelegde en bewezen verklaarde feit terug te vinden moeten zijn in een wettelijke 
strafbepaling. Een strafbepaling (delictsomschrijving) is opgebouwd uit bestanddelen.
Voorbeeld: de delictsomschrijving van diefstal (artikel 310 WvSr) luidt: “Hij die enig goed dat 
geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk 
toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren 
of geldboete van de vierde categorie.”

Deze delictsomschrijving is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:
• wegnemen;
• enig goed;
• aan een ander toebehoren;
• oogmerk van wederrechtelijke toeëigening. 

Met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening wordt bedoeld dat de verdachte 
de intentie moet hebben gehad zich het goed toe te eigenen zonder toestemming 
van de eigenaar. Als hij alleen maar de bedoeling had iets even te lenen, is er geen 
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sprake van wederrechtelijke toeëigening. Het is belangrijk dat de officier van justitie de 
tenlastelegging zo opstelt, dat alle bestanddelen van de wettelijk delictsomschrijving erin 
terugkomen. Indien de officier van justitie bijvoorbeeld bij een diefstal het bestanddeel 
‘oogmerk van wederrechtelijke toeëigening’ is vergeten op te nemen in de tenlastelegging, 
zal dit feit nooit als diefstal kunnen worden gekwalificeerd en moet de rechter de 
verdachte van alle rechtsvervolging ontslaan, ook als het oogmerk van de verdachte wel 
gericht was op wederrechtelijke toeëigening. Het sec wegnemen van iets dat aan een 
ander toebehoort is als zodanig geen strafbaar feit.

Strafbaarheid dader
Na de bewezenverklaring en de vaststelling dat het bewezen verklaarde strafbaar is, zal de 
rechter moeten nagaan of de verdachte ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor 
de strafbaar gestelde handeling. Bij die vraag naar de verantwoordelijkheid 
(lees: verwijtbaarheid) kunnen verschillende factoren een rol spelen. Als de verdachte bij 
het plegen van een mishandeling uit zelfverdediging heeft gehandeld, kan hij bijvoorbeeld 
een beroep doen op noodweer, één van de strafuitsluitingsgronden uit het Wetboek 
van Strafrecht. Het plegen van het delict kan evenwel ook verband houden met een 
onderliggende psychische stoornis.36 Als het strafbaar feit, door die stoornis, volstrekt 
niet aan de verdachte kan worden toegerekend (ontoerekeningsvatbaarheid), moet dat 
tot straffeloosheid leiden. De rechter komt dan tot een ontslag van alle rechtsvervolging. 
Als de stoornis slechts ten dele een verklaring vormt voor het delictgedrag (verminderde 
toerekeningsvatbaarheid), kan dat leiden tot een strafvermindering. De rechter heeft 
daarom, als daar in een bepaalde zaak aanwijzingen voor bestaan, tot taak te beoordelen 
of de verdachte ten tijde van het plegen van het feit leed aan een psychische stoornis 
en of die stoornis consequenties heeft voor de toerekeningsvatbaarheid. Daarna speelt 
de vraag of het nodig is een behandeling van die stoornis strafrechtelijk af te dwingen 
om daarmee toekomstig delictgedrag te voorkomen. Het is voor de rechter moeilijk in 
deze kwesties tot een oordeel te komen zonder het advies van een gedragsdeskundige. 
Die deskundige (meestal een psychiater en/of een psycholoog) wordt benoemd door de 
rechter-commissaris of de officier van justitie en brengt een rapport uit - de zogenaamde 
pro Justitia-rapportage - dat door de rechter bij de behandeling van de strafzaak ter zitting 
zal worden gebruikt. 

36  De wet noemt naast psychische stoornis, een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap 
(artikel 39 WvSr).
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Op te leggen straf of maatregel
Tenslotte zal de rechter, indien hij niet tot een vrijspraak komt, zich in het vonnis 
uitspreken over de op te leggen straf en/of maatregel. Zoals hiervoor vermeld in 1.4. 
wordt met het opleggen van straf hoofdzakelijk vergelding en preventie beoogd. De 
strafrechtelijke maatregelen daarentegen dragen het karakter van ‘beveiliging van 
de maatschappij’ en ‘herstel in de rechtmatige toestand’. De behandelmaatregelen 
(waaronder de terbeschikkingstelling) worden geacht het recidivegevaar op te heffen, 
althans te beperken tot een aanvaardbaar niveau. De stoornis is buiten de schuld van 
de pleger ontstaan en kan in bepaalde gevallen ertoe leiden dat de pleger het feit niet 
of in verminderde mate kan worden toegerekend. De grond voor vergelding sec valt 
daarmee weg. Dit is de reden waarom naast een ontslag van alle rechtsvervolging bij 
ontoerekeningsvatbaarheid in bepaalde gevallen wel een maatregel, maar geen straf kan 
worden opgelegd.



- 48 - - 49 -

B. De gedragsdeskundige

De pro Justitia-rapporteur is als deskundige in de strafzaak gebonden aan de 
voorschriften van het Wetboek van Strafvordering. Als beroepsbeoefenaar heeft 
hij/zij evenwel te maken met de regelgeving uit het gezondheidsrecht. In dit hoofdstuk 
wordt de positie van de deskundige vanuit beide perspectieven belicht. 

1. Strafrechtelijke context

1.1. Positie van de deskundige in het strafrecht

Van de rechter wordt niet verwacht dat hij over alle deskundigheid beschikt die nodig is 
om tot een goede beoordeling van de strafzaak te komen. Het staat hem vrij deskundigen 
te raadplegen. Dat kan hij doen in iedere fase van de besluitvorming zoals hierna wordt 
toegelicht.

Waarheidsvinding
In de fase van de waarheidsvinding (als het gaat om het bewijs van de feiten) wordt vaak 
een beroep gedaan op ‘technische’ deskundigen zoals DNA-experts, wapendeskundigen 
en patholoog-anatomen. Maar ook gedragsdeskundigen kunnen bij de waarheidsvinding 
betrokken worden. Eerder is beschreven dat het mogelijk is dat de verdachte zo weinig 
besef had van wat hij deed dat de rechter, in verband met het ontbreken van het opzet, 
moet komen tot vrijspraak.37

Dat is een bewijskwestie waarbij de rechter doorgaans zal moeten afgaan op 
gedragsdeskundige rapportage die daar niet voor is bedoeld. Ook komt het voor dat 
de rechter een advies wil hebben over de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring 
(of in uitzonderlijke gevallen zelfs van de verklaring van de verdachte) en daarvoor een 
psycholoog inschakelt. Ook hier gaat het om bewijskwesties. 

37  Zie bijv. HR 9 december 2008, NJ 2009/157 waarin gesproken wordt van “het ontbreken van ieder inzicht in 
de draagwijdte van de gedragingen en mogelijke gevolgen”.
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Informatie over de persoon van de verdachte
Gedragsdeskundigen worden doorgaans ingeschakeld bij de beoordeling van de vraag of 
de dader strafbaar is, meer specifiek of mogelijk sprake is van een psychische stoornis, 
die, door het verklarend verband met het tenlastegelegde, kan leiden tot de conclusie 
dat betrokkene niet of in verminderde mate toerekeningsvatbaar is. In het verlengde 
van die vraag wil de rechter dan vervolgens weten hoe groot het recidiverisico is, of een 
behandeling geïndiceerd is, en zo ja, wat voor behandeling. Met die informatie kan de 
rechter de laatste stap beter zetten, het opleggen van een straf en/of een maatregel. Het 
belang van een deskundigenoordeel bij het opleggen van een strafrechtelijke maatregel is 
ook door de wetgever onderkend en heeft geleid tot de wettelijke verplichting om in die 
gevallen waarin de rechter het opleggen van TBS of PIJ overweegt, zich te verzekeren van 
het schriftelijk advies van twee gedragsdeskundigen.38 De rapportage die over de persoon 
van de verdachte is uitgebracht, is er op gericht de rechter ondersteuning te bieden bij de 
beslissing over de toerekeningsvatbaarheid en de op te leggen sanctie. Deze rapportage 
is dus niet bedoeld als ondersteuning bij de constructie van het bewijs. Dat neemt echter 
niet weg dat de inhoud van het rapport een rol speelt bij de beeldvorming rond de 
persoon van de verdachte en zo door kan werken in de overtuiging van de rechter bij de 
bewezenverklaring.39

Besluitvorming in het kader van een maatregel
Een TBS-en een PIJ-maatregel kunnen periodiek door de rechter worden verlengd. 
De voortgang in het behandeltraject, maar vooral de beoordeling van het recidiverisico 
vormen voor de rechter bij het nemen van die beslissing de belangrijkste parameters. 
Zo is bijvoorbeeld bij verlenging van een TBS met verpleging die de periode van vier 
jaar te boven gaat (en een veelvoud van 4 jaar) het advies van twee onafhankelijke 
gedragsdeskundigen een wettelijke vereiste.40 Ook bij verlenging van de PIJ-maatregel 
is in bepaalde gevallen het advies van twee gedragskundigen vereist. Daarnaast worden 
gedragsdeskundigen in toenemende mate ingeschakeld bij de beantwoording van  
vragen rond risicotaxatie en risicomanagement als het gaat om verlofverlening aan  
TBS-gestelden. 

38 Zie daaromtrent deel D. Juridische behandelkaders.

39 Zie omtrent bewijs en de overtuiging van de rechter: Deel A. 2.6.

40 Artikel 6:6:12 WvSV.
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1.2. Benoeming van de deskundige

De benoeming van een (gedrags)deskundige kan op verschillende manieren tot stand 
komen.41 Meestal benoemt de officier van justitie de deskundige. Hij mag alleen 
deskundigen benoemen die geregistreerd staan in het Nederlands Register voor 
Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Wanneer de deskundige niet geregistreerd staat in het 
NRGD mag alleen de rechter(-commissaris) de deskundige benoemen. 

Bij de benoeming zal de officier van justitie de gedragsdeskundige in beginsel verzoeken 
tot beantwoording van de reguliere standaardvraagstelling (zie nader hierover Deel C, 
hoofdstuk 2). De verdachte kan de officier echter ook verzoeken om aanvullend onderzoek 
te (laten) doen. Denk daarbij aan extra, aanvullende vragen aan de deskundigen (bovenop 
de standaardvraagstelling) in verband met het betrekken van nieuwe feiten bij het 
onderzoek, een oordeel over nieuwe omstandigheden of een update in hoger beroep. 
Ook kan binnen het kader van een opgedragen primair onderzoek gevraagd worden om 
extra onderzoek (bijvoorbeeld uitbreiding van het onderzoek met opdracht aan een andere 
deskundige (bijvoorbeeld een neuroloog). De verdachte kan ook, nadat het onderzoek is 
afgerond en daarvan is kennisgegeven (lees: nadat de rapportage is ingediend bij het OM), 
de officier van justitie verzoeken om een tegenonderzoek, met vermelding van de naam 
van de deskundige die dat tegenonderzoek uit zou moeten voeren. Het tegenonderzoek 
moet gelijkwaardig zijn aan het eerste onderzoek (het heeft het karakter van een 
contra-expertise op eerder verricht onderzoek). De officier van justitie kan een dergelijk 
verzoek van de verdachte afwijzen, waarna de verdachte zijn verzoek alsnog aan de 
rechter-commissaris kan voorleggen. Zoals gezegd kan ook de rechter-commissaris een 
gedragsdeskundige benoemen. Hij kan dat in het belang van het onderzoek ambtshalve 
doen, of op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte. Wanneer 
de verdachte de rechter-commissaris verzoekt om een gedragsdeskundig onderzoek, dan 
kan de verdachte daarbij ook een of meer gedragsdeskundigen aanbevelen. Tenzij het 
belang van het onderzoek zich hiertegen verzet, kiest de rechter-commissaris dan ook een 
of meer deskundigen uit de door de verdachte aanbevolen personen. En ook de rechter-
commissaris kan aanvullend onderzoek bevelen, op vordering van de officier van justitie 
of op verzoek van de verdachte. 

De deskundige kan zich ter verheldering van zijn opdracht voor het uitbrengen van 
zijn rapport wenden tot de rechter-commissaris. In de wet is voorts geregeld dat een 
verdachte bevoegd is zijnerzijds een deskundige aan te wijzen, die het recht heeft bij het 

41 Artikelen 36a, 150 en 176 WvSv.
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onderzoek van de (door de rechter-commissaris) benoemde deskundige tegenwoordig 
te zijn, daarbij de nodige aanwijzingen te doen en opmerkingen te maken. Voor een 
technisch deskundigenonderzoek is die werkwijze wellicht voorstelbaar maar het 
honoreren van een dergelijk verzoek bij gedragsdeskundig onderzoek ligt niet zo voor 
de hand. Aanwezigheid van een derde kan dat onderzoek immers behoorlijk verstoren. 
Het is aan de deskundige zelf om de vereisten en voorwaarden voor het doen van goed 
onderzoek te bepalen. Bespreek de (voorgestelde) aanwezigheid van een derde met de 
opdrachtgever of met de te onderzoeken verdachte. Geef in het uiterste geval aan dat 
aldus niet op een verantwoorde wijze uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht. 
Desgewenst kan ook het NIFP hierbij een rol spelen.

Tenslotte is in de wet vastgelegd dat een verdachte de bevoegdheid heeft een deskundige 
aan te wijzen om een uitgebrachte rapportage te onderzoeken (valideringsonderzoek). In dit 
geval kan de deskundige gevraagd worden een rapportbeoordeling sec te doen dan wel 
een rapportbeoordeling met daarnaast eigen onderzoek. Ook kan de rechter-commisaris 
indien de uitgebrachte rapportage daartoe aanleiding geeft, ambtshalve, op vordering 
van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte, nader onderzoek opdragen aan 
dezelfde deskundige dan wel onderzoek aan een of meer andere deskundigen opdragen. 
In dat laatste geval verstrekt de rechter-commissaris de benoemde nieuwe deskundige 
een kopie van de rapportage.  

1.3. Taak van de deskundige

Wettelijke plicht 
De door de rechter-commissaris benoemde deskundige is verplicht “de door de rechter 
opgedragen diensten te bewijzen”.42 Het gaat dan om de verplichting een verslag te maken 
van de onderzoeksbevindingen en de verplichting om, in voorkomend geval, ter zitting 
te verschijnen. Het niet voldoen aan deze verplichting levert een strafbaar feit op.43 De 
wettekst beperkt zich overigens uitdrukkelijk tot door de rechter-commissaris of door de 
rechtbank verleende opdrachten aan deskundigen. Dat betekent dat de benoeming van 
de officier van justitie dit dwingende karakter mist. De situatie kan zich voordoen dat de 
deskundige zich niet in staat acht aan de opdracht van de rechter te voldoen. Overigens 
lijkt het niet waarschijnlijk dat een rechter in een dergelijk geval de deskundige dwingt 
tot het uitvoeren van de opdracht. Overleg met de opdrachtgever leidt doorgaans tot een 

42 Artikel 51j WvSv.

43 Artikel 192 WvSr.
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oplossing. Als er klemmende omstandigheden zijn die het vervullen van de opdracht in 
de weg staan dient de deskundige, volgens de gedragscode van het NRGD, dit schriftelijk, 
onder opgave van redenen, te melden bij de opdrachtgever.44 Dit geldt dus ook voor een 
deskundige die zich niet in staat acht aan de opdracht van de rechter te voldoen. Dit geldt 
zowel voor benoeming door de officier van justitie als door de rechter-commissaris. Alle in 
het register ingeschreven deskundigen moeten voor inschrijving verklaren dat zij zich aan 
de gedragscode houden.

Het deskundigenoordeel 
Een deskundigenoordeel reikt verder dan wat van een getuige wordt verwacht. Een 
getuige dient te verklaren over wat hij heeft waargenomen of ondervonden, zonder aan 
die waarnemingen conclusies te verbinden. Een oordeel wordt niet gevraagd. 
De deskundige dient zich bij zijn oordeel en het daaromtrent uit te brengen verslag te 
laten leiden door zijn vakkennis. De wet schrijft voor dat het verslag van de deskundige 
gebaseerd moet zijn op “wat zijn wetenschap en kennis hem leren omtrent datgene 
wat aan zijn oordeel onderworpen is”. Aan de ter zitting af te leggen verklaring wordt 
dezelfde eis gesteld.45 In iets meer toegankelijk Nederlands wordt daarmee bedoeld dat 
de deskundige onderzoek doet op basis van zijn deskundigheid en met inachtneming 
van de stand van zijn wetenschap conclusies trekt in de aan hem voorgelegde casus. Van 
de deskundige wordt dus, anders dan van de getuige, juist wel verwacht dat hij, na eigen 
onderzoek, conclusies verbindt aan zijn waarnemingen. 

1.4. Kwaliteitseisen

Kwaliteit van het rapport 
De deskundige wordt geacht zijn verslag “naar waarheid, volledig en naar beste inzicht” 
uit te brengen.46 In de wet worden nu ook expliciete eisen gesteld aan onderbouwing 
en motivering. Van de deskundige wordt verwacht dat hij zo mogelijk aangeeft welke 
methode hij heeft toegepast, in welke mate deze methode en de resultaten daarvan 
betrouwbaar kunnen worden geacht en welke bekwaamheid hij heeft bij de toepassing 
van de methode.47 Voor de praktijk kan deze motiveringseis niet al te letterlijk worden 
genomen. 

44 Gedragscode NRGD 2015, Ad II.5.

45 Artikelen 51l lid 3, 343 en 344 lid 1 sub 4 WvSv.

46 Artikel 51i lid 3 WvSv.

47 Artikel 51l lid 1 WvSv.
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Verwijzing naar de wetenschappelijke grondslag van alle in het onderzoek gehanteerde 
methoden zou van het pro Justitia-rapport een wetenschappelijke publicatie maken 
met een voor de rechtspraktijk onhanteerbare diepgang en omvang. Waar het om gaat 
(en dat was ook de directe aanleiding voor het opnemen van deze bepaling) is dat de 
deskundige zich bewust is van mogelijke verschillen van inzicht binnen zijn vakgebied rond 
bepaalde methoden en, voor zover relevant voor de strafzaak, daarvan melding maakt en 
zich verantwoordt voor de door hem gemaakte keuzes. Dat biedt de rechter (en andere 
procespartijen), zo nodig, een aanknopingspunt voor het vragen van een second opinion. 

Deskundigheid rapporteur en het NRGD 
Over de aan de deskundige te stellen kwaliteitseisen zijn in de wet slechts summier 
aanwijzingen te vinden.48 Dat heeft ermee te maken dat de wetgever de rechter zoveel 
mogelijk ruimte wil laten te bepalen door wie hij zich wil laten voorlichten. Aan de andere 
kant werd, mede naar aanleiding van rechterlijke dwalingen verband houdend met de in 
die zaken uitgebrachte deskundigenrapporten, sterk de behoefte gevoeld de kwaliteit van 
de deskundige beter te borgen. Resultaat is een korte verwijzing in de wet naar de vorming 
van een ‘landelijk openbaar register van gerechtelijke deskundigen’.49 De bedoeling is dat 
de rechter in principe van die geregistreerde deskundigen gebruik maakt. Als hij dat niet 
doet, moet dat in het vonnis gemotiveerd worden. In het Besluit register deskundige in 
strafzaken heeft dat register nader vorm gekregen. 

Ook zijn daarin de kwalificaties van de deskundigen nader uitgewerkt: 
a. de deskundige beschikt over voldoende kennis van en ervaring binnen het 

deskundigheidsgebied; 
b. de deskundige is in staat op basis van de vraagstelling volgens de daarvoor geldende 

maatstaven een onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren; 
c.  de deskundige is in staat onderzoeksmaterialen en -gegevens in een forensische 

context volgens de daarvoor geldende maatstaven te verzamelen, vast te leggen, te 
interpreteren en te beoordelen; 

d.  de deskundige is in staat om de geldende onderzoeksmethoden in een forensische 
context volgens de daarvoor geldende maatstaven toe te passen;

e.  de deskundige is in staat zowel schriftelijk als mondeling over de opdracht en elk 
ander relevant aspect van zijn deskundigheid gemotiveerd, controleerbaar en in voor 
de opdrachtgever begrijpelijke bewoordingen te rapporteren; 

48  Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling 
van de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige in strafzaken).

49 Artikel 51k lid 1 WvSv.
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f. de deskundige is in staat zowel schriftelijk als mondeling een opdracht te voltooien 
binnen de daarvoor gestelde of afgesproken termijn; 

g. de deskundige is in staat zijn werkzaamheden als deskundige onafhankelijk, 
onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten.50

Deze eisen gelden voor alle categorieën deskundigen die in het register worden
opgenomen. Voor registratie komen vooralsnog een beperkt aantal deskundigheids-
gebieden in aanmerking, waaronder Handschriftonderzoek, DNA analyse en interpretatie, 
Forensische psychiatrie, psychologie en orthopedagogiek (FPPO). In de loop van de tijd zal 
het aantal gebieden worden uitgebreid.
De hierboven onder a tot en met f genoemde kwaliteitseisen zijn per deskundigheids-
gebied geconcretiseerd en gelden als toetsingskader bij de toelating van de deskundigen 
tot het register.51 De onder g. genoemde eisen zien niet zozeer op de deskundigheid, maar 
hebben betrekking op houdingsaspecten met een normatief karakter. De beginselen 
van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en integriteit 
zijn uitgewerkt in een gedragscode die door de geregistreerde deskundige moet worden 
ondertekend.52

Rol van het NIFP 
Het NIFP heeft (onder andere) als taak de bevordering van zowel de kwaliteit 
van de pro Justitia-rapportages als van de deskundigheid van de rapporteurs. 
Deskundigheidsbevordering vindt plaats door opleiding en bijscholing, maar ook door 
wetenschappelijk onderzoek en kennisbeheer, waarvan de resultaten ter beschikking 
komen in de opleidingstrajecten. Het deskundigheidsniveau van de rapporteurs wordt 
tevens geborgd door de koppeling aan de kwaliteitseisen van het NRGD. Het NIFP 
werkt, in beginsel, uitsluitend samen met rapporteurs die als deskundige bij het NRGD 
zijn geregistreerd. De kwaliteitsbewaking van de rapportages wordt gerealiseerd 
door ontwikkeling van formats, standaardvraagstellingen en de vertaling van het 
wetenschappelijk onderzoek naar richtlijnen voor de forensische praktijk. Op casusniveau 
bestaat de kwaliteitsbewaking van de rapportage uit het geheel van activiteiten gericht op 
het voorzien in de best mogelijke deskundige(n) voor het gedragsdeskundig onderzoek in 

50  Besluit van 18 juli 2009, houdende instelling van het Nederlands register gerechtelijk deskundigen en kwali-
teitseisen aan deskundigen in strafzaken (Besluit register deskundige in strafzaken).

51  Zie het document van het NRGD: ‘Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthope-
dagogiek; Omlijning, registratieeisen en toetsingsprocedure’ versie 5.0. (inwerkingtreding 1 september 2018); 
www.nrgd.nl.

52 Zie: Gedragscode NRGD (www.nrgd.nl).

http://www.nrgd.nl
http://www.nrgd.nl
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een bepaalde zaak, de monitoring van die zaak en het geven van (intercollegiale) feedback 
op het conceptrapport.53 Wat betreft de kwaliteit van het eindrapport stelt het NIFP zich op 
het standpunt dat de rapporteur, als benoemde deskundige in de strafzaak, degene is die 
daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Het NIFP adviseert bij de feedback over 
de inhoud van het rapport, maar het is uiteindelijk aan de rapporteur of dat advies wordt 
overgenomen. Er kunnen echter geschillen zijn over de samenwerking tussen rapporteur 
en het NIFP, meer in het bijzonder de feedbackgever. In een speciaal daartoe opgesteld 
protocol is vastgelegd hoe in dergelijke gevallen te handelen.54

Indien er sprake is van blijvende ontevredenheid kan er een verbetertraject afgesproken 
worden wat vergelijkbaar is met het zogenaamde feedback-plustraject. Het 
feedbackplustraject biedt extra begeleiding in de vorm van coaching aan rapporteurs die 
voorwaardelijk en met verbeterpunten door het NRGD zijn ge(her)registreerd, zodanig dat 
zij bij hertoetsing niet afgewezen worden.55

53 NIFP Feedback beleidskader d.d. 24 december 2019.

54 Protocol omgaan met geschillen rapporteur-NIFP, versie 11 juli 2019.

55 Procesbeschrijving feedback plus d.d. 25-11-2021.
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2. Gezondheidsrechtelijke context

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) en de verschillende beroeps- en 
gedragscodes bevatten tal van bepalingen die direct het werkterrein van de pro Justitia-
rapporteur raken. In het spanningsveld tussen het strafrecht en het gezondheidsrecht 
moet de rapporteur zijn weg zien te vinden bij de beantwoording van vragen rond 
bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht, inzagerecht, blokkerings- en correctierecht. 
Maar ook wanneer hij te maken krijgt met een verdachte/observandus die weigert aan het 
gedragsdeskundig onderzoek mee te werken of die ten aanzien van het tenlastegelegde 
delict een ontkennende houding aanneemt zal de rapporteur rekening moeten houden 
met voorschriften uit beide rechtsgebieden. In deze paragraaf wordt eerst kort verwezen 
naar de relevante regelgeving. Vervolgens wordt gekeken naar het belang daarvan voor 
het dagelijks werk van de rapporteur.

2.1. Relevante regelgeving

2.1.1. WGBO

Hoofdlijnen
In de WGBO56 wordt aan de verhouding tussen hulpverlener en patiënt een wettelijke 
basis gegeven. Er is sprake van een privaatrechtelijke regeling, uitgaande van de aan 
die verhouding ten grondslag liggende overeenkomst (namelijk tot het verrichten 
van bepaalde diensten). In de wet ligt de nadruk op de rechten van de patiënt en de 
verplichtingen van de hulpverlener. In de wet geregelde onderwerpen zijn onder andere 
de informatieplicht van de behandelaar, het toestemmingsvereiste, dossierbeheer, 
verstrekking van informatie aan derden en de geheimhoudingsplicht. Voor minderjarige 
patiënten geldt een getrapte regeling. Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt hebben in 
plaats van of naast de minderjarige patiënt (ook) diens wettelijke vertegenwoordigers, dus 
veelal de ouders, een rol en moeten (ook) zij bijvoorbeeld toestemming geven voor een 
medische ingreep of voor het verstrekken van behandelinformatie aan een derde, zoals 
een pro Justitia-rapporteur.

56 Deze is opgenomen in Boek 7 van het BW.
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Reikwijdte 
De reikwijdte van de WGBO is groot. In de wet wordt het begrip “handelingen op het 
gebied van de geneeskunst” geïntroduceerd. Daaronder worden niet alleen curatieve en 
preventieve verrichtingen (inclusief onderzoek en advies) begrepen, maar ook handelingen 
gericht op de beoordeling van de gezondheidstoestand (keuringen).57 Ook het handelen 
van de in de strafzaak rapporterende psycholoog of psychiater, voor zover dat een 
oordeel inhoudt over de aanwezigheid van een psychische stoornis, kan daarmee worden 
aangemerkt als geneeskundige handeling in de zin van de wet. 
De wet is van toepassing op geneeskundige handelingen, verricht in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf. Dat hoeft dus niet alleen een arts te zijn, maar kan iedere andere 
hulpverlener betreffen (psycholoog, verpleegkundige, …). Anders dan bij de wet BIG (zie 
hieronder) is, voor de toepasselijkeheid van de WGBO, niet beslissend de professie van de 
hulpverlener, maar de aard van de handeling. 

Geneeskundige handeling zonder overeenkomst 
Uitgangspunt van de wet vormt de veronderstelde overeenkomst tussen hulpverlener en 
patiënt. In de zogenaamde ‘schakelbepaling’ wordt de WGBO echter ook van toepassing 
verklaard op geneeskundige handelingen die (in de uitoefening van een geneeskundig 
beroep of bedrijf) niet zijn gebaseerd op een overeenkomst.58 Een voorbeeld vormen de 
door de bedrijfsarts verrichte keuringen (beoordeling van de arbeidsgeschiktheid) die niet 
zijn gebaseerd op een overeenkomst met de werknemer. Ook de pro Justitia-rapporteur 
verricht zijn onderzoek niet op basis van een overeenkomst met de justitiabele, maar 
in opdracht van de de officier van justitie of de rechter-commissaris. Hoewel de WGBO 
dus ook van toepassing is op deze bijzondere situaties, is de wetgever zich ervan bewust 
geweest dat de positie van de patiënt niet helemaal te vergelijken is met bijvoorbeeld 
die van de justitiabele die niet primair in zijn eigen belang maar in het belang van de 
rechtspleging aan een onderzoek wordt onderworpen. Waar in de arts-/patiëntrelatie veel 
gewicht wordt toegekend aan het toestemmingsvereiste zou een onverkorte toepassing 
daarvan bij de pro Justitia-rapportage bijvoorbeeld tot de curieuze situatie kunnen 
leiden dat de betrokkene het uitbrengen van een hem niet welgevallige rapportage zou 
kunnen tegenhouden. Daarom is in eerder genoemde schakelbepaling vastgelegd dat de 
bepalingen van de WGBO in die situaties alleen van toepassing zijn “voor zover de aard 
van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet”. Wanneer dat het geval is zegt de wet 
niet, maar op het punt van het toestemmingsvereiste heeft het Centraal Tuchtcollege 

57 Artikel 7:446 BW.

58 Artikel 7:464 lid 1 BW.
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voor de Gezondheidszorg (CTG) uitsluitsel gegeven.59 Het college heeft overwogen 
dat het toestemmingsvereiste niet geldt voor onderzoeken in het kader van pro-
Justitiarapportage, omdat er een opdracht van een justitiële autoriteit aan het onderzoek 
ten grondslag ligt. Later zullen wij zien dat dit de pro Justitia-rapporteur ruimte geeft te 
rapporteren bij weigerende observandi. 

2.1.2. Wet BIG

Anders dan de WGBO, waarin de geneeskundige handeling centraal staat, is de BIG gericht 
op de regulering van de beroepsuitoefening van bepaalde beroepsgroepen. De Wet BIG 
vormt de grondslag voor het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht biedt de mogelijkheid 
aan beroepsbeoefenaren die in zorg tekortschieten maatregelen op te leggen. De wet kent 
slechts twee toetsingscriteria. 

Het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel is alleen mogelijk indien sprake is van: 
1.  handelen of nalaten van handelen in strijd met de zorg die de geregistreerde 

zorgverlener als goed beroepsbeoefenaar behoort te betrachten ten opzichte van de 
patiënt en de naaste betrekkingen van de patiënt; 

2.  enig ander handelen of nalaten als geregistreerde zorgverlener in strijd met het belang 
van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.

Wat opvalt is dat alleen het handelen van de geregistreerde zorgverlener (op grond van 
de BIG) te toetsen is. Niet geregistreerde hulpverleners vallen dus buiten de werkingssfeer 
van het wettelijk tuchtrecht. 

Verder is sprake van zogenaamde ‘open normen’. Dat wil zeggen dat wat onder ‘een goed 
beroepsbeoefenaar’ moet worden verstaan of wat strijdig is met “het belang van een 
goede uitoefening van individuele gezondheidszorg” niet in de wet is omschreven. 
De regionale tuchtcolleges en het CTG geven in de concrete zaak inhoud aan deze normen 
en maken daarbij onder andere gebruik van de volgende bronnen: 
- wetgeving (WGBO);  
- standaarden en codes van beroepsorganisaties en het NIFP; 
- adviezen van de Gezondheidsraad. 

59 CTG 18 mei 2006, nr. 2005/261.
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Inmiddels toetst het CTG de pro Justitia-rapportage standaard in ieder geval aan de 
volgende criteria: 
1. de rapportage vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het 

berust;
2. het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde 

vraagstelling te kunnen beantwoorden;
3.  in het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke 

gronden de conclusies van het rapport steunen;
4.  het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de 

gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen;
5.  de rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid.

Het college dient ten volle te toetsen of het onderzoek door de deskundige uit het 
oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de tuchtrechtelijke toets der kritiek kan 
doorstaan. Ten aanzien van de conclusie van de rapportage wordt beoordeeld of de 
deskundige in redelijkheid tot haar conclusie heeft kunnen komen.
Daarnaast zijn in de tuchtrechtelijke jurisprudentie, specifiek voor de forensische 
rapportages in strafzaken, onder meer de volgende vereisten op het gebied van 
vakkundigheid en zorgvuldigheid geformuleerd: 
- de auto-/heteroanamnese moet een duidelijk beeld geven van de onderzochte;
-  er dient een zorgvuldige delictanalyse plaats te vinden; 
- bij de risicotaxatie dienen de gehanteerde instrumenten te worden genoemd met 

vermelding van de recidivevoorspellende factoren;
- bij persoonlijkheidsstoornissen en/of een overwogen TBS-advies dient met betrokkene 

meer dan eenmaal te worden gesproken.60 

Tenslotte is van belang dat het CTG inmiddels in verschillende uitspraken heeft 
aangegeven dat het ten volle toetst of het rapport uit een oogpunt van vakkundigheid 
en zorgvuldigheid de toets der kritiek kan doorstaan. Als het gaat om de conclusie van 
de rapportage stelt het college zich terughoudender op. Het beperkt zich dan tot een 
marginale toetsing. Dat wil zeggen dat alleen bij een evident onjuiste conclusie een 
correctie volgt. 

60 Zie: CTG 19 april 2005 en CTG 15 april 2008.
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2.1.3. Beroeps- en gedragscodes

Naast de wettelijke regelgeving heeft de rapporteur in strafzaken, als beroepsbeoefenaar, 
ook te maken met de voorschriften uit de verschillende beroeps- en gedragscodes.
Als lid van het NIP is de psycholoog gebonden aan de ‘Beroepscode voor psychologen’ 
van 2015. Deze code kent een eigen klachtenprocedure. Van belang is verder dat de in 
deze code vervatte normen (rond bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, inzagerecht en 
blokkeringsrecht) bij de toetsing door de tuchtrechter in het kader van de wet BIG (zie 
boven) als leidraad kunnen gelden, ook in zaken waarin betrokkene geen lid is van het NIP. 
Voor psychiaters is vooral van belang de in 2012 verschenen en op de forensische praktijk 
toegesneden richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.61 Daarnaast 
zijn de psychiaters als arts gebonden aan de richtlijnen en codes van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).62 Genoemd 
kan nog worden de ‘Beroepscode voor psychotherapeuten’. Meer specifiek voor het 
forensisch veld is nog steeds van belang de ‘Gedragscode voor FPD-psychiaters’ van 
9 mei 2006. Deze code bevat aanwijzingen voor de NIFP psychiaters op het punt van 
de scheiding van zorg en rapportage. Ook wordt ingegaan op de bij samenloop van 
functies (zoals indicatiestelling en rapportage en de uitvoering daarvan) in acht te nemen 
zorgvuldigheidsnormen. Tot slot kan nog genoemd worden de NIFP-richtlijn ‘Forensisch 
psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht, volwassenen en jeugdigen.’63

2.2. Onverenigbaarheid van zorg en rapportage

De situatie kan zich voordoen dat de in de strafzaak tot deskundige benoemde
psychiater of psycholoog een behandelrelatie heeft of heeft gehad met de door
hem te onderzoeken persoon. Algemeen wordt aangenomen dat hier sprake is
van tegenstrijdige belangen en dat de opdracht tot het uitbrengen van een 
pro Justitia-rapportage dan niet kan worden aanvaard. De in de therapeutische relatie 
verstrekte (vertrouwelijke) informatie is immers niet bedoeld voor verwerking in een, 
in opdracht van een derde, op te maken rapport. Het zal voor de beroepsbeoefenaar 
niet doenlijk zijn de posities van behandelaar en rapporteur voldoende te scheiden en 
de relatie met de betrokkene zal, in beide hoedanigheden, ernstig onder druk komen te 

61 ‘Richtlijn Psychiatrisch onderzoek in strafzaken', Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), 2012.

62  Zie bijvoorbeeld: KNMG, ‘Gedragsregels voor artsen’, versie 3.1., 2013, en ‘Richtlijnen inzake het omgaan met 
medische gegevens’, versie 2021.

63 Mei 2022; zie laatste versie op www.nifp.nl. 

http://www.nifp.nl
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staan. In de relatie met de opdrachtgever kan twijfel rijzen omtrent de objectiviteit van het 
onderzoek en de rapportage indien daar een behandelrelatie aan vooraf is gegaan (of nog 
bestaat). Deze notie van onverenigbaarheid van zorg en rapportage heeft zijn vertaling
gevonden in verschillende regelingen.
In de KNMG ‘Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens’ wordt de 
‘geneeskundige verklaring’ aangemerkt als een waardeoordeel dat een ander doel 
dient dan behandeling/begeleiding en mag daarom alleen worden opgesteld door een 
onafhankelijk arts. Het staat de behandelend arts desgevraagd wel vrij, met gerichte 
schriftelijke toestemming van de patiënt, medische gegevens van feitelijke aard aan 
derden te verstrekken.

Ook de ‘Gedragscode voor FPD-psychiaters’ (2006) stelt, naast een verwijzing naar 
bovengenoemde KNMG richtlijnen, dat door de NIFP-psychiater geen advies kan worden 
uitgebracht over een gedetineerde met wie hij een behandelrelatie heeft.
Tenslotte wordt in eerdergenoemde NIFP-richtlijn voor psychologen (2022) expliciet 
gesteld dat er tussen de verdachte en onderzoeker geen sprake mag zijn geweest van 
een behandelrelatie. Dit kan van belang zijn voor rapporteurs die tevens werkzaam 
zijn in een kliniek of andere behandelinstelling. Door een op die kliniek/instelling 
toegesneden behandeladvies (in de pro Justitia-rapportage) kan de schijn wekken van 
belangenverstrengeling. Ook mag volgens de richtlijn geen sprake zijn van een familiaire 
of andere relatie die de onderzoeksrelatie kan beïnvloeden. 
Heel concreet zijn al deze voorschriften niet. In de Wvggz staat als vereiste dat de 
psychiater die de medische verklaring voor een Zorgmachtiging opstelt, minimaal 1 jaar 
geen zorg mag hebben verleend aan de betrokken onderzochte (art. 5:7, onder d, Wvggz). 
Een dergelijke exacte regel is met betrekking tot rapporteren in strafrechtelijk kader 
nergens geformuleerd, ook niet in jurisprudentie.

2.3. Geheimhoudingsplicht 

De pro Justitia-rapporteur is in beginsel verplicht tot geheimhouding van wat hem in 
vertrouwen door de gerapporteerde wordt medegedeeld. Dat uitgangspunt is al in 2001 
onderschreven door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG).64

Als beroepsbeoefenaar is hij immers gebonden aan de betreffende bepalingen in de 
beroepscodes65 en als ‘beoordelaar van de (geestelijke) gezondheidstoestand’ van de 

64 CTG 7 juni 2001, nr. 2001/61.

65  KNMG ‘Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens’ (2021), § 1.4. en 1.5.en NIP code, § III.3.3.  
art. 71.
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verdachte heeft hij te maken met de WGBO, waarin de geheimhoudingsplicht ook is 
vastgelegd.66 Op verschillende gronden kan een uitzondering worden gemaakt op deze 
verplichting. Genoemd kunnen onder meer worden de toestemming van de betrokkene,  
een wettelijk voorschrift (of rechterlijke uitspraak) tot het verstrekken van informatie 
en een conflict van plichten. Daarbij valt te denken aan de situatie waarin de rapporteur 
een afweging moet maken tussen het belang van de geheimhouding en het gevaar 
dat derden kunnen lopen bij niet bekendmaking van het geheim. Schending van de 
geheimhoudingsplicht levert een strafbaar feit op.67 Hierna een toelichting op mogelijke 
uitzonderingsgronden.

Een wettelijk voorschrift
a. Informatieverstrekking aan opdrachtgever
De geheimhoudingsplicht kan (en moet soms) worden doorbroken op grond van
een wettelijk voorschrift. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de op het Wetboek
van Strafvordering gebaseerde opdracht van de rechter-commissaris of de officier 
van justitie tot het uitbrengen van een deskundigenrapport (zie boven). In wisselende 
bewoordingen bieden de verschillende beroepscodes en de WGBO overigens ruimte voor 
een doorbreking van de geheimhoudingsplicht op grond van de wet of op grond van een 
opdracht van de rechter.68

Wat betekent dit voor de positie van de pro Justitia-rapporteur? 
We hebben gezien dat de pro Justitia-rapporteur enerzijds als beroepsbeoefenaar 
gebonden is aan zijn geheimhoudingsplicht en anderzijds als deskundige in de strafzaak 
verplicht is informatie te verstrekken aan de justitiële autoriteiten. 
Daarmee is tevens de grens aangegeven die bij de (gerechtvaardigde) doorbreking van 
de geheimhoudingsplicht in acht genomen moet worden. De rapporteur dient namelijk 
de hem toevertrouwde informatie alleen aan de externe opdrachtgever te verstrekken 
voor zover dat van belang is voor de vervulling van de opdracht. Ook de NIP-code 
clausuleert op die manier de geheimhoudingsplicht.69 De rapporteur dient zich in concreto 
voortdurend af te vragen of de door hem verstrekte informatie van belang is voor de 
beantwoording van de gestelde vragen. 
Omgekeerd geformuleerd komt het er op neer dat voor de pro Justitia-rapporteur op 
alle informatie die hem door betrokkene of derden wordt verstrekt en die niet relevant is 

66 Artikel 7:457 BW.

67 Artikel 272 lid 1 WvSr.

68 Artikel 7:457 lid 1 BW, NIP code artikel 73, 74.

69 Zie: NIP code artikel 76.
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voor de vervulling van de onderzoeksopdracht een geheimhoudingsplicht rust. Dat geldt 
dus ook voor informatie die wellicht om andere (bijvoorbeeld: bewijsrechtelijke) redenen 
voor de strafzaak van belang is. De beoordeling van de relevantie van de gegevens voor 
de beantwoording van de vraagstelling is geen eenvoudige zaak. Een goed voorbeeld 
is het geval waarin de verdachte tegenover de rapporteur verklaart een strafbaar feit 
te hebben gepleegd en politie en justitie van zijn betrokkenheid bij dat feit (waarover 
de opdracht aan de deskundige niet rept) kennelijk niet op de hoogte zijn. Het is goed 
mogelijk dat kennisneming van dat feit van belang is voor een beoordeling van de 
recidivegevaarlijkheid van betrokkene. Ervan uitgaande dat de rechter-commissaris of 
de officier van justitie de deskundige gevraagd heeft over die recidivegevaarlijkheid een 
uitspraak/voorspelling te doen, is een vermelding van dat feit in de rapportage in dat geval 
gerechtvaardigd. Echter, als in redelijkheid geen verband kan worden gelegd tussen het ‘in
vertrouwen’ bekende delict en de vraagstelling van justitie (het gaat bijvoorbeeld om een 
heel ander delict dan in de huidige strafzaak en is lang geleden gepleegd), is de rapporteur 
onverkort gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht.

Lastig is de situatie waarin de tegenover politie en justitie ontkennende verdachte in 
het onderzoek bij de deskundige wel openheid van zaken geeft over het actuele delict. 
De rapporteur zal daar, in de lijn van het voorgaande, in het verslag, in het kader van 
zowel delictscenario (toerekening) als de risicoanalyse melding van moeten maken. 
Die informatie is echter tevens van belang voor het bewijs van de feiten en zeker in het 
geval de verdachte later weer op zijn verklaring terugkomt kan de deskundige daarmee 
onbedoeld betrokken raken bij de waarheidsvinding. De officier zou de rapporteur in een 
dergelijk geval (tevens) als getuige kunnen oproepen. Dat zou de rapporteur in een positie 
brengen die slecht verenigbaar is met de onafhankelijkheid die van hem als deskundige 
wordt gevraagd. Om die situatie te voorkomen wordt aanbevolen: 
1.  betrokkene er bij het begin van het onderzoek op te wijzen dat alles wat hij in het 

onderzoek verklaart, voor zover van belang voor de beantwoording van de vragen, in 
het rapport zal/kan worden opgenomen.

2.  in het geval de betrokkene niettemin met een bekentenis komt in de actuele zaak of 
rond een eerder gepleegd (min of meer ernstig) delict, hem te adviseren -na overleg 
met zijn advocaat - die bekennende verklaring ten overstaan van justitie (politie en/
of rechter-commissaris) te bevestigen. Wanneer betrokkene van tevoren aankondigt 
dat hij van plan is een bekentenis te gaan afleggen, wordt aanbevolen betrokkene te 
adviseren dit niet als eerste bij de rapporteur te doen. 

In die laatste twee gevallen zal het gedragskundig onderzoek, in afwachting van wat 
de betrokkene gaat doen, moeten worden opgeschort. Mocht de betrokkene afzien 
van een nadere verklaring bij justitie of mocht het OM afzien van nader verhoor van de 
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betrokkene, dan moet worden overwogen wat te doen en moet wellicht de opdracht, 
door tussenkomst van het NIFP, terug worden gegeven. Overleg met de jurist van het NIFP 
wordt in dit soort situaties hoe dan ook aangeraden.
 
b. Melding huiselijk geweld en kindermishandeling
Een tweede voorbeeld van een wettelijke basis voor het doorbreken van de 
geheimhoudingsplicht vormt de melding van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Op grond van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning mogen 
beroepsbeoefenaren met een beroepsgeheim zonder toestemming gegevens verstrekken 
aan respectievelijk de verwijsindex risicojongeren (VIR) en Veilig Thuis70 als dat 
noodzakelijk is om een situatie van kindermishandeling of huiselijk geweld te beëindigen 
of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken. Het gaat hier uitdrukkelijk om een 
meldrecht en niet om een meldplicht. In de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling is dit meldrecht nader geregeld. De wetgever heeft gekozen voor 
een systeem waarbij de instanties, waar de betreffende professionals werkzaam zijn, 
de verplichting hebben een meldcode vast te stellen. In een nadere regeling is door de 
Staatssecretaris van VWS vastgelegd aan welke eisen die meldcodes moeten voldoen. 
Belangrijkste element vormt het zogenaamde stappenplan. Kort samengevat gaat het om 
de volgende stappen:
a. in kaart brengen signalen;
b. collegiale consultatie;
c. gesprek met betrokkene; 
etc.

De pro Justitia-rapporteurs kunnen te maken krijgen met verschillende meldcodes. 
Voor de psychiaters staat centraal de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld 2018 (www.knmg.nl/meldcode) en het daarbij behorende stappenplan. 
Aanvullend is door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de Handreiking ‘Gebruik 
Meldcode Kindermishandeling in de psychiatrie’ uitgebracht. Psychologen kunnen 
nog niet terugvallen op een code van hun beroepsgroep. Het Nederlands Instituut van 
Psychologen is anno 2022 doende met de opstelling daarvan. De psychologen kunnen 
vooralsnog gebruik maken van het door het Ministerie van VWS uitgebrachte Basismodel 
meldcode en de meldcode van de ggz. De in het Pieter Baan Centrum werkzame pro 
Justitia-rapporteurs hebben tevens te maken met de DJI-Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van 19 december 2018. 

70 Artikel 7.1.4.1. Jeugdwet en artikel 5.2.6. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

http://www.knmg.nl/meldcode
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De veelheid aan codes lijkt verwarrend, maar in grote lijnen is de inhoud daarvan 
gelijkluidend, waarbij de kern wordt gevormd door het boven samengevatte stappenplan. 

Rechtstreeks betrokken hulpverleners
Het staat de rapporteur vrij vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden die 
op enigerlei wijze, direct, zijn betrokken bij de uitvoering van het gedragsdeskundig 
onderzoek. Toestemming van betrokkene wordt verondersteld. Dat kan worden 
afgeleid uit de verschillende beroepscodes en de WGBO, die aangeven dat de 
geheimhoudingsplicht zich niet uitstrekt tot degenen die rechtstreeks betrokken zijn 
bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst71, respectievelijk degenen die 
meewerken aan de professionele relatie.72 Blijkens genoemde gedragsregels voor artsen 
is de arts ontheven van zijn plicht tot zwijgen in het overleg met hulpverleners die deel 
uitmaken van de behandeleenheid. Voor de pro Justitia-rapporteur kan gedacht worden 
aan de mederapporteur in dezelfde zaak (bij een dubbelrapportage), de reclassering, 
onderzoeksmedewerkers (bijvoorbeeld voor het afnemen van een psychologische test) 
en de bij de feedback betrokken NIFP-medewerkers. Aan derden die niet direct betrokken 
zijn bij het onderzoek kan alleen informatie worden verstrekt met toestemming van de 
opdrachtgever of de ‘rechthebbende’ op die informatie. Dat betekent dat als het gaat om 
gegevens die relevant zijn voor de beantwoording van de vragen van de opdrachtgever 
(het betreft dan meestal de inhoud van het rapport of delen daarvan) de rechter-
commissaris of de officier van justitie als opdrachtgever die toestemming moet verlenen. 
Op de gegevens die niet relevant zijn voor de vervulling van de onderzoeksopdracht 
blijft de geheimhoudingsplicht rusten en voor de verstrekking daarvan zal de betrokkene 
dus zelf toestemming moeten geven. Daarbij valt te denken aan een behandelaar 
die door betrokkene zelf in de arm is genomen en die wil beschikken over (niet voor 
het pro Justitia- onderzoek relevante en daarom niet in het rapport opgenomen) 
onderzoeksgegevens.

Direct gevaar voor derden (conflict van plichten)
Denkbaar is dat de rapporteur meent zijn geheimhoudingsplicht te moeten doorbreken 
omdat sprake is van (levens)gevaar voor betrokkene of voor derden. In de richtlijnen 
van de KNMG inzake het omgaan met medische gegevens en in de beroepscode voor 
psychotherapeuten wordt een aantal criteria genoemd waaraan de hulpverlener/
rapporteur zijn beslissing daaromtrent moet toetsen:

71 Artikel 7:457 lid 2 BW.

72 NIP-code artikel 82.
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- alles is in het werk gesteld om de toestemming van betrokkene te verkrijgen;
- de zwijgplichtige moet in gewetensnood verkeren door het handhaven van de zwijgplicht;
-  er is geen andere weg dan doorbreking van het geheim om het probleem op te lossen;
- het niet-doorbreken van het geheim levert voor een ander ernstige schade op;
-  het moet vrijwel zeker zijn dat door de geheimdoorbreking die schade aan de ander kan 

worden voorkomen of beperkt. 

De voor psychologen geldende NIP-code geeft aan dat de geheimhoudingsplicht niet 
geldt als de psycholoog gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de 
geheimhoudingsplicht het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te 
voorkomen.
Gewetensnood, verband houdend met de ernst van het delict en de vrees dat betrokkene 
mogelijk weer een dergelijk feit kan plegen levert als zodanig (dus los van de relevantie 
voor de beantwoording van de vraagstelling van justitie), geen grond op voor doorbreking 
van de geheimhoudingsplicht, zo leert de uitspraak van het College van Beroep van het 
NIP in de welbekende ‘Leidse Balpenmoordzaak’. Een psycholoog wordt, in het kader van 
een therapie, geconfronteerd met de verklaring van een cliënt dat hij zijn moeder met een
kleine kruisboog om het leven had gebracht. Mede op basis van de daarop volgende 
aangifte van de psycholoog (na beëindiging van de therapie) wordt betrokkene in eerste 
instantie veroordeeld (in hoger beroep volgt toch een vrijspraak). Het College van Beroep 
oordeelde dat het doorbreken van de geheimhoudingsplicht alleen gerechtvaardigd is 
als het belang dat met het doen van aangifte gediend is, groter is dan het belang dat 
gediend is met het bewaren van de geheimhouding. Dat zou, gezien de beroepscode voor 
psychologen, alleen het geval zijn wanneer doorbreking van de geheimhoudingsplicht 
het enige en laatste redmiddel is om direct gevaar voor personen te voorkomen. In dit 
concrete geval was het College er niet van overtuigd dat zich een direct gevaar voor 
personen voordeed. Opmerkelijk genoeg wordt is in de WGBO zélf niet voorzien in de hier 
beschreven uitzondering op de geheimhoudingsplicht.

2.4. Verschoningsrecht

De voor bepaalde beroepsgroepen geldende uitzondering op de wettelijke verplichting 
om als deskundige of als getuige voor de rechter een verklaring af te leggen valt onder 
het begrip ‘verschoningsrecht’.73 De achtergrond van deze bepaling is dat men zich vrijuit 
en zonder vrees voor openbaarmaking moet kunnen wenden tot bepaalde deskundigen 

73 Artikel 218 WvSv.
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voor hulpverlening. In ieder geval vallen advocaten, medici, notarissen en geestelijken 
onder de beroepsgroepen met een verschoningsrecht. In het recente verleden is 
het verschoningsrecht tevens geaccepteerd bij reclasseringswerkers, medewerkers 
van bureaus voor rechtshulp, verpleegkundigen en onder omstandigheden ook bij 
belastingambtenaren en journalisten. Verder is van belang dat het verschoningsrecht 
alleen geaccepteerd wordt als het gaat om informatie die de beroepsbeoefenaar of 
ambtsdrager in die hoedanigheid is toevertrouwd. 

Kan de pro Justitia-rapporteur zich beroepen op het verschoningsrecht?
Met een verwijzing naar de ratio van het verschoningsrecht wordt wel gesteld dat alleen 
in de gevallen waarin sprake is van een hulpverleningsrelatie het verschoningsrecht aan 
de orde kan zijn. De door de rechter benoemde (gedrags)deskundige (in die hoedanigheid 
niet optredend als hulpverlener) kan zich er volgens die gedachte niet op beroepen. Daar 
staat tegenover dat in de wettelijke bepaling waarin het verschoningsrecht is geregeld, 
de aanwezigheid van een hulpverleningsrelatie niet wordt vereist.74 Het gaat, gezien de 
wettekst, alleen om de vraag of er sprake is van een geheimhoudingsplicht die verband 
houdt met de uitoefening van een bepaald beroep of ambt. Bij de bespreking van het 
beroepsgeheim (zie hiervoor) hebben wij gezien dat als de pro Justitia-rapporteur 
vertrouwelijke informatie krijgt die niet van belang is voor zijn opdrachtgever, de 
geheimhoudingsplicht onverkort geldt, ook al is die informatie niet verkregen in een 
hulpverleningsrelatie. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de rapporteur in een sprek met 
een referent/familielid vertrouwelijke informatie krijgt over een geval van incest binnen 
de familie, zonder dat dit gegeven voor het rapport over de justitiabele van belang is. 
In dat geval kan de rapporteur zich beroepen op het verschoningsrecht. In veel gevallen 
verplicht de betreffende beroepscode en de daarin verankerde geheimhoudingsplicht de 
deskundige ook van dat recht gebruik te maken.75

2.5. Uitbrengen van de rapportage  

Informatieplicht
Op grond van de WGBO dient de rapporteur de betrokkene onder andere te informeren 
over het voorgenomen onderzoek. Die informatie moet schriftelijk worden verstrekt.76 
Ook de NIP code is helder op dit punt. Bij het aangaan van de professionele relatie dient 

74 Idem.

75 NIP-code artikel 77.

76 Artikel 7:448 BW.
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de psycholoog, bij voorkeur schriftelijk en waar nodig mondeling toegelicht, onder andere 
informatie te verstrekken over de regels in de beroepscode met betrekking tot inzage en 
afschrift, correctie en blokkering van de rapportage. Ook als de cliënt geen recht heeft 
om de rapportage te blokkeren (zoals bij de strafrechtelijke pro Justitia-rapportage), is 
de psycholoog verplicht betrokkene daarop te wijzen.77 Het Centraal Tuchtcollege voor 
de Gezondheidszorg heeft vastgesteld dat het beginsel dat de betrokkene (in algemene 
zin) behoorlijk dient te worden geïnformeerd, ook geldt voor de Pro Justitia-rapportage.78  
Voor het verstrekken van schriftelijke informatie aan betrokkene kan de rapporteur de 
daartoe ontwikkelde NIFP-folder gebruiken. Daarbij dient ook mondelinge uitleg en 
toelichting gegven te worden. Rapporteur dient zich ervan te vergewissen dat betrokkene 
de informatie ook heeft begrepen. 

Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat zich de situatie kan voordoen dat 
betrokkene wenst om een (geluids-)opname te maken van het onderzoeksgesprek. 
Volgens de KNMG-richtlijn (voor artsen) is dit toegestaan en mogen patiënten een gesprek 
met hun behandelaar opnemen.79 Zoals eerder toegelicht (zie hiervoor onder 2.1.1.) is de 
verhouding tussen betrokkene en pro Justitia-rapporteur weliswaar een andere dan tussen 
patiënt en hulpverlener, maar zolang het pro Justitia-onderzoek niet door de opname 
gehinderd wordt en er heldere afspraken over gemaakt worden, kan de KNMG-richtlijn op 
dit punt gevolgd worden.

Inzage
Op grond van de NIP-code heeft de verdachte recht op inzage in de pro Justitia-
rapportage voordat deze wordt uitgebracht aan de opdrachtgever.80 Dit vormt de 
juridische basis voor de verstrekking van het conceptrapport aan de betrokkene. De 
WGBO kent geen vergelijkbare bepaling, maar regelt in het algemeen het recht op inzage 
van dossiergegevens, waar uiteraard een (concept)rapportage ook onder gerekend moet 
worden.81

In aanvulling op het inzagerecht dient de rapporteur met de betrokkene de beantwoording 
van de vraagstelling te bespreken. Dit valt af te leiden uit een uitspraak van het Centraal 
Tuchtcollege.82 In 2009 deed voornoemd college een opmerkelijke uitspraak. 

77 NIP-code artikel 94.

78 CTG 18 mei 2006, nr. 2005/261.

79 KNMG-richtlijn omgaan met medische gegevens (versie 2021), “Beeld-en geluidsopnamen”, p. 64. 

80 NIP-code artikel 91.

81 Artikel 7:456 BW.

82 CTG 18 mei 2006, nr. 2005/261.
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Het stelde vast dat het binnen de beroepsgroep van psychiaters niet gebruikelijk is een 
onderzochte vooraf inzage te geven, een (beperkte) mogelijkheid te bieden correcties 
aan te dragen en/of het rapport aan onderzochte toe te zenden.83 Deze uitspraak was 
opmerkelijk omdat in eerdere uitspraken het college het inzagerecht bij psychiatrische 
rapportages wel had erkend en bovendien de WGBO op dit punt aan duidelijkheid niets 
te wensen overlaat. Wel deed het college de beroepsgroep uitdrukkelijk de aanbeveling 
op dit punt tot richtlijnen te komen. Daarin is gelukkig voorzien met de publicatie van de 
richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie84, waarin bedoelde punten een 
regeling hebben gevonden. In deze richtlijn zijn de volgende aanbevelingen opgenomen:
•  de psychiater moet de conclusie en het advies van de rapportage pro Justitia met de 

onderzochte bespreken;
•  aansluitend bij de praktijk in de algemene psychiatrie is het aan te raden de betrokkene 

inzage in het concept van de rapportage aan te bieden.

Voor inzage in het definitieve rapport verwijst de richtlijn betrokkene naar zijn advocaat, 
die via de lijnen van het strafprocesrecht over dit document kan beschikken.85

Afschrift
Op de bepaling in de WGBO86 die het recht op het verkrijgen van een afschrift regelt, kan 
met toepassing van de hierboven besproken ‘schakelbepaling’ voor de rapporteur een 
uitzondering worden gemaakt, rekening houdend met het specifieke karakter van de pro 
Justitia-rapportage. Het verstrekken van een afschrift van een rapport aan de verdachte, 
nog voordat dit de opdrachtgever heeft bereikt, verdraagt zich niet met de regeling van het 
Wetboek van Strafvordering inzake het beheer van en de inzage in processtukken (waarvan 
ook de pro Justitia-rapportage als onderdeel van het persoonsdossier deel uitmaakt). 

In de NIFP-richtlijn Forensisch psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht 
(2022) is het verstrekken van een afschrift van het (definitieve) rapport aan betrokkene 
daarom geclausuleerd in die zin dat een desbetreffend verzoek van betrokkene door de 
rapporteur doorgeleid dient te worden naar de opdrachtgever (de rechter-commissaris 
of de officier van justitie). Ook in de Richtlijn van de NVvP wordt deze lijn gevolgd. Voor 
het verkrijgen van een afschrift van het definitieve rapport wordt betrokkene naar zijn 
advocaat verwezen.

83 CTG 3 februari 2009, nrs. 2007/322 en 2007/323.

84 NVvP ‘Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken’ (NVvP richtlijn), 2012, p. 78 e.v.

85 NVvP ‘Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken’ (NVvP richtlijn), 2012, p. 78 e.v.

86 Artikel 7:456 BW.
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Inzage en afschrift testgegevens
Op grond van de NIP code van 201587 zou de betrokkene bij de psycholoog inzage en 
afschrift kunnen vragen van de afgelegde test, inclusief de daarbij behorende testvragen. 
Verspreiding van die testvragen(en de antwoorden) zou echter, naar het oordeel van 
het NIP, ongewenste gevolgen kunnen hebben voor de waarde en betekenis van de 
betreffende test en een inbreuk op kunnen leveren op het auteursrecht van de makers 
van de test. Het NIP heeft hierover destijds advies gevraagd bij het toenmalige College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP, thans de Autoriteit Persoonsgegevens) Conclusie 
van het CBP (2008) was uiteindelijk dat als het om de ruwe testgegevens van een 
psychologische test gaat, het gerechtvaardigd is het inzagerecht te beperken door degene 
die de test heeft gedaan alleen inzage te bieden tijdens een gesprek, gecombineerd met 
een schriftelijk rapport met de resultaten van de test. De psycholoog biedt aan daarbij 
tekst en uitleg te verschaffen. Indien een cliënt om een afschrift van zijn dossier verzoekt 
ontvangt deze enkel de beoordeling/rapportage volgend uit de testresultaten. Kortom, 
volstaan kan worden met het bieden van inzage tijdens een gesprek, in combinatie met 
het schriftelijke eindrapport waar de uitslag van de test in beschreven staat.

Correctierecht
Het College van Toezicht van het NIP heeft bepaald dat ook de psycholoog die 
rapporteert in een strafzaak in opdracht van de rechter-commissaris of de officier van 
justitie, gebonden is aan het in de NIP-code vastgelegde correctierecht.88 Dit houdt in 
dat de rapporteur die gegevens moet corrigeren in de rapportage waarvan betrokkene 
aannemelijk heeft gemaakt dat deze onjuist, onvolledig of niet terzake doende zijn. De 
beoordeling van die aannemelijkheid is aan de rapporteur. Verder gaat het alleen om de 
correctie van feitelijke gegevens. Overwegingen, conclusies en adviezen vallen buiten het 
correctierecht.
Voor de rapporterend psychiater geldt inmiddels een vergelijkbare bepaling. In de richtlijn 
van de NVvP is de aanbeveling opgenomen door betrokkene voorgestelde correcties op 
feiten over te nemen.89 Overigens gelden voor de psychiater ook de ‘Richtlijnen inzake 
het omgaan met medische gegevens’, die sinds januari 2010 aan de patiënt een recht op 
correctie van feitelijke onjuistheden in het dossier toekennen.90

87 Artikel 67 van de NIP-code 2015.

88 Artikel 69 van de NIP-code, alsmede de uitspraak van het College van Toezicht NIP d.d. 9-2-2000.

89 NVvP richtlijn p. 81.

90 ‘Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens’, KNMG, versie 2021, 2.11.4, p.44.
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Blokkeringsrecht
De WGBO kent een zogenaamd blokkeringsrecht voor degene die aan een keuring wordt 
onderworpen.91 Het uitbrengen van de rapportage aan de opdrachtgever kan daarmee 
worden verhinderd. Geldt dit nu ook voor degene over wie in het kader van de strafzaak 
een gedragsdeskundig rapport wordt opgemaakt? Een dergelijk recht lijkt onverenigbaar 
met het dwingende strafrechtelijk kader waarin de rapportage niet het belang van de 
verdachte, maar dat van de rechtspleging dient, en waarin de gedragsdeskundige in 
veel gevallen de wettelijke plicht heeft de verzamelde informatie aan de opdrachtgever 
te verstrekken. Daar komt bij dat in de betreffende bepalingen van de WGBO het 
blokkeringsrecht uitsluitend wordt verbonden aan keuringen die verband houden met de 
toelating tot een verzekering, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid, de geschiktheid 
voor een opleiding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. De gedragsdeskundige 
beoordeling van een verdachte in de strafzaak kan hier niet onder gerekend worden. Voor 
een erkenning van het blokkeringsrecht bij de pro Justitia-rapportage is in de WGBO dan 
ook geen grond te vinden. Ook kan nog worden gewezen op de voor de psychologen 
geldende NIP-code waarin een blokkeringsrecht is opgenomen met de kanttekening 
dat dit niet geldt als de (externe) opdrachtgever een bevoegdheid heeft rapportage te 
eisen, ontleend aan een wettelijke regeling. Deze uitzondering is van toepassing op de 
rapportage Pro Justitia. Nu de verdachte geen recht heeft de rapportage te blokkeren, 
heeft hij, in ieder geval op grond van de NIP-code, wel het recht eventuele bezwaren tegen 
de rapportage op schrift te stellen, opdat deze bezwaren tegelijkertijd met de rapportage 
naar de opdrachtgever gestuurd kunnen worden.92

Dossierplicht
De hulpverlener heeft op grond van de WGBO een dossierplicht. Deze dossierplicht brengt 
voor de rapporteur met zich mee dat hij de pro Justitia-rapportage voor een termijn van 
20 jaar dient te bewaren.93

91 Artikel 7:464 lid 2 sub b BW.

92 Artikel 69 van de NIP-code.

93 Artikel 454 WGBO.
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2.6. Aanbevelingen voor de rapportage-praktijk

Als, resumerend, gekeken wordt naar de op dit moment geldende regelgeving en de 
jurisprudentie zoals die zich in het tuchtrecht heeft ontwikkeld, dan zijn voor de praktijk 
van de pro Justitia-rapportage, op het punt van de informatieplicht en het recht op inzage, 
afschrift, correctie en blokkering, de volgende conclusies te trekken. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen de positie van de psycholoog en die van de psychiater. 
Hoewel de voor de psycholoog en de psychiater geldende regelgeving soms verschillende 
bronnen kent, komt de inhoud van die regelgeving, zeker na de publicatie van de richtlijn 
van de NVvP, in grote lijnen overeen.

Informatieplicht
Van de rapporteur mag worden verwacht dat deze de betrokkene voorafgaand aan het 
onderzoek, bij voorkeur schriftelijk, informeert over:
•  rol en positie van de rapporteur, alsmede over de werkwijze en vraagstelling van het 

onderzoek;
• het recht op inzage en correctie;
• de onmogelijkheid van blokkering van de rapportage;
• de wijze waarop een afschrift van het definitieve rapport kan worden verkregen (via 

justitie).94

Inzage- en correctierecht
De rapporteur zal in alle gevallen de bevindingen en conclusies van het rapport met 
betrokkene moeten bespreken.95 Inzage wordt aangeboden en desgevraagd wordt inzage 
verleend in het volledige rapport. Praktisch is dat te realiseren door:
•  een extra gesprekscontact, waarbij betrokkene in aanwezigheid van de rapporteur het 

rapport inziet;
•  toezending van een conceptversie van de rapportage, waarbij in het rapport op iedere 

pagina de conceptstatus daarvan zichtbaar is gemaakt;
•  inzage buiten aanwezigheid van de rapporteur bij één van de NIFP vestigingen of in de PI 

of JJI. Mogelijk kan in die laatste situaties bij de inzage een personeelslid aanwezig zijn.
 

94  Door het NIFP is een brochure samengesteld met een samenvatting van de rechten en plichten van de 
justitiabele en een toelichting op de opzet van het gedragsdeskundig onderzoek. De pro Justitia-rapporteur 
kan deze brochure downloaden en, in aanvulling op een mondelinge toelichting, aan betrokkene uitreiken 
Zie: www.nifp.nl.

95 Zie ook CTC 19 november 2019 (berisping wegens niet verlenen van inzage-en correctierecht aan weigeraar).

http://www.nifp.nl
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De keuze van de vorm van inzage wordt aan de rapporteur overgelaten en is afhankelijk 
van de persoon van de betrokkene en de inhoud van het rapport/advies. In bepaalde 
gevallen is te voorzien dat de inhoud van een rapport een heftige reactie kan oproepen. 
Adequate begeleiding van betrokkene is dan vereist. 
Dat geldt zeker ook bij minderjarige onderzochten. Dan komt ook nog wel eens de vraag 
aan de orde of ouders (wettelijke vertegenwoordigers) recht op inzage en correctie van 
de (concept-)rapportage hebben. Dat is niet het geval; ook niet bij onderzochten tussen 
de 12 en 16 jaar. Als onderzochte daarvoor toestemming geeft mogen ouders (wettelijke 
vertegenwoordigers) of andere ondersteuners wel bij een adviesgesprek aanwezig zijn en/of 
kennis nemen van de (concept-) rapportage, mits de rapporteur dit niet bezwaarlijk vindt. 

Als de inzage voor betrokkene aanleiding geeft correctievoorstellen te doen,
geeft de rapporteur daaraan gehoor als aannemelijk is gemaakt dat sprake is van
feitelijke onjuistheden of omissies. De mening van betrokkene over het rapport
en het daarin vervatte advies kan, desgewenst, als bijlage of supplement bij het
rapport worden gevoegd. In ieder geval wordt de globale inhoud van de reactie van 
betrokkene in het rapport zelf opgenomen. 

Blokkeringsrecht
De verdachte kan niet verhinderen dat een psychiatrisch of psychologisch rapport aan de 
officier van justitie of de rechter wordt uitgebracht. In het kader van een strafzaak geldt 
geen blokkeringsrecht voor verdachten. 

Verstrekken van afschriften
Door de rapporteur zelf wordt aan betrokkene geen afschrift verstrekt van de definitieve 
versie van het rapport. Ten behoeve van de inzage kan wel een (als zodanig herkenbare) 
conceptversie worden toegezonden. De definitieve versie van het rapport wordt door de 
justitiële autoriteiten aan het dossier toegevoegd en komt langs die weg ter beschikking 
van de verdachte en zijn advocaat. Zoals eerder reeds toegelicht wordt het verstrekken van 
afschriften van ruwe testgegevens ontraden.

Dossierplicht
Zoals hierboven vermeld brengt de dossierplicht uit de WGBO met zich mee dat de 
rapporteur het dossier twintig jaar dient te bewaren.96 Het dossier bestaat uit het pro 
Justitia-rapport alsmede uit de onderliggende documenten. Denk daarbij aan resultaten 

96  NB. pro Justitia-rapportages opgemaakt door rapporteurs in loondienst worden door het NIFP bewaard 
(twintig jaar conform WGBO). Zie ’Werkinstructie bewaren dossiers rapporteurs in loondienst” (18-01-2022).
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van testonderzoek. Werkaantekeningen behoren niet tot het dossier. Persoonlijke 
werkaantekeningen zijn niet bedoeld om door anderen gelezen te worden. Worden ze 
met anderen gedeeld dan is er geen sprake meer van een persoonlijke werkaantekening.97 
Aanbevolen wordt de persoonlijke werkaantekeningen na afronding van het onderzoek te 
vernietigen. De definitieve (aan opdrachtgever geleverde) pro Justitia-rapportages worden 
ook bij de Justitiële Informatiedienst (Justid) bewaard. 
De rapporten zijn bij Justid opgenomen in het persoonsdossier van betrokkene en 
daarvoor geldt een kortere bewaartermijn (van tien jaar) op grond van de Wet Justitiële 
en Strafvorderlijke Gegegevens (WJSG). Het verschil in bewaartermijnen kan in de praktijk 
soms tot verwarrende situaties leiden. 

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving 
geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG heeft 
onder meer gezorgd voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer 
verantwoordelijkheden op dat terrein voor organisaties. 
Voor wat betreft het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens wordt verwezen 
naar de (algemeen) geldende AVG-richtlijnen. Het voert te ver deze in dit kader te 
bespreken.98

2.7. Weigerende en ontkennende verdachten

2.7.1. Weigerende verdachten

Uitgangspunten
Onderscheid is te maken tussen het weigeren van medewerking aan een 
gedragsdeskundig onderzoek en het niet verlenen van toestemming door betrokkene 
voor het verrichten van onderzoekshandelingen waarbij zijn medewerking niet vereist is.99  
Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat de rapporteur een inspanningsverplichting 

97  Het KNMG stelt dat werkaantekeningen geen onderdeel uitmaken van het medisch dossier en adviseert om 
er zeer terughoudend gebruik te maken (en deze zorgvuldig en buiten het medisch dossier op te slaan). De 
patiënt heeft volgens het KNMG geen recht op inzage in of een afschrift van persoonlijke werkaantekenin-
gen (KNMG-richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens, versie 2021).

98  Zie evt. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

99  De tekst van deze paragraaf stemt grotendeels overeen met de inhoud van de brochure ‘Weigeren, ontken-
nen en verlies van het geheugen’, NIFP, juni 2011.

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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heeft om betrokkene te zien. In geval van een weigering is het raadzaam vooraan in het 
rapport te beschrijven hoe daaraan invulling is gegeven. Als verdachte in een strafzaak is 
betrokkene niet verplicht tot actieve medewerking. Immers, niemand hoeft mee te werken 
aan zijn eigen veroordeling. Daar staat tegenover dat het in een behandelrelatie geldende 
toestemmingsvereiste (op basis van de WGBO), naar het oordeel van de tuchtrechter 
bij de pro Justitia-rapportage niet van toepassing is. Observatie van een verdachte en 
het raadplegen van referenten is in beginsel dus mogelijk zonder toestemming van 
betrokkene. 

Aanbevelingen voor de rapportage
Bij het rapporteren in een zaak waarin de justitiabele medewerking weigert, dient in de 
eerste plaats onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarin de betrokkene 
door de onderzoeker in persoon is gezien en de situatie waarin dat niet mogelijk is 
gebleken. Verder is van belang vast te stellen of er in de betreffende zaak collaterale 
informatie beschikbaar is. Daarmee wordt gedoeld op gegevens uit het dossier, en 
meer in het bijzonder eerdere rapportages, waarin de problematiek van betrokkene 
beschreven is.100 Ook kan worden nagegaan of de zaak, ongeacht de weigering, enige 
‘onderzoekspotentie’ heeft. Daarmee wordt bedoeld de verwachting dat bepaalde 
onderzoekshandelingen waarvoor de medewerking van de betrokkene niet nodig is, 
relevante informatie kunnen opleveren (observatie/ raadplegen referenten e.d.). Dit leidt 
tot de volgende aanbevelingen:

Weigering waarbij betrokkene niet is gezien
Als geen collaterale informatie beschikbaar is wordt volstaan met een kale 
weigerrapportage waarin de inspanningen zijn opgenomen die de onderzoeker zich 
getroost heeft om in contact te komen met betrokkene.
Als wel informatie beschikbaar is dient de inhoud (en bron) kort te worden samengevat, 
waarbij die informatie niet wordt voorzien van een inhoudelijk commentaar met 
betrekking tot de geestestoestand van betrokkene. Zonder dat betrokkene door de 
rapporteur is gezien kan de rapporteur in diagnostische zin immers geen uitspraken 
doen (tuchtrechtelijke norm). Zonder verwijzing naar een eventuele stoornis zouden uit 
het dossier wel (met terughoudendheid) aanwijzingen geput kunnen worden voor het 
herhalingsgevaar.

100  Zie ook D.2.2. onder Weigerende verdachten voor de mogelijkheid voor de officier van justitie om in een 
zeer uitzonderlijk geval via een speciale commisie alsnog behandelinformatie beschikbaar te krijgen.
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Weigering waarbij betrokkene wel is gezien
Als de beschikbare informatie toereikend is kunnen in dit geval mogelijk wel diagnostische 
uitspraken worden gedaan. Nader onderzoek in de vorm van observatie of het raadplegen 
van referenten kan worden overwogen. Dit zijn onderzoeks-handelingen waarvoor de 
toestemming van betrokkene niet vereist is. Per geval zal moeten worden beoordeeld of, 
en zo ja, in hoeverre de vragen van de rechter dan kunnen worden beantwoord. Zonder 
medewerking van de betrokkene kan het onderzoek gebaseerd zijn op:

a. Collaterale informatie
Als betrokkene niet veel meer zegt dan dat hij weigert, en eventueel een reden noemt die 
niet duidt op pathologie , dan is het afhankelijk van de eventueel aanwezige collaterale 
informatie hoe ver de onderzoeker kan komen met zijn rapport. Mocht het zo zijn dat er 
veel collaterale informatie is, bijvoorbeeld eerdere recente rapportages waarin uitvoerig 
over de problematiek van betrokkene geschreven wordt, dan is het afhankelijk van die 
informatie of de huidige onderzoeker daarmee iets kan beginnen. Oude pro Justitia-
rapportages en reclasseringsrapporten kunnen door tussenkomst van het NIFP uit het 
persoonsdossier worden opgevraagd zonder toestemming van betrokkene. 

b. Raadplegen referenten
Uit de omgeving van betrokkene kan mogelijk voor de oordeelsvorming van de 
rapporteurs relevante informatie worden verkregen. Wat betreft het raadplegen van 
referenten tegen de zin van betrokkene dient bedacht te worden dat daarmee, (zeker bij 
het raadplegen van familie of vrienden) een - weliswaar rechtens geoorloofde - inbreuk 
wordt gemaakt op de privésfeer van betrokkene, maar dat dat niet weg neemt dat het 
belang van die inbreuk moet worden afgewogen tegen het onderzoeksbelang dat met het 
raadplegen van de referent gediend is. 

c. Observatie
Indien observatie naar verwachting een toegevoegde waarde heeft voor de diagnostiek, 
valt een advies tot plaatsing in een daartoe aangewezen kliniek, zoals het Pieter Baan 
Centrum, te overwegen. Hierbij moet wel in aanmerking genomen worden dat bij iemand 
die weloverwogen weigert, er ook in het PBC mogelijk weinig resultaat te verwachten valt 
van een observatie. Wanneer een jeugdige (of een adolescent) volledige medewerking aan 
een dubbelrapportage weigert en het ten laste gelegde en of de justitiële voorgeschiedenis 
ernstig is, is er de mogelijkheid van een klinische observatie in jeugdinrichting 
Teylingereind te Sassenheim. Zowel voor opname voor klinische observatie in het PBC 
als in Teylingereind is in beginsel vereist dat de voorlopige hechtenis van betrokkene 
voortduurt.
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Weigering op pathologische gronden
Als betrokkene zegt weloverwogen te weigeren, bijvoorbeeld op advies van zijn advocaat, 
maar zich vreemd gedraagt en vreemde uitlatingen doet, dan kan het vermoeden rijzen 
dat er pathologische gronden ten grondslag liggen aan de weigering van betrokkene. 
Het is vooral dan van belang om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en met deze 
informatie, hoe beperkt ook, een rapport te schrijven waarin de beperkingen benoemd 
worden. Ook in dit geval kan uiteraard een klinische observatie worden overwogen. 
De ervaring leert dat bij iemand die op pathologische gronden het onderzoek weigert, 
de kans van slagen van een onderzoek bij een klinische observatie groter is dan bij een 
zogenaamde ‘niet-pathologische weigeraar’. 

Gedeeltelijke weigering
De praktijk laat zeer uiteenlopende ‘weigervarianten’ zien. De rapporteur kan te maken 
krijgen met een algehele, al dan niet gemotiveerde, weigering, maar aan de andere 
kant van het spectrum, ook met iemand die aangeeft niet aan het onderzoek te willen 
meewerken en vervolgens alle informatie geeft die de rapporteur nodig heeft voor zijn 
rapport. Daartussen liggen allerlei varianten. Bekend is de situatie waarin betrokkene wel 
aan het onderzoek meewerkt, maar niet wil spreken over het ten laste gelegde. Een andere 
variant betreft de onderzochte die weliswaar het gesprekscontact aangaat, maar om hem 
moverende redenen niet wil meewerken aan het testpsychologische onderzoek. Goed 
is te bedenken dat bij alle varianten de hierboven onder ‘algehele weigering’ besproken 
uitgangspunten ook van toepassing zijn. 

2.7.2. Ontkennende verdachten

Bij het rapporteren over een ontkennende verdachte dienen zich twee vragen aan. 
De eerste vraag is of een deskundige in dat geval eigenlijk wel kan rapporteren. 
Laat zijn deskundigheid het toe dat hij uitspraken doet over, met name, de 
toerekeningsvatbaarheid in een situatie waarbij betrokkene door het ten laste gelegde 
delict te ontkennen ook zijn motieven daartoe verborgen houdt? Anders gezegd, waar 
liggen de grenzen van het deskundigenonderzoek?
De tweede vraag is of de deskundige wel behoort te rapporteren over een ontkennende 
verdachte. Leidt dat er niet toe dat de deskundige, door een inkijk te bieden in de 
(mogelijk) ‘criminele’ geest van de onderzochte, een ongeoorloofde bijdrage levert aan de 
bewijsvoering in de strafzaak? Die vragen worden afzonderlijk besproken.
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2.7.2.1. De grenzen van het deskundigenonderzoek

Ontkennen en bekennen 
Hoe relevant is het ontkennen voor de uitvoering van het deskundigen-onderzoek? Maar 
wat is, om te beginnen, de betekenis van het begrip ‘ontkennen’? In de context van de 
strafzaak is ontkennen niet meer dan een proceshouding van de verdachte en in die zin 
een juridische notie, in dit geval inhoudend dat de verdachte verklaart niet schuldig te zijn 
aan wat hem wordt ten laste gelegd. Anders gezegd: zijn gedragingen zouden niet voldoen 
aan de delictomschrijving in de tenlastelegging. Bij honorering door de rechter leidt dat tot 
een niet bewezenverklaring en een vrijspraak. 
Voor het gedragsdeskundig onderzoek is echter veel belangrijker de vraag wat, los van het 
ontkennen of bekennen, de verdachte verklaart over zijn gedrag voorafgaand aan en ten 
tijde van het ten laste gelegde. Geeft hij inzicht in zijn emoties, drijfveren en gedachten 
of houdt hij zich op de vlakte? Die vraag speelt zowel bij ontkennende als bij bekennende 
verdachten en is meer van belang voor het al dan niet kunnen rapporteren dan de gekozen 
proceshouding. 
In dat verband zijn ook vraagtekens te plaatsen bij een vaak gesuggereerde oplossing 
voor het rapporteren bij ontkennende verdachten, namelijk om pas na een eventuele 
bewezenverklaring van de feiten door de rechter het gedragsdeskundig onderzoek uit te 
voeren (2-fasen proces). De bewezenverklaring zal immers niet meer informatie bevatten 
dan de tenlastelegging en in die zin voor de rapporteur (inhoudelijk) geen meerwaarde 
hebben. Wel is uiteraard denkbaar dat een bewezenverklaring de verdachte er toe doet 
besluiten alsnog tot een bekentenis te komen en inzicht te geven in zijn motieven. 
Maar de praktijk laat zien dat dit lang niet altijd het geval is. Dat laat zich overigens 
verklaren door het gegeven dat voor de verdachte na een bewezenverklaring/veroordeling 
nog hoger beroep open staat en de verdachte er belang bij heeft zijn procespositie (nog) 
niet te wijzigen. 

Tenslotte, zoals ook eerder opgemerkt, in het kader van bekennen en ontkennen nog 
een meer praktische opmerking over hoe als pro Justitia-rapporteur te handelen indien 
betrokkene tijdens het pro Justitia-onderzoek de feiten opeens wil gaan bekennen, die hij 
tot dan toe in het tegen hem lopende strafrechtelijk onderzoek heeft ontkend of waarover 
hij tot dan heeft gezwegen Voor dit geval, dat zich in de praktijk nog wel eens voordoet, 
wordt geadviseerd om het pro Justitia-onderzoek direct (tijdelijk) stil te leggen en 
betrokkene te vragen of hij, na overleg met zijn advocaat, zijn bekennende verklaring eerst 
bij politie/justitie zou willen afleggen of bevestigen alvorens het pro Justitia-onderzoek te 
hervatten. Anders zou de pro Justitia-rapporteur in een lastige positie kunnen komen dat 
de rapportage (met daarin een bekennende verklaring) als bewijsmiddel gebruikt wordt. 
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Het is raadzaam in dit soort gevallen altijd even contact op te nemen met de jurist van het 
NIFP.101

Betrouwbaarheid verklaring verdachte
Naast de relevantie van de inhoud van de verklaring speelt bij het rapporteren ook de 
kwestie van de betrouwbaarheid van de verklaring van de verdachte. Gesteld wordt wel 
dat de verklaring van de bekennende verdachte een grotere mate van betrouwbaarheid 
heeft dan die van de ontkennende verdachte. Dat is echter maar de vraag. Ook de 
bekennende verdachte heeft er, in het vooruitzicht van de rechtszaak, belang bij een zo 
gunstig mogelijk beeld te schetsen. Ook in de bekentenis kan deze dus een voorstelling 
van zaken geven (zowel ten aanzien van de feitelijke toedracht als van de motieven) die 
op gespannen voet staat met de werkelijkheid. Dit gegeven moet de rapporteur aanzetten 
tot een kritische houding (zowel bij ontkenners als bekenners), waarbij hij de gekozen 
procespositie van de verdachte respecteert maar hem wel confronteert met mogelijk 
afwijkende verklaringen van getuigen in het proces-verbaal. Leidraad dient te blijven dat 
het de rapporteur niet te doen is om het achterhalen van de waarheid maar om (tegen de 
achtergrond van de vraagstelling) inzicht te krijgen in wat de betrokkene bewoog tot zijn 
gedrag. 

Amnesie 
Soms zeggen verdachten zich niets meer te kunnen herinneren van wat ze hebben gedaan 
of van wat er is gebeurd. Zij beroepen zich op geheel of gedeeltelijk geheugenverlies 
(amnesie). Net als ontkenning kan geheugenverlies verschillende vormen en oorzaken 
hebben. Het is aan de rapporteur om de plausibiliteit van het geclaimde geheugenverlies 
te onderzoeken en zo veel mogelijk vast te stellen. Uiteraard niet vanuit een oogpunt van 
waarheidsvinding maar vanuit het oogpunt van gedragskundige diagnostiek en onderzoek 
naar psychopathologie. 

Organisch geheugenverlies kan worden onderzocht met gebruikmaking van 
neuropsychologische tests of door neurologisch en beeldvormend onderzoek, zoals een 
EEG, PET-scan, fMRI en dergelijke. Daarvoor kan ook via het NIFP (gedrags-) neurologisch 
onderzoek pro Justitia worden uitgezet. 

Als na onderzoek blijkt dat de verdachte inderdaad of zeer waarschijnlijk lijdt aan amnesie 
ten aanzien van het ten laste gelegde feit, dan is daarmee niet automatisch gezegd, dat 
de verdachte ten tijde van het plegen van het feit zijn wil niet in vrijheid heeft kunnen 

101 Zie eerder hierover Deel B. 2.3 (Geheimhoudingsplicht).
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bepalen. De amnesie betekent immers alleen dat betrokkene zich, achteraf, het gebeuren 
niet kan herinneren. De vraag van de toerekening is van een andere orde. Of sprake was 
van een vermindering of uitsluiting van toerekeningsvatbaarheid is, zonder informatie 
over de delictbeleving van betrokkene, vaak lastig vast te stellen. Daarin schuilt wel enige 
overeenkomst met het rapporteren over ontkennende verdachten.

Mogelijkheden en beperkingen in het licht van de standaardvraagstelling
De vraag of, en zo ja, welke beperkingen het ontkennen oplevert voor de pro Justitia-
rapportage is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden. Het is, gezien het voorgaande, in 
ieder geval niet zo dat a priori bij een ontkennende verdachte moet worden aangenomen 
dat de verklaring van de verdachte ontoereikend en/of onbetrouwbaar is. Per casus zal de 
rapporteur moeten nagaan of de beschikbare informatie toereikend is om te komen tot 
een beantwoording van de vragen. De (on)mogelijkheden worden verder in sterke mate 
bepaald door de vraagstelling. Aan de hand van de standaardvraagstelling wordt dit nader 
toegelicht.

1. Actuele diagnostiek
Uitgaande van de medewerking van de verdachte vormt het ontkennen geen 
belemmering voor het stellen van een diagnose ten tijde van het onderzoek. Hoewel 
delictomstandigheden (en dus verklaringen van de verdachte daaromtrent) diagnostisch 
relevante informatie op kunnen leveren (ook voor het huidige beeld), wordt het gebruik 
daarvan sterk ontraden. 
Er kan dan namelijk een cirkelredenering ontstaan, waarbij het ten laste gelegde, als 
diagnosticum, mede de diagnose bepaalt en de rechter vervolgens, vanuit die diagnose, de 
overtuiging put dat betrokkene het delict ook werkelijk heeft begaan. Denk bijvoorbeeld 
aan een persoon die verdacht wordt van een reeks delicten, bij wie op grond daarvan een 
antisociale persoonlijkheidsstoornis overwogen wordt.
 
2. Diagnostiek retrospectief
Ook voor het retrospectief stellen van een diagnose ten tijde van het plegen van het ten 
laste gelegde is een bekennende verklaring van de verdachte geen vereiste. Hier gelden 
dezelfde argumenten als genoemd onder 1. 
Anders dan bij de actuele diagnostiek ontbeert de deskundige hier de eigen waarneming 
en andere onderzoeksmethoden om na te kunnen gaan of de actuele symptomen zich 
ook destijds voordeden. In die zin is er een grotere afhankelijkheid van de verklaring van 
de betrokkene. Maar, zoals eerder betoogd, is dan van meer belang of betrokkene bereid 
is inzicht te geven in zijn (ziekte)beleving van destijds dan de vraag of hij het ten laste 
gelegde bekent of ontkent. 
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Of het mogelijk is retrospectief een diagnose te stellen is afhankelijk van de volgende 
factoren:
- de aard van de vermoede stoornis. De aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis 

ten tijde van het ten laste gelegde is (mede) uitgaande van de actuele diagnose 
bijvoorbeeld vaak sneller aan te nemen dan wanneer het gaat om een depressie of om 
een fluctuerend psychotisch beeld; 

- de (kwaliteit van de) verklaring van betrokkene over de ziektebeleving;
- de beschikbaarheid van collaterale informatie (bevindingen van behandelaars destijds, 

observaties van politie en consulent psychiater kort na het delict, waarnemingen van 
getuigen, e.d.).

3. Verband tussen pathologie en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde
Hierbij is niet zozeer van belang of de verdachte ontkent dan wel bekent, maar vooral 
of en in hoeverre informatie beschikbaar is over het gedrag van de verdachte en diens 
gemoedstoestand in een scenario dat in meer of mindere mate overeenstemt met wat 
in de tenlastelegging wordt beschreven. Na vaststelling van de gedragskundig relevante 
aspecten in het (delict)scenario kan dan worden nagegaan of er overeenstemming is met 
de uit de diagnostiek voortvloeiende algemene gedragskenmerken. Die analyse vormt de 
basis voor een advies over de toerekeningsvatbaarheid.

4. Risicoanalyse
Bij de risicoanalyse gaat het om de toepassing van gedragskundige technieken en 
inzichten die het mogelijk maken uitspraken te doen over de recidivekans. Dit terrein 
is flink in ontwikkeling en inzichten veranderen snel. Van oudsher kennen we de 
inschatting van het recidivegevaar door de psychiater of de psycholoog op basis van het 
aangetroffen ziektebeeld, de ‘klinische risicotaxatie’. De hier bedoelde klinische blik heeft 
relevantie verloren en is geïncorporeerd in het gebruik van Risicotaxatie-instrumenten 
en een analyse volgens SPJ Structured Professional Judgement (of GPO Gestructureerd 
Professioneel Oordeel).
Een helder en gedetailleerd delictscenario bevordert het opstellen van een prognose van 
de recidivekans. Zwijgen of een ontkennende houding kan dat dus bemoeilijken. Dan blijft 
soms niet meer over dan een min of meer algemene opsomming van risicofactoren en 
beschermende factoren en een statische of actuariële kansberekening. Wanneer er sprake 
is van een sterk causaal, verklarend verband tussen diagnostiek en het ten laste gelegde 
delict speelt ontkenning mogelijk een geringere rol.102

102  Zie nader hierover “NIFP-richtlijn Forensisch pscyhologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht, 
volwassenen en jeugdigen” (mei 2022).
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5. Risicomanagement
In het verlengde van wat is gezegd over het belang van het ontkennen voor de 
risicotaxatie geldt ook voor de advisering over het risicomanagement dat de ontkenning 
slechts zijdelings een rol speelt. Ook hier lijkt de grootste belemmering te zijn dat een 
ontkenning samen kan hangen met het niet nemen van verantwoordelijkheid voor 
het eigen gedrag. Dat beperkt uiteraard de mogelijkheden voor trajecten waarbij op 
die eigen verantwoordelijkheid een beroep wordt gedaan (in het bijzonder binnen de 
voorwaardelijke juridische kaders). 

Conclusie
De vraagstelling nalopend blijkt dat een ontkennende houding van de verdachte, gezien 
vanuit de deskundigheid van de rapporteur, in beginsel geen belemmering hoeft te vormen 
voor de beantwoording van de vragen. In de kern draait het gewoon om de vraag of, en 
zo ja, hoeveel informatie beschikbaar is op basis van stukken in het dossier, verklaringen 
van referenten, en het onderzoek aangaande de verdachte. Indien deze meewerkt aan 
het onderzoek en aldus bouwstenen aandraagt voor de diagnostiek zal het onderzoek 
(uitgaande van beschikbaarheid van ander materiaal) redelijk volledig kunnen zijn. De 
meeste beperkingen zijn nog te verwachten bij de beantwoording van de vraag over de 
relatie tussen pathologie en delict. Het kan zijn dat de ontkenning het leggen van een 
verband tussen stoornis en delict(gerelateerd) gedrag onmogelijk maakt of beperkt.

Met deze feitelijke constatering is uiteraard nog niets gezegd over de wenselijkheid 
van het rapporteren over ontkennende verdachten, de mogelijke gevolgen voor de 
bewijsvoering, en de verantwoordelijkheid van de rapporteur op dat punt. 

2.7.2.2. Het verband met de bewijsvoering

Probleemstelling
Uit onderzoek (Rassin 2005) is gebleken dat het gedragsdeskundig rapport onbedoeld kan 
bijdragen aan de overtuiging van de rechter van de schuld van de verdachte. Bekend is 
de dynamiek waarbij de diagnose van een antisociale persoonlijkheidsstoornis de rechter 
net het laatste duwtje kan geven om te concluderen dat de (ontkennende) verdachte 
toch wel de dader zal zijn. Dit gegeven staat op gespannen voet met de notie dat het 
gedragsdeskundig rapport er (doorgaans) toe strekt de rechter te informeren over de 
persoon van de verdachte en niet over bewijskwesties. De vraag is welke consequenties 
aan die constatering moeten worden verbonden. Daarbij is van belang te beseffen op 
welke manier het rapport bij het bewijs een rol kan spelen. Bij het bewijs in de strafzaak 
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is de rechter gebonden aan de wettige bewijsmiddelen, maar daarnaast dient hij ook de 
overtuiging te hebben dat de verdachte schuldig is.103

Sinds de inwerkingtreding van de Wet deskundige in strafzaken (2010) is de positie van 
de deskundige wettelijk verankerd.104 De inbreng van de deskundige kan zowel in de 
mondelinge vorm van een deskundigenverklaring als in de schiftelijke vorm van het 
deskundigenverslag als bewijsmiddel worden gebruikt.105

Daarnaast is het zo dat ook bij een bekennende verdachte de rechter voor het bewijs 
niet uitsluitend mag varen op de verklaring van de verdachte. Ook in die gevallen zal hij 
overtuigd moeten zijn van de schuld van de verdachte en daarbij rekening houden met 
informatie van derden. 
Dit alles betekent dat wanneer de rapporteur zou willen uitsluiten dat zijn rapportage op 
enigerlei wijze de bewijsbeslissing van de rechter beïnvloedt, hem alleen de keuze rest 
van het niet rapporteren (in alle zaken, dus zowel van ontkennende als van bekennende 
verdachten).      

Verantwoordelijkheid
Doorwerking van de inhoud van het rapport in de bewijsvoering is dus lastig te vermijden. 
Van de deskundige mag niet meer worden verwacht dan dat deze het opgedragen 
onderzoek uitvoert binnen de grenzen van de vraagstelling en met inachtneming van de 
voor hem als deskundige en als professional geldende regels.

2.8. Fit to stand trial (procesbekwaamheid) 

In Nederland worden praktisch alle verdachten bijgestaan door een advocaat. Verplicht 
is dat niet, een verdachte kan er ook voor kiezen zichzelf te verdedigen en afstand doen 
van het recht op rechtsbijstand. In een aantal uitzonderingsgevallen kan dit niet en is een 
advocaat bevoegd en verplicht om op te treden, ook al wil de verdachte dit niet. Hierbij 
moet bijoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat de verdachte nog geen 16 jaar is. 

Het geldt ook in de situatie dat van een verdachte van 18 jaar of ouder wordt vermoed, dat hij 
een psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap heeft en 

103 Artikelen 338 t/m 344 WvSv.

104 Wet van 22 januari 2009, Stb. 2009, 33.

105 Zie resp. de artikelen 343 en 344 lid 1 sub 4 WvSv.
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dat hij ten gevolge daarvan niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen.106 De rechtbank of in 
hoger beroep het gerechtshof kan dat dan in een beschikking vastleggen. Het gevolg is dan 
ondermeer dat alle bevoegdheden die in het Wetboek van Strafvordering aan de verdachte 
zijn toegekend, mede toekomen aan zijn advocaat. Deze kan dan bijvoorbeeld ter zitting 
namens de verdachte het woord voeren indien deze zelf niet is verschenen. En in plaats van in 
het openbaar, vindt de zitting dan achter gesloten deuren plaats (behoudens uitzonderingen). 
Zo is voorzien in een adequate verdediging en kan het strafproces voortgaan. 

Dat gaat anders wanneer de rechter oordeelt dat de verdachte lijdt aan een zodanige 
psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, dat hij niet 
in staat is de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen.107 In dat geval schorst de 
rechter de vervolging, in welke stand deze zich ook bevindt. Het strafproces ligt dan voor 
onbepaalde tijd stil, namelijk totdat is gebleken dat de verdachte weer is hersteld. 
Als dat duidelijk is geworden wordt de schorsing weer door de rechter opgeheven en kan 
het proces worden voortgezet. 

Tenslotte biedt het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) nog een 
derde route. Wanneer een verdachte vanwege zijn beperkingen geen mogelijkheid heeft 
voor een eerlijk proces (en strafvervolging of de voortzetting daarvan vanwege deze 
beperkingen van de verdachte leidt tot een schending van het recht op een eerlijk proces 
in de zin van artikel 6 EVRM), dan kan de rechter oordelen dat de officier van justitie 
hierdoor niet ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte. Daarmee komt een abrupt 
en definitief einde aan de vervolging van deze verdachte.108

Met enige regelmaat wordt door rechtbank of gerechtshof via het NIFP om een rapportage 
pro Justitia gevraagd waarin het gaat om de vraag of verdachte bekwaam is om terecht 
te staan: lijdt de verdachte aan een zodanige psychische stoornis, psychogeriatrische 
aandoening of verstandelijke handicap, dat hij niet in staat is de strekking van de tegen 
hem ingestelde vervolging te begrijpen en/of dat hij ten gevolge daarvan niet in staat 
is zijn belangen behoorlijk te behartigen. Het is een vraagstelling die afwijkt van de 
reguliere rapportages pro Justitia die gericht zijn op de toerekeningsvatbaarheid. Soms 
wordt de vraag naar procesbekwaamheid aan de reguliere standaard-vraagstelling 
toegevoegd, soms komt deze in de plaats daarvan. Indien de rapporteur gaandeweg een 
regulier onderzoek vermoedt dat er in een bepaalde casus sprake zou kunnen zijn van 

106 Artikel 509a WvSv e.v.

107 Artikel 16 WvSv e.v.

108 ECLI:NL:RBNNE:2021:671 (Ruinerwoldzaak).



- 86 -

onbekwaamheid om berecht te worden, dan is het goed om hierover contact met een 
NIFP-jurist op te nemen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een verdachte ineens 
zijn advocaat de laan uitstuurt en de rapporteur vermoedt dat dit vanuit pathologie is 
ingegeven. Eventueel kan de jurist contact zoeken met de opdrachtgever en op nader 
onderzoek naar de procesbekwaamheid aansturen. Inmiddels is door het NIFP voor dit 
soort onderzoeken ook een standaardvraagstelling ontwikkeld. 

2.9. Klacht-en tuchtrecht

In de rapportagepraktijk kan het voorkomen dat onderzochte (verder: betrokkene) niet 
tevreden is over het onderzoek of over de onderzoeker. De positie van betrokkene als 
verdachte in een strafzaak en het feit dat de rechter mogelijk ingrijpende beslissingen op 
basis van het (behandel)advies kan nemen, kan een kritische houding versterken. 

In de informatiebrochure van het NIFP (Informatie voor betrokkenen, Psychologische 
en psychiatrische rapportage in strafzaken) die bij aanvang van het onderzoek wordt 
uitgereikt, wordt onderzochte gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een 
klacht. Daarin wordt betrokkene geadviseerd zijn onvrede in eerste instantie met de 
rapporteur te bespreken. Het kan echter ook zijn dat onderzochte direct een klacht indient 
bij het NIFP, bij de beroepsvereninging of bij de tuchtrechter. Hieronder volgt een globaal 
overzicht van de betreffende regelingen en procedures. 

2.9.1. Klachtenregeling NIFP

Deze laagdrempelige klachtenregeling biedt personen die in enige relatie tot het NIFP 
staan de mogelijkheid hun onvrede te uiten ten aanzien van de bejegening door freelance 
rapporteurs en rapporteurs die in dienst van het NIFP rapporteren (uitgezonderd 
rapporteurs die freelance voor of in dienst van het PBC werkzaam zijn).109

Uitgangspunten zijn a) een voor klager toegankelijke procedure waaraan geen kosten 
verbonden zijn b) objectieve klachtopvang-bemiddeling en behandeling  c) een vlotte 
afhandeling d) hoor-en wederhoor e) zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling.

109  NIFP-klachtenregeling, herziene versie, vastgesteld door Directieraad NIFP d.d. 28-10-2021 (de klachten-
regeling wordt momenteel wederom herzien). NB. voor het PBC geldt de wettelijke klachtregeling voor 
justitiële inrichtingen (Pbw). Over PBC-rapporteurs kan verder geklaagd worden bij DJI (geldt alleen voor 
rapporteurs in loondienst) of bij de beroepsvereniging of het tuchtcollege.
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De klacht wordt ingediend bij het klachtenloket van het NIFP dat de klacht doorstuurt naar 
het management van de betreffende NIFP-locatie. De manager is eindverantwoordelijk 
voor een zorgvuldige en tijdige klachtafhandeling. De lokale jurist is inhoudelijk het eerste 
aanspreekpunt bij klachtzaken. 

Tenzij de klacht kennelijk ongegrond is, worden zowel klager als beklaagde in de 
gelegenheid gesteld de klacht toe te lichten. De klachtbehandeling ziet op het 
onderzoeken van de klacht, resulterend in een niet-juridisch afdwingbare uitspraak over 
de gegrondheid van de klacht of bemiddeling tussen klager en beklaagde. Op verzoek van 
klager en/of beklaagde kan het NIFP bemiddelen in de klachten met als doel een oplossing 
hiervoor te vinden. Voorwaarde is dat zowel klager als beklaagde hiermee akkoord is. De 
bemiddeling is vormvrij. 

Klachtbehandeling door het NIFP betreft een zelfstandige procedure en laat voor klager 
de mogelijkheid open elders een klacht in te dienen, zoals bij de beroepsvereniging, de 
tuchtrechter (zie verder hierna). De uitkomst van de klachtafhandeling wordt gemotiveerd 
op schrift gesteld. Mocht klager niet tevreden zijn over de afhandeling dan kan hij zich 
wenden tot de directie van het NIFP.

2.9.2. Klachtprocedure bij het tuchtcollege

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van 
individuele (BIG-geregistreerde) zorgverleners.110 Het tuchtrecht heeft als doel om de 
kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden. 

Er zijn vijf regionale tuchtcolleges in Nederland (Amsterdam, Den Haag, Zwolle, 
Eindhoven, Groningen), met ieder een eigen werkgebied. Het Centraal Tuchtcollege 
(Den Haag) behandelt zaken in hoger beroep.

Het tuchtcollege bestaat uit vijf leden, namelijk twee juristen en drie leden met hetzelfde 
beroep als de aangeklaagde zorgverlener. De woonplaats van de aangeklaagde 
zorgverlener bepaalt welk college bevoegd is.

Personen die een klacht kunnen indienen zijn rechtstreeks belanghebbenden 
(onderzochte of naaste), opdrachtgever of werkgever van de aangeklaagde, de inspecteur 
gezondheidszorg of de zorgverzekeraar.

110 Zie ook www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
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Een procedure begint met het indienen van een klaagschrift bij een regionaal 
tuchtcollege.111 De zaak wordt in beginsel in een openbare zitting behandeld. Het regionaal 
tuchtcollege beoordeelt of de zorgverlener zich heeft gehouden aan zijn beroepsnormen. 
Het tuchtcollege toetst aan de in de wet BIG opgenomen tuchtnormen:      
a.  handelen of nalaten van handelen in strijd met de zorg die de geregistreerde 

zorgverlener als goed beroepsbeoefenaar behoort te betrachten ten op zichte van de 
patiënt en de naaste betrekkingen van de patiënt; 

b.  enig ander handelen of nalaten als geregistreerde zorgverlener in strijd met het belang 
van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.112 

De tuchtnormen zijn zogenaamde open normen. Wat bijvoorbeeld verstaan moet worden 
onder “het belang van de goede uitoefening van individuele gezondheidszorg’’ is niet in de 
wet omschreven. De tuchtcolleges geven in een concrete zaak inhoud aan deze normen. 
De tuchtrechter toetst daarbij aan wetgeving (WGBO), richtlijnen (bijv. KNMG-richtlijnen 
en NVvP-richtlijn voor psychiaters), beroeps-en gedragscodes (bijv. NIP-code voor 
psychologen), standaarden en adviezen van de gezondheidsraad.

Het Centraal Tuchtcollege toetst de pro Justitia-rapportage in ieder geval standaard aan de 
volgende criteria:
1.  in het rapport dient op inzichtelijke en consistente wijze te worden uiteengezet op 

welke gronden de conclusie van het rapport steunt; 
2.  de in die uiteenzetting genoemde gronden dienen op hun beurt aantoonbaar voldoende 

steun te vinden in feiten, omstandigheden en bevindingen vermeld in het rapport; 
3.  bedoelde gronden kunnen de daaruit getrokken conclusie rechtvaardigen; 
4. de rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid;
5.  de methode van onderzoek, met het oog op de vraagstelling, moet tot het beoogde 

doel kunnen leiden, dan wel rapporteur heeft daarbij de grenzen van de redelijkheid 
en billijkheid niet overschreden.113

111 De procedure in eerste aanleg is geregeld in de artikelen 65 t/m 72 Wet BIG.

112 Artikel 47 Wet BIG.

113 bijv. CTG dd. 7-06-2001, CTG dd. 15-05-2001 en CTG dd. 15-05-2006.
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Daarnaast zijn in de tuchtrechtelijke jurisprudentie, specifiek voor de forensische 
rapportages in strafzaken, onder meer de volgende vereisten op het gebied van 
vakkundigheid en zorgvuldigheid geformuleerd: 
- De auto-/heteroanamnese moet een duidelijk beeld geven van de onderzochte;
- Er dient een zorgvuldige delictanalyse plaats te vinden; 
- Bij de risicotaxatie dienen de gehanteerde instrumenten te worden genoemd met 

vermelding van de recidivevoorspellende factoren;
- Bij persoonlijkheidsstoornissen en/of een overwogen TBS advies dient met betrokkene 

meer dan eenmaal te worden gesproken.114

Voordat het tuchtcollege beslist krijgen de partijen de gelegenheid om schriftelijk en/
of mondeling hun standpunt toe te lichten. De uitspraak van het regionaal tuchtcollege 
volgt uiterlijk twee maanden na de zitting. Deze kan zijn: niet-ontvankelijkheid van de 
klager, ongegrond verklaring van de klacht of gegrond verklaring. In het laatste geval kan 
de tuchtrechter beklaagde een maatregel opleggen (bijv. een waarschuwing, berisping, 
geldboete, doorhaling van inschrijving in het BIG-register).115 Binnen zes weken na de 
uitspraak kan beroep worden ingesteld bij het centrale tuchtcollege. 

2.9.3. Klacht bij de beroepsvereniging

Behalve de weg van het tuchtcollege staat het onderzochte (betrokkene) ook vrij om een 
klacht in te dienen bij een beroepsverenging. Er bestaan veel beroepsverenigingen waarbij 
psychiaters en psychologen aangesloten kunnen zijn. 

Voor psychologen is het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) de grootste. Het 
NIP kent twee verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het 
College van Beroep. Beide colleges nemen een onafhankelijke positie in binnen het NIP. 
Als betrokkene van mening is dat de psycholoog zich niet aan de geldende beroepscode 
heeft gehouden, kan hij een klacht indienen bij het College van Toezicht. Dit is alleen 
mogelijk als de psycholoog lid is van het NIP of bij het NIP geregistreerd is. Na schriftelijke 
stukkenwisseling vindt in de regel een mondelinge behandeling van de klacht op zitting 
plaats. Deze zittingen zijn in principe niet openbaar. Van beide partijen wordt verwacht dat 
ze ter zitting aanwezig zijn. Een klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. 

114 CTG 19-04-2005 en CTG 15-04-2008).

115 Artikel 48 Wet BIG.
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Wanneer de klacht gegrond is kan het College een maatregel opleggen (bijv. een 
waarschuwing, berisping, schorsing lidmaatschap). Binnen twee maanden kunnen partijen 
tegen de uitspraak van het College van Toezicht in beroep gaan bij het College van Beroep 
van het NIP.

Voor zelfstandig gevestigde psychiaters die lid zijn van de Nederlandse Vereniging 
voor Psychiatrie (NVvP) kan gebruikt gemaakt worden van de collectieve klachten-
en geschillenregeling van de vereniging. Een klachtfunctionaris draagt zorg voor 
de eerste klachtopvang en vervult een bemiddelende rol. Leidt bemiddeling van de 
klachtfunctionaris niet tot het gewenst resultaat, dan is er sprake van een geschil dat 
voorgelegd kan worden aan een onafhankelijke geschillencommissie.116

116 www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/klachtenregeling.

http://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/klachtenregeling
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C. De gedragsdeskundige rapportage 

1. Rapportagevarianten

Een pro Justitia-rapportage kan zowel in een ambulante als in een klinische setting tot 
stand komen. 

1.1. Ambulante rapportage 

De NIFP-consulent (psychiater of psycholoog) adviseert de opdrachtgever (in de regel het 
OM) op basis van de uitkomsten van een voorgeleidingsconsult,117 een trajectconsult118 
dan wel enkel op basis van de stukken, over de wenselijkheid van een pro Justitia-
rapportage met daarbij de suggestie voor een bepaalde onderzoeks- of rapportagevariant. 
Bij strafzaken tegen minderjarigen vindt in de regel ook een indicatieoverleg plaats van 
een consulent/psychiater van het NIFP met een gedragsdeskundige van de Raad voor de 
Kinderbescherming, in plaats van of in aanvulling op een voorgeleidings- of trajectconsult.  
Het rapportage-advies behelst in de meeste gevallen een enkelvoudig of mono-
disciplinair onderzoek door een psychiater of een psycholoog. Bij dubbelrapportages of 
multidisciplinaire onderzoeken worden rapportages opgemaakt door een psychiater én 
door een psycholoog. 
Een triple-rapportage wordt opgemaakt door een psychiater, een psycholoog en een 
forensich milieurapporteur. In dat laatste geval hebben de gedragsdeskundigen, ter 
beantwoording van de (standaard-)vraagstelling, behoefte aan meer/uitgebreide 
informatie van referenten over de levens-, ziekte- en delictgeschiedenis van betrokkene 
en over het functioneren van het sociaal netwerk. De milieurapportage is ondersteunend 
aan de gedragsdeskundige rapportage en geen zelfstandig onderzoek. Indien aan de orde 
kan het forensich milieuonderzoek ook worden toegevoegd als ondersteuning van een 
enkelvoudig psychiatrisch of psychologisch pro Justitia-onderzoek.119 Dat kan al direct bij 
het NIFP-consult duidelijk zijn maar een reeds benoemde en met de opdracht gestarte 
psychiater of psycholoog kan ook gaandeweg het onderzoek alsnog om de inzet van een 
forensisch milieuonderzoeker vragen. 

117 Voor of direct na een voorgeleiding van betrokkene bij de rechter-commissaris.

118 Na de voorgeleiding bij de rechter-commissaris, op een andere dag.

119 Besluit Forensisch Milieu Onderzoek NIFP, maart 2011.
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Een bijzonder aandachtspunt bij de NIFP-consulten tenslotte, is de vraag of er sprake is 
van problematiek cq. diagnostiek op het gebied van de neurologie, zoals bijvoorbeeld 
een dementieel beeld of niet aangeboren hersenletsel (NAH). In dat geval wordt (klinisch) 
neuro-psychologisch en/of (gedrags-)neurologisch onderzoek geadviseerd. De consulent 
kan daarover desgewenst advies vragen bij het neuro-loket van het NIFP. Ook rapporteurs 
kunnen bij dit loket terecht met vragen op dit terrein. 

De hierboven genoemde ambulante onderzoeksvarianten of opleggingsrapportages 
worden door alle ambulante NIFP-locaties bemiddeld, inhoudelijk begeleid met feedback 
en besprekingen en administratief afgehandeld. NIFP-locatie Midden-Nederland heeft 
naast deze lokale taak ook een aantal landelijke “specials” onder haar hoede, zoals 
bijvoorbeeld zaken waarin het gaat om verdenkingen betreffende extremise/terrorisme. 
Verder geschiedt ook de matching en administratieve afhandeling van rapportages in het 
kader van de TBS-verlengingen centraal vanuit Midden-Nederland.

1.2. Klinische rapportage

Verreweg de meeste klinische rapportages voor volwassenen, zowel mannen als vrouwen, 
vinden plaats in de NIFP locatie Pieter Baan Centrum (PBC) te Almere. Vanaf 16 jaar kunnen 
minderjarige jongens en meisjes ook in het PBC opgenomen en gerapporteerd worden. 
Maar in de regel worden minderjarige jongens klinisch gerapporteerd in FC Teylingereind 
te Sassenheim. Daar kunnen ook ASR-jongeren worden gerapporteerd, dus jongeren van 
18 tot maximaal 23 jaar en dan uitsluitend mannen (jongens). Meisjes en jonge vrouwen 
kunnen niet in FC Teylingereind gedetineerd worden; voor hen bestaat er geen “eigen” 
observatiekliniek.

Bevel tot klinische observatie
Een klinische rapportage geschiedt meestal op grond van een observatiebevel van de 
rechter-commissaris of de rechtbank: een bevel dat de verdachte ter observatie wordt 
overgebracht naar een in dat bevel aan te duiden psychiatrisch ziekenhuis of een instelling 
tot klinische observatie bestemd.120 Een dergelijk bevel kan ambtshalve worden gegeven 
of op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte. De verdachte 
moet in voorlopige hechtenis zijn gesteld en voorwaarde is dat een noodzaak bestaat tot 
onderzoek naar de geestvermogens en dat dit onderzoek niet voldoende op andere wijze 
kan plaatsvinden. 

120 Zie resp. de artikelen 196 en 317 WvSv.
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Voordat een observatiebevel kan worden afgegeven, moet eerst het oordeel van een 
of meer deskundigen zijn ingewonnen. De verdachte moet door de rechter worden 
gehoord of tenminste daarvoor behoorlijk zijn opgeroepen. De officier van justitie wordt 
uitgenodigd om bij dat verhoor aanwezig te zijn. Is het observatiebevel gegeven door 
de rechter-commissaris dan kan de verdachte binnen drie dagen na betekening van het 
bevel, beroep instellen bij de rechtbank. Het verblijf in de observatie-instelling geldt als 
voorlopige hechtenis en duurt maximaal zeven weken. Deze termijn kan eenmaal met 
maximaal zeven weken worden verlengd. 

Observatie zonder bevel
Een klinische observatie is ook mogelijk zonder een daartoe strekkend (rechterlijk) bevel. 
De observatie kan namelijk ook worden opgenomen als bijzondere voorwaarde bij 
een schorsing van de voorlopige hechtenis.121 Betrokkene moet zich in dat geval bereid 
hebben verklaard tot naleving van de schorsingsvoorwaarde(n). In een dergelijk geval 
kan de observatie elders dan in het Pieter Baan Centrum geschieden, bijvoorbeeld op een 
Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). Dit komt een heel enkele keer voor, meestal in 
aanvulling bij een triple-onderzoek. 

Rechtspositie observandus
De observatie vindt plaats in een psychiatrisch ziekenhuis of in een inrichting tot klinische 
observatie bestemd. De inrichtingen voor observatie worden door de Minister van Justitie 
en Veiligheid aangewezen. Het Pieter Baan Centrum (PBC) is als zodanig aangewezen.  
Het PBC is behalve als observatiekliniek tevens aangewezen als huis van bewaring 
(HvB).122 De rechtspositie van de observandus wordt bepaald door de bestemming van 
de inrichting. Dit betekent dat een verdachte die op grond van een observatiebevel is 
opgenomen in het PBC, voor wat betreft zijn rechtspositie gelijkgesteld wordt met een 
verdachte die in een HvB verblijft. Een verdachte kan dan weliswaar weigeren om aan de 
observatie mee te werken, maar kan vervolgens niet vrijwillig de inrichting verlaten. In 
tegenstelling tot het PBC hebben de andere aangewezen klinieken geen HvB-status. Dit 
betekent dat opname van de observandus op vrijwillige basis geschiedt. Deze klinieken 
hebben geen bevoegdheid om de observandus in zijn vrijheid te beperken. Indien reeds 
vooraf duidelijk is dat betrokkene niet zal meewerken (en mogelijk uit de kliniek weg wil), 
wordt een observatie in een andere kliniek dan het PBC derhalve afgeraden. Betreft de 
strafzaak in het kader waarvan men betrokkene wil laten observeren een ernstig delict en 

121 Artikel 80 WvSv.

122 Circulaire 18 november 1949.
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is er sprake van een groot risico op ontvluchting, dan wordt aanbevolen de observatie te 
laten uitvoeren in het PBC. 
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2. De vraagstelling

2.1.  Status van de standaardvraagstelling

Een in het kader van de strafzaak opgemaakt deskundigenrapport zonder daaraan 
voorafgaande vraagstelling lijkt in het huidige tijdsgewricht ondenkbaar. In het verleden 
werden door de rechter uiteenlopende vragen aan de deskundige voorgelegd en 
niet zelden werd volstaan met slechts de vraag een rapport op te maken. Inmiddels 
worden verschillende, op diverse doelgroepen toegesneden, standaardvraagstellingen 
gehanteerd.
Strikt genomen heeft een standaardvraagstelling geen formele status. Basis vormt de 
consensus tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over dat wat vanuit het perspectief 
van de opdrachtgever wenselijk en dat wat vanuit het perspectief van de opdrachtnemer 
mogelijk is. Het laat onverlet de bevoegdheid van de rechter zich te laten voorlichten 
door een deskundige en die deskundige alle vragen te stellen die hij nodig acht, eventueel 
in afwijking van of in aanvulling op de afgesproken standaardvariant. Anderzijds 
zal de deskundige slechts vragen kunnen beantwoorden binnen de grenzen van zijn 
deskundigheid(sgebied). 

2.2. Belang en functie van de vraagstelling

Domeinen
De belangrijkste functie van de vraagstelling is het overbruggen van de grens tussen twee 
domeinen. Binnen het juridisch domein wordt de rechter in de strafzaak geconfronteerd 
met rechtsvragen die betrekking hebben op bewijs, toerekening, gevaar en toe te passen 
straffen of maatregelen. De antwoorden op die vragen zijn in de kern normatief van aard, 
maar bij de afwegingen waarvoor de rechter staat kan hij (door de deskundige) over 
feitelijke omstandigheden geïnformeerd willen worden. Aan de (gedrags)deskundige 
wordt dus geen rechtsvraag voorgelegd. De vraagstelling zal een vertaling moeten 
bevatten naar het deskundigendomein, met gebruikmaking van het idioom van de 
deskundige. In dit verband is interessant dat tot 2020 in de eerste (diagnostische) vraag 
van de standaardvraagstelling de terminologie ‘ziekelijke stoornis en/of gebrekkige 
ontwikkeling van de geestvermogens’ werd gehanteerd. Deze terminologie was 
overgenomen uit artikel 39 Wetboek van Strafrecht maar lijkt (leek) op het oog te passen 
binnen het idioom van de psychiatrie/psychologie, terwijl het dus feitelijk wettelijke, 
juridische terminologie was, zónder equivalent in de genoemde gedragswetenschappen. 
Sinds januari 2020 is de tekst van artikel 39 Wetboek van Strafrecht evenwel gewijzigd. 
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De diagnostische vraag luidt nu, of onderzochte lijdende is aan een psychische stoornis, 
verstandelijke handicap en/of psychogeriatrische aandoening. Zo ja, dan is dat mogelijk 
een grond voor de rechter om de verdachte het ten laste gelegde gedrag (indien bewezen) 
verminderd of helemaal niet toe te rekenen. Waarbij in de standaard vraagstelling voor 
minderjarigen de psychogeriatrische aandoening in de vraagstelling overigens niet 
voorkomt (maar in de wet dus strikt genomen wel).  
De juridische relevantie van het oordeel van de deskundige zal in de op het betreffende 
deskundigheidsgebied toegespitste vragen vaak wel doorklinken. Kennis van en begrip 
voor die juridische context zal de deskundige immers in staat stellen adequaat te 
adviseren. Het probleem van een juiste formulering van de vragen is hiermee gegeven.

Begrenzing deskundigheid(-sgebied)
De vraagstelling vervult verder een belangrijke rol bij de begrenzing van de opdracht. 
Zoals gezegd kan de deskundige slechts vragen beantwoorden binnen de grenzen van zijn 
deskundigheid en het betreffende deskundigheidsgebied. 
Als de rapporteur een vraag krijgt voorgeschoteld die hij vanuit zijn deskundigheid niet 
kan beantwoorden zal hij, met inachtneming van de Gedragscode van het NRGD, de 
opdrachtgever daarover moeten informeren en in overweging kunnen geven een andere 
deskundige of een deskundige van een andere discipline te benoemen.123

Zuinigheidsprincipe
Naast de begrenzing door deskundigheid en deskundigheidsgebied bij de beantwoording 
van de vragen, speelt ook het binnen het gezondheidsrecht geldende ‘zuinigheidsprincipe’. 
Van de rapporteur wordt verwacht dat hij zijn onderzoek (en de verslaglegging) beperkt 
tot datgene wat voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Voor de vaststelling 
van wat ‘binnen de opdracht valt’ is de vraagstelling richtinggevend. In genoemde 
Gedragscode wordt overigens wel een uitzondering gemaakt. Indien de deskundige, op 
grond van zijn deskundigheid, van mening is dat hij opmerkingen dient te maken die niet 
strikt zijn terug te voeren op bedoelde vraagstelling, maar wel van belang zijn voor de 
zaak, maakt hij daar melding van aan zijn opdrachtgever.

Geheimhoudingsplicht 
Tenslotte is de vraagstelling van belang om vast te stellen waar de grenzen liggen van 
de geheimhoudingsplicht van de rapporteur. Kort samengevat komt het er op neer 
dat ook de pro Justitia-rapporteur een geheimhoudingsplicht heeft voor de hem door 

123 Artikel II.3 Gedragscode NRGD (2015).
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betrokkene verstrekte informatie.124 Daarvoor geldt een uitzondering in de richting van de 
opdrachtgever voor die gegevens die van belang zijn voor de vervulling van de opdracht. 
Omgekeerd brengt dat met zich mee dat de rapporteur ook aan de opdrachtgever 
geen informatie mag verstrekken over de justitiabele als dat niet relevant is voor de 
beantwoording van de vragen.125

Met het voorgaande is duidelijk geworden dat het belang van een (heldere) vraagstelling 
groot is. Rapporteurs wordt dan ook dringend aangeraden geen opdrachten te aanvaarden 
zonder vraagstelling en zonder zich afgevraagd te hebben of een wel geformuleerde 
vraagstelling zich beperkt tot hun specifieke deskundigheid(sgebied).  

124 Art. 7:457 BW.

125 Zie voor een uitgebreide bespreking van dit onderwerp deel B. 2.3.
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3. Juridische aandachtspunten bij de vraagstelling

In dit hoofdstuk wordt de juridische context waarbinnen de rapporteur verslag doet van 
het onderzoek nader toegelicht. De standaardvraagstelling wordt daarbij als leidraad 
gehanteerd.126

3.1. Onderzoekbaarheid van de verdachte (vraag 0)

Vraag 0: Volwassenen en Jeugd
Indien betrokkene weigert onderzocht te worden, tot welke overwegingen van de rapporteur geeft die 
weigering aanleiding? 

In het pro Justitia-onderzoek kan de psychiater of de psycholoog te maken krijgen met 
een verdachte die niet of maar beperkt mee wil werken aan het onderzoek. Een steeds 
terugkerende vraag is welke ruimte de deskundige heeft om, gezien die proceshouding 
van de verdachte, zijn onderzoek te doen. 
Voorop staat dat het de verdachte vrijstaat zijn medewerking te onthouden aan het 
strafrechtelijk onderzoek en daarmee ook dat de verdachte medewerking aan het 
gedragsdeskundig onderzoek kan weigeren. Hier geldt het adagium dat van een verdachte 
niet gevraagd kan worden mee te werken aan zijn eigen veroordeling. In het verlengde 
daarvan geldt dat de verdachte geen verplichting heeft een verklaring af te leggen, ook 
niet over het ten laste gelegde. Dit betekent dat de rapporteur, geconfronteerd met een 
weigerende verdachte, de gekozen procespositie dient te respecteren, wat overigens niet 
wegneemt dat het de rapporteur vrijstaat de betrokkene daarop kritisch te bevragen maar 
ook te informeren en mogelijk te motiveren tot medewerking.127

Van belang bij de beantwoording van deze vraag is dat de rapporteur zich realiseert dat 
strafrechtelijke maatregelen ook kunnen worden opgelegd zonder dat de betrokkene 
heeft meegewerkt aan het voorgeschreven onderzoek door een deskundige. Bij TBS, 
en bij de PIJ, de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, schrijft de wet voor dat de 
gedragsdeskundigen bij een weigering mee te werken aan het (hun) onderzoek, voor zover 
mogelijk over de reden van die weigering een rapport dienen op te maken.128 
In de praktijk beperkt die verslaglegging zich niet tot de gevallen waarin een dergelijke 

126 Format NIFP versie 2020.

127 Zie over de beperkingen en mogelijkheden te rapporteren over een weigerende verdachte deel B. 2.7.

128 Artikelen 37, 37a en 77s WvSr.
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maatregel wordt overwogen, maar wordt van de rapporteur verwacht dat hij in alle 
gevallen de rechter zo goed mogelijk informeert over de gang van zaken rond de weigering 
en, voor zover bekend, de beweegredenen van de betrokkene om niet mee te werken. 
Het is bijvoorbeeld van belang te wijzen op het eventuele vermoeden dat de weigering tot 
medewerking pathologische oorzaken heeft.  

3.2. Diagnostiek (vraag 1 en vraag 2)

Vraag 1: Volwassenen
Is onderzochte lijdende aan een psychische stoornis, verstandelijke handicap en/of psychogeriatrische 
aandoening en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven? 

Vraag 1: Jeugd
Is onderzochte lijdende aan een psychische stoornis en/of verstandelijke handicap en zo ja, hoe is dat in 
diagnostische zin te omschrijven?

Vraag 2: Volwassenen en Jeugd
Hoe was dit ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde? 

De in de eerste vraag beschreven stoornissen zijn (hier) ontleend aan de wet. We treffen 
deze terminologie sinds 2020 aan in artikel 39 Wetboek van Strafrecht (artikel 39 WvSr) dat 
de basis vormt voor de strafuitsluitingsgrond ontoereken(-ingsvat-)baarheid (zoals in deel 
A.1.3.1. toegelicht). In de standaard vraagstelling voor minderjarige verdachten is in vraag 
1 de psychogeriatrische aandoening niet opgenomen (hoewel strikt genomen artikel 39 
wetboek van Strafrecht onverkort ook in het jeugdstrafrecht geldt).

Vóór de wetswijziging van januari 2020, bestond het criterium voor niet of verminderd 
toerekenen in artikel 39 WvSr uit een samengesteld stoornisbegrip, beschreven als “een 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens”. Deze formulering speelde 
niet alleen een rol bij de toerekeningsvatbaarheid van art 39 WvSr maar ook bij de 
oplegging van de strafrechtelijke maatregelen TBS en PIJ.129 
De stoornis (het samengestelde stoornisbegrip) bood zo enerzijds een opening voor 
straffeloosheid/strafvermindering en anderzijds een legitimatie voor een ingrijpende 
beheersmaatregel. De omschrijving van een “gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
stoornis van de geestvermogens” en ook de begrippen “ziekelijke stoornis”en “gebrekkige 

129 Resp. 37a en 77s WvSr.
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ontwikkeling” zijn niet direct ontleend aan het idioom van de deskundigheidsgebieden van 
de psychiatrie of psychologie. Het zijn wettelijke termen die wetshistorisch zijn verbonden 
met het stoornisbegrip zoals dat werd gehanteerd in het toenmalige wetsontwerp BOPZ. 
‘Gebrekkige ontwikkeling’ zou duiden op de uit een aanlegstoornis of beschadiging van 
de hersenen voortvloeiende diepere vorm van zwakzinnigheid, en van ‘ziekelijke stoornis’ 
zou sprake zijn als de geestvermogens na een kortere of langere periode van ontwikkeling 
tijdelijk of blijvend gestoord raken. 
 
Gaandeweg werd in de forensische praktijk in toenemende mate aansluiting gezocht bij 
de algemene noties uit de psychopathologie. Belangrijker dan de vraag of sprake is van 
een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling, werd de vraag of het gediagnosticeerde 
beeld aangemerkt kan worden als psychopathologie.  

Later werd aansluiting gezocht bij de systematiek van de classificatie van psychische 
stoornissen in de DSM-IV. Verschijnselen gerubriceerd op as I (globaal: klinische 
stoornissen) werden beschouwd als ziekelijke stoornis zoals in het wetboek van Strafrecht 
bedoeld en een rubricering op as II (persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid) 
werd gelijkgesteld met een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Tegen deze 
gelijkschakeling werd vervolgens wel ingebracht dat de DSM niet voldoende omvattend 
was voor een volwaardige psychopathologie. De DSM-IV-TR hield zich niet bezig met de 
etiologie van de stoornis, maar was a-theoretisch.130 Met de komst van de DSM-5 is de 
DSM-IV als referentiekader vervolgens weer vervallen; in de DSM-5 wordt de indeling in 
verschillende assen niet langer gehanteerd. 

Per januari 2020 is als beschreven het samengestelde stoornisbegrip (een gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens”) in artikel 39 WvSr vervangen 
door “een psychische stoornis, verstandelijke handicap en/of psychogeriatrische aandoening”. 
Hieronder vallen alle binnen de psychiatrie bekende stoornissen, de verstandelijke 
beperking, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en dementie. Ook alle mogelijke 
psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen zijn daaronder begrepen. 

De artikelen 37a en 77s van hetzelfde wetboek, waarin respectievelijk de TBS en PIJ 
zijn geregeld, zijn echter in 2020 op dit punt niet meegewijzigd en noemen als vereiste 
voor oplegging nog steeds een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de 
geestvermogens. 

130 Van Kordelaar (2008).



- 100 - - 101 -

Tenslotte is van belang op te merken dat vraag 1 gericht is op diagnostiek op het moment 
van onderzoek (hoe is het nu, ten tijde van het onderzoek, “ex nunc”). Vraag 2 vraagt 
een terugkijken in de tijd (hoe was het toen, ten tijde van het tenlastegelegde, “ex tunc”). 
De antwoorden op vraag 1 en vraag 2 kunnen dus verschillend zijn. Bijvoorbeeld een 
depressieve stoornis of toestand kan het gevolg zijn van het ten laste gelegde gedrag of 
feit maar was dan niet aanwezig ten tijde van het ten laste gelegde (en heeft daarin dan 
logischerwijs ook niet kunnen doorwerken). 

3.2.1. Complicerende factoren en ontwikkelingen

Niet als stoornis aan te merken psychische beperkingen
Voor vermindering of uitsluiting van de toereken(-ingsvat-)baarheid dient dus sprake 
te zijn van een psychische stoornis, verstandelijke handicap en/of psychogeriatrische 
aandoening (in de zin van artikel 39 WvSr). Voor het opleggen van de strafrechtelijke 
maatregelen TBS of PIJ dient sprake te zijn van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
stoornis van de geestvermogens in de zin van artikel 37a respectievelijk 77s WvSr. Welke 
ruimte er zit tussen deze verschillende wettelijke vereisten c.q. omschrijvingen zal in 
de praktijk en in de jurisprudentie moeten blijken. Het voorgaande geldt niet voor de 
situatie waarin de rechter overweegt de verdachte te verplichten tot medewerking aan 
zorg of behandeling in het kader van een voorwaardelijke veroordeling. Ook voor het 
opleggen van een ISD-maatregel, de maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding 
of vrijheidsbeperking (GVM) en de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is de 
aanwezigheid van een stoornis niet relevant en wordt daarover in de wet in het geheel 
niet gesproken. Bij de ISD hanteert de wetgever de brede formulering dat “indien de 
verdachte verslaafde is dan wel ten aanzien van hem andere specifieke problematiek 
bestaat waarmee het plegen van strafbare feiten samenhangt”, de maatregel mede strekt 
tot het oplossen van die problematiek. Bij de voorwaardelijke veroordeling ontbreekt 
in de wet iedere verwijzing naar onderliggende problematiek. Over een stoornis wordt 
totaal niet gerept. Dat betekent dat bij het formuleren van bijzondere voorwaarden op 
basis van, niet als pathologie aan te merken, psychische beperkingen, gedragsproblemen 
of sociale problematiek, gedragsinterventies geadviseerd kunnen worden, zonder dat 
sprake is van een stoornis in de zin van de wet. De op diagnostiek van pathologie gerichte 
standaardvraagstelling biedt eigenlijk weinig ruimte voor een ‘brede’ diagnostiek. Met de 
wijziging van de terminologie in artikel 39 WvSr is deze ruimte verder beperkt. 
Een deel van de beschrijving van de niet als stoornis aan te merken problematiek is 
onder te brengen bij de risicoanalyse. Die risicoanalyse vraagt immers om een bredere 
benadering dan alleen vanuit de pathologie. Waar het gaat om psychische beperkingen 
(bijvoorbeeld ‘trekken van een persoonlijkheidsstoornis’) biedt ook de diagnostische 
beschouwing ruimte voor een toelichting. Idealiter zou op termijn de formulering van de 
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eerste vraag van de standaardvraagstelling verbreed kunnen worden en zich niet meer 
moeten beperken tot diagnostiek van de pathologie. 

Functionele en dimensionele diagnostiek
In het vorige punt schemert al door het groeiend inzicht dat de scheidslijn tussen de 
stoornis en andere persoonsgebonden problematiek niet scherp te trekken is. Er is sprake 
van een ontwikkeling van een categoriale naar een dimensionele diagnostiek. In de DSM-5 
zijn de eerste tekenen daarvan al zichtbaar. 
Ziektebeelden zijn steeds minder goed te vatten in globale categorieën en worden in 
toenemende mate dimensioneel (op een schaal) maar ook op een specifieker (functie-)
niveau beschreven. Geconstateerde functiebeperkingen blijken niet exclusief aan 
bepaalde ziektebeelden te verbinden. De vraag of (een combinatie van) bepaalde 
functiebeperkingen als pathologisch moet worden aangemerkt, is niet eenduidig te 
beantwoorden. Vanuit de dimensionele benadering ontstaat een continuüm waarbij 
de overgang van ‘gezond’ naar ‘ziek’ niet scherp is vast te stellen. Voor de forensische 
psychiatrie hebben deze ontwikkelingen belangrijke implicaties. Onder het vorige punt 
zagen wij al het belang om, in het kader van een brede advisering van de rechter, ook oog 
te hebben voor persoonlijkheidsproblematiek (en de invloed daarvan op delictgedrag) die 
niet als stoornis in strikte zin is aan te merken. Die werkwijze past in een dimensionele 
benadering. Bij diagnostiek in de gevallen waarin de wet consequenties verbindt aan de 
aanwezigheid van een stoornis (toerekening, TBS en PIJ) kan een focus op de functionele 
aspecten meerwaarde bieden. Juist door een beschrijving van (defecten in) met name de 
executieve functies is de relatie met het actuele delict en met toekomstig delictgedrag 
inzichtelijk te maken.

Vaststelling van de stoornis
Voor een beslissing over een vermindering of uitsluiting van de toerekening(-svatbaarheid) 
en voor de oplegging van stoornisgerelateerde maatregelen zal eerst een stoornis moeten 
worden vastgesteld. 
De verschillende formuleringen in de artikelen 39 (niet of verminderd toerekenen) 
WvSr enerzijds en 37a (TBS) en 77s (PIJ) WvSr anderzijds, maken dat niet eenvoudiger. 
Weigering van de justitiabele tot medewerking aan het gedragsdeskundig onderzoek is er 
vaak op gericht om het stellen van een diagnose onmogelijk te maken en aldus aan een 
dreigende TBS of PIJ te ontkomen. Het vaststellen van de aanwezigheid van een stoornis 
is dus vooral in die zaken cruciaal. Denkbaar is dat, bijvoorbeeld door het ontbreken 
van medewerking van betrokkene, de rapporteur niet, state of the art, op basis van zijn 
deskundigheid de conclusie kan trekken dat sprake is van psychopathologie. Daarmee 
is echter niet uitgesloten dat de rechter alsnog die conclusie wel kan trekken. Waar het 
om gaat is niet dat de rechter een diagnose kan stellen (dat is niet zijn deskundigheid), 
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maar wel dat de rechter, op basis van de beschikbare (mogelijk deels door de deskundige 
aangeleverde) gegevens de conclusie kan en mag trekken dat sprake is van een stoornis in 
de zin van artikel 39 en/of 37a en 77s Wetboek van Strafrecht. 
De Hoge Raad heeft zich meermalen in die zin uitgesproken, althans voordat de tekst van 
artikel 39 WvSr is gewijzigd. Illustratief is een overweging van het gerechtshof Arnhem 
in de Hoogerheide zaak.131 Het hof overweegt dat “wet noch jurisprudentie vereist dat de 
stoornis wordt geclassificeerd volgens het handboek DSM-IV en dat deze dient te worden 
vastgesteld door een deskundige” en verbindt daaraan de conclusie dat “…de rechter...tot de 
vaststelling van een stoornis kan komen, ook al kunnen de gedragsdeskundigen op basis van de voor 
hen geldende wetenschappelijke criteria en tuchtrechtelijke normen niet tot die conclusie komen”. 

Tegen deze achtergrond is en blijft het van belang dat de rapporteur die binnen de grenzen 
van zijn eigen deskundigheidsgebied geen stoornis kan diagnosticeren, de rechter niettemin 
van zoveel mogelijk informatie voorziet waarmee deze zijn eigen afweging kan maken. 

3.3.  Doorwerking van de stoornis (vraag 3 en vraag 4) 

Vraag 3. : Volwassenen
Beïnvloedde de eventuele psychische stoornis, verstandelijke handicap en/of psychogeratrische 
aandoening onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde?

Vraag 3.: Jeugd
Beïnvloedde de eventuele psychische stoornis en/of verstandelijke handicap onderzochtes 
gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde?

Vraag 4.: Volwassenen en Jeugd
Zo ja, kunt u dan gemotiveerd aangeven:
a. Op welke manier dat gebeurde, 
b.  Of dit leidt tot het advies om het ten laste gelegde in een verminderde mate dan wel in het geheel 

niet toe te rekenen, en
c. Indien geadviseerd wordt om in een verminderde mate toe te rekenen, preciseer dit gedragskundig.

131  Hof Arnhem 18 mei 2011, LJN: BQ4981. Verdachte weigerde medewerking aan het onderzoek in het PBC 
waardoor een psychische stoornis ten tijde van het ten laste gelegde, door de deskundigen niet kon worden 
vastgesteld. Het hof stelt niettemin – op grond van de bevindingen van de deskundigen en de aanwijzingen 
in het strafdossier – zelf vast dat voldoende aannemelijk is dat een geestelijke stoornis toen aanwezig was.
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3.3.1. Het advies van de deskundige over de (mate van) toerekening

In het proces dat leidt tot het al dan niet toerekenen van een strafbaar feit aan de 
verdachte hebben rechter en gedragsdeskundige van elkaar te onderscheiden taken. 
Het in het toerekenen vervatte normatieve oordeel is voorbehouden aan de rechter. 
De deskundige heeft de taak de rechter het feitenmateriaal aan te reiken waarmee 
deze tot zijn oordeel kan komen. Of en in hoeverre de deskundige zich in zijn advies 
vervolgens ook kan uitspreken over de mate van toerekening (toerekeningsvatbaarheid, 
toerekenbaarheid) is aan discussie onderhevig. 
In de (standaard)vraagstelling wordt van de deskundige op dit punt wel een 
advies verwacht. Daarbij is vele jaren, tot oktober 2014, gebruik gemaakt van een 
vijfpuntsschaal, waarbij de mate van toerekeningsvatbaarheid werd uitgedrukt in vijf 
gradaties: van volledig toerekeningsvatbaar, via licht verminderd, verminderd en sterk 
verminderd tot volledig niet- of ontoerekeningsvatbaar. Na kritiek dat er binnen de 
gedragswetenschappen en de psychiatrie geen wetenschappelijk evidentie bestaat 
voor de met deze vijfpuntsschaal gesuggereerde exactheid en hevige discussie, is de 
vijfpuntsschaal losgelaten en vervangen door een driepuntsschaal: volledig toerekenen, 
verminderd toerekenen, niet toerekenen.132

De gedragsdeskundige betreedt met zijn advies op dit punt het normatieve domein van 
de rechter. In de NIFP-richtlijn Forensisch psychologisch onderzoek en rapportage in het 
strafrecht133 wordt benadrukt dat uitspraken van deskundigen over de toereken(ingsvat)
baarheid niet meer dan een advies aan de rechter kunnen inhouden, waarbij dat advies 
wordt uitgebracht in het besef dat de deskundige zich begeeft in het domein van de 
rechter. Vervolgens wordt bij die advisering terughoudendheid aanbevolen bij de 
verfijning van de uitspraak over de toerekening. Impliciet wordt afstand genomen van 
de vijfpuntsschaal en in overweging gegeven niet verder te gaan dan in voorkomende 
gevallen vast te stellen dat bij een doorwerking van de stoornis op het delictgedrag die 
invloed:
-  hetzij: relevant en sturend dan wel beperkend is geweest (met het advies verminderd 

toe te rekenen).
- hetzij: overheersend en onontkoombaar is geweest (met het advies niet toe te rekenen).
 
In 2012 heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de richtlijn ‘Psychiatrisch 
onderzoek in strafzaken’ (NVvP 2012) gepubliceerd. Ook in deze richtlijn wordt de 

132 Van Koppen (2004).

133 Meest recente herziene versie, mei 2022.
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nadruk gelegd op de beschrijving van het verband tussen de pathologie en het ten laste 
gelegde en wordt afstand genomen van de detaillering in het advies over de toerekening 
zoals dat gebeurt bij de toepassing van de vijfpuntsschaal. “De beschrijving van het 
al of niet aanwezige verband met het ten laste gelegde moet de invloed van deze 
ziekteverschijnselen op het delictgedrag duidelijk maken door te tonen waar disfuncties 
in psychiatrische zin optreden in het gedrag van betrokkene. De uitspraak over de 
verantwoordelijkheid van de dader voor het misdrijf kent geen ‘schaal’, hetgeen een 
zekere empirische maatstaf zou impliceren, maar gebeurt in termen van beperkingen in 
het handelen: niet, wel of geheel beperkt of bepaald door de psychiatrische disfuncties of 
gebreken”.134

Onder de titel: ‘Het advies over het toerekenen’ heeft het NIFP op 11 maart 2014 voor de 
rapporteurs van beide disciplines een handreiking uitgebracht. Doel daarvan was, in 
het lopende debat over de toerekening, een eenduidige werkwijze te realiseren bij het 
adviseren over de toerekening. In deze handreiking worden de in genoemde publicaties 
ingenomen standpunten met betrekking tot het ontbreken van empirische evidentie voor 
een gedetailleerd advies en de daaraan verbonden schijn van exactheid, overgenomen. In 
aanvulling daarop wordt de rapporteurs een advies meegegeven voor de praktijk:
1.   besef als deskundige dat je met het advies over toerekeningsvatbaarheid en 

toerekenen het vakgebied van de rechtspleger betreedt en een handreiking doet voor 
het strafrechtelijk wegen van je onderzoeksbevindingen;

2.   laat die handreiking volgen op een zo concreet mogelijke analyse over het verband 
tussen stoornis en delict (context) zoals voorgesteld in de toelichting bij het 
rapportageformat;

3. geef deze handreiking vorm in een adviesformule waarbij de categorieën worden 
gehanteerd: geen advies mogelijk, geen reden om verminderd toe te rekenen, in een 
verminderde mate toerekenen en niet toerekenen;

4.  licht je handreiking nader toe als je in de onderzochte casus reden vindt voor 
nadere nuanceringen, respectievelijk je te onthouden van een advies in termen van 
toerekenen of toerekeningsvatbaarheid.

Het stof van de discussie is inmiddels wel grotendeels neergedaald en de strijd beslecht 
ten gunste van de driepuntsschaal als standaardschaal om de rechter over de mate van 
toerekening te adviseren. Er staat echter geen enkele rechtsregel aan in de weg, om de 
nuancering van enigszins verminderd of sterk verminderd te hanteren.  

134 NVvP 2012, p. 61. De NVvP-richtlijn is momenteel in revisie.
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3.3.2.  De beschrijving van de relatie tussen stoornis en delict

Door de focus in de discussie op de vraag hoe ver de gedragsdeskundige kan gaan in 
zijn uitspraken over de toerekeningsvatbaarheid, bestaat het risico dat voorbij gegaan 
wordt aan een veel wezenlijker punt. Waar het, zoals hiervoor aangegeven, uiteindelijk 
om draait, is dat de rechter door de pro Justitia-rapporteur adequaat van informatie 
wordt voorzien, ook op het punt van de toerekening. Van meer belang dan het advies 
over de mate van toerekeningsvatbaarheid, is het inzicht dat de deskundige aan de 
rechter verschaft over de wijze waarop een eventuele stoornis heeft doorgewerkt in het 
delictgedrag. Toerekeningsvatbaarheid is geen kenmerk van de dader maar ook niet van 
het delict. Het weerspiegelt als begrip de samenhang tussen enerzijds de stoornis van 
de dader en anderzijds het daarmee samenhangende gedrag tot uiting komend in een 
bepaald delict. Inzicht in die samenhang is slechts te verkrijgen als inzicht bestaat in de 
relevante delen: de stoornis en het delictgedrag. Dat betekent dat onderzoek naar de 
toerekeningsvatbaarheid vanuit die twee perspectieven moet plaatsvinden: beschouwd 
vanuit de stoornis en beschouwd vanuit het delict(-gedrag). 

Het stoornisperspectief
Om delictgedrag vanuit de stoornis te kunnen begrijpen zullen kenmerken of symptomen 
van de stoornis moeten worden vertaald naar met die stoornis samenhangende 
gedragskenmerken, hier ook wel disfuncties genoemd. Voor de beschrijving van het 
stoornisperspectief is een aanknopingspunt te vinden bij Van Panhuis (1994). Hij stelt 
dat na het vaststellen van de psychopathologie een functionele analyse moet worden 
gemaakt en dat vervolgens een model nodig is om de uit die analyse voortvloeiende 
gedragsfuncties en de beperkingen daarin te conceptualiseren en te kwantificeren. Deze 
gedachte is nader uitgewerkt in een interne richtlijn van het Pieter Baan Centrum over de 
advisering pro Justitia (PBC 2002). In die richtlijn wordt ten behoeve van de beantwoording 
van de vraagstelling rond de toerekening een denkschema gepresenteerd, waarbij, na het 
stellen van de diagnose, de disfuncties worden beschreven die uit de stoornis voortvloeien 
en die een rol hebben gespeeld ten tijde van het ten laste gelegde delict. Als voorbeelden 
van forensisch mogelijk relevante functiestoornissen worden onder andere genoemd:
• agressieve prikkelbaarheid;
• impulsiviteit;
• frustratietolerantie;
• realiteitstoetsing;
• vermogen tot empathie, reflectie, anticipatie en introspectie.135

135  Voor een volledige weergave van de genoemde functiestoornissen wordt verwezen naar de genoemde 
richtlijn.
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In dit kader is het van belang na te gaan of het mogelijk is, in algemene termen, bij de 
beschrijving van de forensisch relevante ziektebeelden de daarmee samenhangende 
disfuncties in beeld te brengen.136

Het delictperspectief
In genoemde richtlijn van het PBC wordt als volgende stap in het denkproces gevraagd 
naar de manier waarop de disfuncties doorwerken en ten tijde van het delict (in combinatie 
met de omstandigheden) tot uiting komen. Onder het delict wordt dan verstaan: de 
gedragskundig relevante reconstructie van de toedracht van het ten laste gelegde delict, 
uitgaande van de hoofdlijnen in die tenlastelegging, het zogeheten delictscenario. Daarmee 
is dan de verbinding gelegd met technieken zoals die worden gehanteerd in het kader van 
de delictanalyse en de delictscenarioprocedure. Hoewel deze methodiek is ontwikkeld in 
het kader van de risicotaxatie en het risicomanagement in de tbs setting, lijkt met name 
de techniek van het op systematische wijze ‘uitvragen’ van het delict zeer wel bruikbaar 
voor de pro Justitia-rapportage. Elementen uit deze methodiek zijn ook terug te vinden in 
de toelichting op een door het NIFP uitgegeven format voor de pro Justitia-rapportage.137 
Daarin wordt gesteld dat de bespreking van het tenlastegelegde met betrokkene niet de 
waarheidsvinding in juridische zin tot doel heeft, maar gericht moet zijn op het verzamelen 
en beschrijven van de elementen die van belang zijn voor de in de forensische beschouwing 
te bespreken doorwerking van de combinatie van persoon en omstandigheden in het delict. 

De rapporteur wordt geadviseerd de onderzochte te bevragen op onder andere:
• diens relaas van de feitelijke gebeurtenissen;
• de redengeving voor het delict;
• zijn voelen, denken en handelen ten tijde van het plegen van het delict;
•  een ‘verklaring’ voor afwijkingen van het huidige verhaal met de verklaringen in het 

proces-verbaal;
• uitingen van schaamte, spijt, en dergelijke.

De verbinding
Het resultaat van het uitvoeren van deze beide ‘bewegingen’ (vanuit de stoornis en vanuit 
het delict) is dat door de ‘vertaling’ van de stoornis naar disfuncties en gedragskenmerken 
en de beschrijving van het delict in gedragskundig relevante termen, beide domeinen in 
dezelfde sleutel zijn geplaatst, waarmee een verband te onderzoeken en te beschrijven is. 

136 Over de grenzen van de stoornis, Maarten Beukers, 2017, p.129.

137 Algemene toelichting (schrijfwijzer) bij de rapportageformats psychiatrisch en psychologisch onderzoek  
           pro Justitia is te vinden op Rapporteursnet.
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Die beschrijving, kan het materiaal leveren dat een antwoord vormt op de vraag van de 
rechter naar de inhoud van het verklarend verband tussen stoornis en delict. 

3.3.3.  Middelengebruik en toerekeningsvatbaarheid

Indien er sprake is van middelengebruik door de verdachte voorafgaand aan en/of ten 
tijde van het tenlastegelegde,138 is de centrale vraag in hoeverre het middelengebruik 
consequenties heeft voor de toerekenbaarheid, oftewel in hoeverre de verdachte voor het 
delict, indien bewezen, strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Ten aanzien van de relatie tussen middelengebruik en het delictgedrag kan globaal gezien 
de volgende tweedeling worden gemaakt:
a.  delicten die gepleegd worden terwijl de verdachte onder invloed van een middel is 

(tijdens roes/intoxicatie);139

b.  delicten die verband houden met/(deels) te verklaren zijn vanuit een bij verdachte 
geconstateerde aan een middel gebonden stoornis “.140 Bij deze tweede categorie kan 
gedacht worden aan een verslaafde die delicten pleegt om in de dagelijksebehoefte 
aan het middel te kunnen voorzien (verwervingscriminaliteit).

Dronkenschap is medisch gezien een hersenintoxicatie en kan daarmee als 
‘psychische stoornis’ in de zin van artikel 39 WvSr worden aangemerkt. Immers, door 

138  Voor middelengebruik en delictgedrag wordt hier aansluiting gezocht bij de “aan een middel gebonden 
 stoornissen” volgens de DSM-IV (NB. dit stuk over middelengebruik en toerekeningsvatbaarheid is oor-
spronkelijk geschreven toen de DSM-IV nog gold. De DSM 5 hanteert andere termen maar juridisch- 
inhoudelijk geldt dit stuk nog onverkort). Met die middelen worden psychoactieve middelen bedoeld,  
stoffen die veranderingen in het psychisch functioneren teweegbrengen. Daaronder vallen drugs, genees-
middelen en toxische stoffen (vergiften). Daarbij wordt onderscheid gemaakt in “stoornissen in het gebruik 
van middelen” (misbruik en afhankelijkheid) en “stoornissen door het gebruik van middelen” (zoals  
intoxicatie, onthoudingsverschijnselen, secundaire depressies en angsten, psychosen). 

139 Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:
 -  er is sprake van een eenmalige intoxicatie zonder dat sprake is van (andere) pathologie of een onderlig-

gende stoornis;
 -  behalve intoxicatie is tevens sprake van een (andere) aan een middel gebonden stoornis (bijvoorbeeld: 

afhankelijkheid, misbruik) en/of andere psychopathologie.

140 Hierbij kunnen diverse varianten worden onderscheiden zoals: 
 -  een door het middelengebruik geïnduceerde psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld een secundaire 

angststoornis of een voortdurende drugspsychose) zonder misbruik of afhankelijkheid volgens de 
DSM-IV-classificatie;

 - misbruik volgens DSM-IV van één of meer middelen;
 - afhankelijkheid volgens DSM-IV aan één of meer middelen.
140 NB. Combinaties van deze varianten zijn mogelijk. 
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de drank wordt - net zoals bij drugs- en medicijngebruik - als het ware een acute 
psychose veroorzaakt en deze acute psychose zou vervolgens tot niet of verminderde 
toerekening moeten leiden. Dit zou echter een vrijbrief geven voor het plegen van delicten 
na zelf-intoxicatie. De rechter houdt daarom personen die een strafbaar feit hebben 
gepleegd terwijl zij onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen waren daarvoor in 
beginsel verantwoordelijk, zelfs als het daarvoor vereiste opzet of schuld tengevolge 
van de intoxicatie afwezig was op het moment dat het delict werd gepleegd. Als er bij 
betrokkene op het moment van het plegen van het delict sprake was van een (vrijwillige) 
alcohol- of drugsintoxicatie (zie hiervoor, categorie A), dan wordt de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid in dergelijke gevallen geconstrueerd op basis van het zogenaamde 
‘culpa in causa’ beginsel141 door het beoordelingsmoment van die verantwoordelijkheid 
in tijd naar voren te halen, namelijk naar het moment waarop het middel werd 
ingenomen en verdachte (nog) niet beperkt was in zijn wilsvrijheid. De strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid wordt dan geconstrueerd middels het aannemen van afwezigheid 
van een schulduitsluitingsgrond (in casu: ziekelijke stoornis) op het moment dat de 
verdachte het desbetreffende middel tot zich nam.

Voorwaarde voor het aannemen van een strafrechtelijke aansprakelijkheid via de 
constructie van de culpa in causa is dat de verdachte vrijwillig en bewust het betreffende 
middel tot zich genomen heeft. Tot voor enkele jaren geleden gold bovendien het vereiste 
dat de gevolgen van het innemen van de middelen (de geestestoestand van betrokkene en 
het daaruit voortvloeiende strafbare gedrag) voor de verdachte min of meer voorzienbaar 
moest zijn geweest. Na een uitspraak van de Hoge Raad in het zogenaamde ‘Cannabis-
psychose’ arrest142 lijkt dat laatste criterium niet meer te gelden.143 Aangenomen mag 
worden dat het een feit van algemene bekendheid is dat geestverruimende middelen 
‘effect hebben’ op de psychische toestand van de gebruiker en tot ‘riskant gedrag’ kunnen 
leiden. Staan blijft het criterium van de vrijwillige en bewuste inname van het middel. Wat 
betreft het ontbreken van de vrijwilligheid kan, naast feitelijke omstandigheden (zoals 
het ongemerkt toedienen van een middel via het glas van betrokkene), ook pathologie 
een rol spelen. Pathologische factoren kunnen verklarend zijn voor het middelengebruik. 
Dat geldt dan niet alleen voor verslavingspathologie (zie hierna), maar bijvoorbeeld ook 
persoonlijkheidsstoornissen kunnen een rol spelen. In die gevallen kan de rechter dus 
alsnog concluderen tot een vermindering of afwezigheid van de toerekeningsvatbaarheid. 

141  Culpa in causa betekent dat de schuld in de oorzaak zit. Dit begrip wordt gebruikt om de situatie aan te  
duiden waarbij iemand door eigen schuld of opzet in een situatie komt waaruit een strafbaar feit voortvloeit.

142 HR 12 februari 2008, NJ 2008, 263.

143 Voor meer recente jurisprudentie zie bijv. ook HR 30 juni 2020, nr 18/04075.
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Eenvoudiger ligt de beantwoording van de toerekeningsvraag bij delicten die (deels) 
direct verklaard kunnen worden vanuit een bij de verdachte geconstateerde “ stoornis 
in het gebruik van middelen” zoals bijvoorbeeld verslavingsproblematiek (zie hiervoor, 
categorie B). Er is een groeiend inzicht dat verslaving een hersenziekte is, zoals diverse 
wetenschappers betogen. De verslavingsziekte kan theoretisch aangemerkt worden 
als “psychische stoornis” in de zin van artikel 39 Wetboek van Strafrecht. Het moment 
waarop het delict gepleegd werd geldt dan als uitgangspunt voor de beoordeling van 
de toerekeningsvatbaarheid.144 De vraag dient zich aan of (a) de verslaving als ziekte/
psychische stoornis moet worden gekwalificeerd, (b) deze stoornis (mede) verklarend was 
voor het delictgedrag, en (c) in hoeverre die stoornis een rol kan spelen bij de beoordeling 
van de toerekeningsvatbaarheid. 

Hierna volgt voor beide categorieën een zogenaamd stappenplan dat kan worden 
doorlopen bij de formulering van het advies aan de rechter. 

Zoals hiervoor al aangegeven wordt bij de gevallen van categorie A het 
beoordelingsmoment van de aansprakelijkheid in tijd naar voren gehaald, naar het 
moment waarop de inname van het middel plaats vond.

Stappenplan A :
(Delicten die gepleegd zijn terwijl de verdachte onder invloed van een middel was.)

1.  Wat was de diagnose:
a. op het moment dat het delict werd gepleegd?
b. op het moment van inname van het middel? 

2.   Is er sprake van een causaal/oorzakelijk verband tussen het gebruik van het middel 
en het plegen van het strafbaar feit? Oftewel: heeft het gebruik van het middel een 
drempelverlagende (en daarmee de wilsvrijheid beperkende) invloed gehad op het 
moment dat betrokkene het delict pleegde?

3.  Zo ja (terug naar het moment van inname van het middel):
a. wist betrokkene dat hij het middel had ingenomen (wetenschap van 

zelfintoxicatie)?
b.  zijn er factoren aanwijsbaar die de wilsvrijheid van betrokkene op het moment 

van de inname van het middel hebben beperkt? (Was op het moment van inname 
bijvoorbeeld sprake van een onderliggende stoornis?) 

144  De situatie is wat dat betreft vergelijkbaar met het moment waarop verdachte een delict heeft gepleegd 
dat samenhangt met/(deels) te verklaren is vanuit een bij verdachte geconstateerde (andere) psychiatrische 
ziekte of persoonlijkheidsstoornis.
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4.  Wat zijn de overwegingen rondom de vraag van de toerekening?
-  Indien geen causaal verband kan worden vastgesteld tussen het middelengebruik 

en het plegen van het delict, dan komt de vraag van de toerekening niet meer aan 
de orde (uiteraard behoudens de invloed van eventuele andere stoornissen op het 
delictgedrag).

- Indien er wel een causaal verband is tussen het middelengebruik en het plegen 
van het strafbaar feit en vervolgens geconcludeerd kan worden dat verdachte 
willens en wetens in de (roes)toestand is geraakt, dan zal de rechter doorgaans 
niet komen tot verminderde toerekeningsvatbaarheid.

- Indien bedoeld causaal verband is vastgesteld maar na doorlopen van de vragen 
blijkt dat verdachte ten tijde van de inname van het middel bijvoorbeeld leed aan 
een (andere) ziekelijke stoornis tengevolge waarvan de wilsvrijheid ten aanzien 
van de inname van dat middel beperkt werd, dan zou het middelengebruik 
(naar de mate waarin betrokkene beperkt was in zijn vrijheid tot inname 
van het middel) meegewogen kunnen worden in het oordeel omtrent de 
toerekeningsvatbaarheid. Ook in deze gevallen is de vraag aan de orde of sprake 
was van een verslavingsziekte en welke invloed die ziekte mogelijk heeft gehad op 
de wilsvrijheid van de verdachte. 

Zoals hiervoor al beschreven, is bij de gevallen van categorie B het moment van inname 
minder relevant, maar kan het moment waarop het delict werd gepleegd als uitgangspunt 
worden genomen.

Stappenplan B:
(Delicten die verband houden met/(deels) te verklaren zijn vanuit een bij verdachte 
geconstateerde stoornis in het gebruik van middelen).

1.  Hoe luidt de diagnose ten tijde van het plegen van het delict?
2.   Is de geconstateerde pathologie aan te merken als psychische stoornis in de zin van 

artikel 39 Wetboek van Strafrecht?
3.   Zo ja, bestaat er een causaal verband tussen de stoornis en het gepleegde delict?

-  Indien geen causaal verband kan worden vastgesteld, dan komt de vraag van de 
toerekening niet meer aan de orde.

-  Indien wel een causaal verband kan worden vastgesteld dan dienen de volgende 
vragen beantwoord te worden:
a. heeft betrokkene besef van eigen handelen?
b. bestaat er bij betrokkene inzicht in de ongeoorloofdheid daarvan?
c. in hoeverre was betrokkene in staat naar dat inzicht te handelen?
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Welke consequenties die bevindingen moeten hebben voor het oordeel over de 
toerekeningsvatbaarheid is uiteindelijk aan de rechter. De deskundige kan eventuele 
dilemma’s op dit punt in het rapport uitdrukkelijk benoemen en deze aldus onder de 
aandacht van de rechter brengen. Concreet houdt dat in dat de deskundige dan wel 
feitelijk het verband beschrijft tussen de stoornis en het delict, maar zich onthoudt van een 
advies over de toerekeningsvatbaarheid.

3.3.4.  Externe invloeden op delictgedrag: psychische overmacht en noodweerexces

Strikt genomen valt de vraag of in de situatie waarop de tenlastelegging betrekking 
heeft, de verdachte mogelijk een beroep zou kunnen doen op psychische overmacht of 
noodweerexces buiten het kader van de standaard-vraagstelling. 
Daarin wordt immers uitsluitend gesproken over doorwerking van de stoornis mogelijk 
leidend tot een vermindering of uitsluiting van de toerekenbaarheid.  
De praktijk leert echter dat met enige regelmaat pro Justitia-rapporteurs geconfronteerd 
worden met delictsituaties waarin zowel stoornisgerelateerde- als externe factoren van 
invloed zijn geweest op de keuzevrijheid van de verdachte. In dit verband dient ook bedacht 
te worden dat het denkbaar is dat in een bepaald geval meerdere strafuitsluitingsgronden 
van toepassing zijn. Als voorbeeld van psychische overmacht kan dienen het geval 
waarin een verdachte al jarenlang wordt bedreigd (door het latere slachtoffer). Bij die 
bedreigingen wordt gebruik gemaakt van een vuurwapen. Verdachte krijgt bezoek van die 
persoon, waarbij wederom gedreigd wordt, in dit geval met een mes. Verdachte raakt in 
paniek, grijpt naar het pistool dat hij zich, in verband met de eerdere bedreigingen, had 
aangeschaft en schiet de bedreiger dood. Het gedragsdeskundig onderzoek zal zich, gezien 
de vraagstelling, primair richten op de vraag of bij de verdachte sprake was van pathologie 
en, als dat het geval was, of die pathologie een rol speelde in het ten laste gelegde. Al 
snel zal echter blijken dat, naast eventuele pathologische factoren, ook het gegeven dat 
betrokkene al jarenlang bedreigd is geweest en de bedreigende situatie zelf een rol heeft 
gespeeld in de gemoedstoestand van de verdachte die uiteindelijk tot de doding leidde. 
Van de deskundige mag, in het kader van een adequate voorlichting van de rechter, worden 
verwacht ook aan die aspecten aandacht te besteden. In de forensische beschouwing zal zo 
goed mogelijk aangegeven moeten worden hoe en in welke mate de verschillende factoren 
in het gedrag van de verdachte hebben doorgewerkt. Slechts op basis van een dergelijke 
brede analyse kan mogelijk iets gezegd worden over de mate waarin een eventuele stoornis 
in het delict heeft doorgewerkt, uitmondend in een beantwoording van de vragen over de 
toerekeningsvatbaarheid. Tegelijkertijd echter wordt de rechter met die analyse informatie 
verschaft die van belang is voor de beoordeling van de vraag of een beroep op psychische 
overmacht en/of noodweerexces kan slagen. De casus biedt immers voor de verdachte en 
de verdediging aanknopingspunten om ook op die strafuitsluitingsgronden een beroep te 
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doen. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de rapporteur deze strafuitsluitingsgronden 
niet als zodanig moet noemen (enkel beschrijven), omdat het juridische kwalificaties zijn en 
de termen niet behoren tot het deskundigheidsgebied van de gedragsdeskundige.

3.4. Gevaarprognose / risicotaxatie (vraag 5)

Vraag 5: Volwassenen
a.  Welke verwachting heeft u, gelet op de hiervoor beschreven stoornis, ten aanzien van het risico op 

recidive?
b. Welke beschermende functies in de persoonlijkheid of functioneren dienen hierbij in overweging te 

worden genomen?
c. Welke contextuele, situatieve of andere condities dienen hierbij in overweging te worden genomen?  
d. Is er iets te zeggen over eventuele onderlinge beïnvloeding van deze factoren en condities? 

Vraag 5: Jeugd
a.  Welke verwachting heeft u, gelet op de hierboven beschreven stoornis, ten aanzien van het risico op 

recidive?
b.  Welke beschermende functies in de persoonlijkheid of functioneren dienen hierbij in overweging te 

worden genomen?
c.   Welke contextuele, situatieve of andere condities dienen hierbij in overweging te worden genomen? 

Valt bijvoorbeeld iets te zeggen over de invloed van de mededader(s)/groep rondom de onderzochte 
en/of van de opvoedingsomstandigheden op diens handelen?

d. Is er iets te zeggen over eventuele onderlinge beïnvloeding van deze factoren en condities?

De gevaarprognose in strafzaken heeft twee kanten: een juridische en een 
gedragsdeskundige. Aan de ene kant hebben we te maken met de strafrechtelijke 
relevantie van de gevaarprognose. De wet biedt de mogelijkheid het gedrag van de 
justitiabele in de toekomst te sturen, als de verwachting bestaat dat deze opnieuw tot 
delictgedrag komt. Onderscheid is te maken tussen de gevaarprognose bij de toepassing 
van strafrechtelijke maatregelen (waarbij meestal een wettelijk gevaarscriterium geldt) en 
de (niet in de wet geregelde) prognose die voorafgaat aan het stellen van voorwaarden 
bij een voorwaardelijke sanctie (zie hiervoor ook de volgende paragraaf). Aan de andere 
kant staat de gedragsdeskundige benadering. Hierbij gaat het om de toepassing van 
gedragskundige technieken en inzichten die het mogelijk maken uitspraken te doen 
over de kans op recidive. Als eerder opgemerkt is dit terrein behoorlijk in ontwikkeling, 



- 114 -

veranderen de inzichten snel en zijn de meningen soms ook verdeeld.145 De inschatting 
van het recidivegevaar door de psychiater of de psycholoog op basis van het aangetroffen 
ziektebeeld, de ‘klinische risicotaxatie’ heeft aan relevantie ingeboet.
Voor geweldsmisdrijven is state of the art het gebruik van risicotaxatie-instrumenten 
en een analyse volgens SPJ (Structured Professional Judgement) of GPO (Gestructureerd 
Professioneel Oordeel).146

Zowel in de juridische als in de gedragsdeskundige benadering kan eventuele pathologie 
bij de verdachte een rol spelen, maar dat is lang niet altijd het geval. In vraag 5 van de 
jeugdvraagstelling wordt bij c. bijvoorbeeld expliciet gevraagd naar factoren die van 
invloed kunnen zijn op de kans op recidive maar die niet per se stoornisgebonden zijn. 
Het gaat dan om de eventuele invloed van een negatieve peergroep (slechte vrienden) 
of om ongunstige opgroei - en opvoedomstandigheden(verwaarlozing, onmachtige of 
afwezige ouders). De juridische insteek wordt hieronder nader toegelicht.

3.4.1. Het wettelijk gevaarscriterium

De formulering in de wet
Voor het opleggen van alle strafrechtelijke maatregelen, met uitzondering van de GBM, geldt 
als wettelijk vereiste dat is voldaan aan het zogenaamde ‘gevaarscriterium’. Anders dan bij 
het opleggen van een straf vormt niet de ‘schuld’ of de ‘aansprakelijkheid’ van de verdachte 
de legitimatie voor het strafrechtelijk ingrijpen, maar de verwachting dat betrokkene 
in de toekomst wederom voor zijn omgeving een gevaar zal opleveren. Strafrechtelijke 
maatregelen dienen niet ter vergelding maar ter beveiliging van de samenleving.

In de formulering van het gevaarscriterium bij vijf van de in totaal zes (gedrags)
maatregelen zijn wel nuanceverschillen te ontdekken die samenhangen met het doel van 
de betreffende maatregel.147 Bij de GBM is als gezegd geen gevaarscriterium geformuleerd. 
Bij de terbeschikkingstelling (TBS) en de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) 
geldt dat sprake moet zijn van een ‘gevaar voor anderen of voor de algemene veiligheid 
van personen of goederen’. Met ‘gevaar voor anderen’ wordt bedoeld een rechtstreeks 
gevaar voor één of meer individueel bepaalde personen. Het ‘gevaar voor de algemene 
veiligheid van personen of goederen’ is een ruim begrip en ziet op de veiligheid van een 

145 Zie ook Deel B. 2.7.2.1 onder Risicoanalyse.

146  Zie nader hierover NIFP-richtlijn Forensisch Psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht, vol-
wassen en jeugdigen (versie mei 2022).

147  Zie voor de terbeschikkingstelling, de ISD-maatregel en de PIJ-maatregel respectievelijk de artikelen: 37, 
37a, 38m en 77s WvSr.
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brede kring van personen en goederen. Bij de PIJ geldt daarnaast altijd als voorwaarde 
dat oplegging van de maatregel in het belang van ‘een zo gunstig mogelijke verdere 
ontwikkeling’ van betrokkene dient te zijn. 
Bij de ISD-maatregel geldt alleen het brede criterium dat sprake moet zijn van een ‘gevaar 
voor de veiligheid van personen of goederen’. Dit hangt nauw samen met het doel van 
de maatregel dat zich primair richt op de voorkoming van overlast. Voor oplegging van 
de Vrijheidsbeperkende maatregel (VM) is het gevaarsvereiste nog breder geformuleerd: 
“ter beveiliging van de maatschappij of ter voorkoming van strafbare feiten kan een 
maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid worden opgelegd (…) ”. En voor de 
gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel GVM geldt het volgende: “ter 
bescherming van de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen 
of goederen kan de rechter, ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie, 
een verdachte een maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking 
opleggen….”. 
Voor de oplegging van de gedragsbeïnvloedende maatregel GBM uit het jeugdstrafrecht 
tenslotte, geldt geen enkel gevaarscriterium. De GBM kan worden opgelegd indien 
“de ernst van het begane misdrijf of de veelvuldigheid van de begane misdrijven of 
voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf hiertoe aanleiding geven, en de maatregel 
in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte.”148

De betekenis van de stoornis
Voor dit onderwerp is van belang dat in de formulering van het gevaarscriterium in de 
wet, de oorzaak van het gevaar (bijvoorbeeld een eventuele stoornis) niet (nergens) wordt 
benoemd. 
Met betrekking tot TBS staat in de wet, dat de oplegging van TBS noodzakelijk (vereist) 
moet zijn, op grond van gevaar voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen 
of goederen. Daarnaast vereist de wet de aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Aan het eerste vereiste (gevaarscriterium) 
wordt voldaan, wanneer tussen de geconstateerde, aanwezige gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke stoornis (het tweede vereiste) en toekomstig gevaar een causaal verband 
kan worden gelegd; dus wanneer de gevaarsprognose is gebaseerd op de geconstateerde 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis. In de praktijk, literatuur en jurisprudentie, 
wordt er algemeen vanuit gegaan, dat voor de oplegging van TBS (dus) sprake moet zijn 
van een causaal verband tussen de geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of stoornis 
en toekomstig gevaar voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of 
goederen, welk toekomstig gevaar de oplegging van TBS noodzakelijk maakt.

148 Zie voor resp. de VM, GVM en GBM de artikelen 38v, 38z en 77w WvSr.
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Voor oplegging van de PIJ gelden deze zelfde vereisten en jurisprudentie.149

Een waarschuwing of nuancering is hier op zijn plaats. Met de introductie van de 
risicotaxatie-instrumenten is bij het advies over het (herhalings-)gevaar de aandacht 
verlegd/verbreed naar ook andere factoren dan de geconstateerde gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke stoornis. Hoewel het niet altijd eenvoudig is de verschillende, 
verklarende factoren in de risicotaxatie uit elkaar te halen, is het toch aan te bevelen, waar 
mogelijk, in het rapport te specificeren of, en in welke mate, de gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis redengevend is voor het herhalingsgevaar.150  

Aangezien voor de ISD de aanwezigheid van een stoornis geen noodzaak vormt voor het 
opleggen van die maatregel, kan, a fortiori, een verklarend verband tussen een eventuele 
stoornis en het gevaarscriterium in dat geval niet als eis gelden. Hetzelfde geldt voor de 
vrijheidsbeperkende maatregel en de GVM. Voor de GBM is de aanwezigheid van een 
stoornis ook geen vereiste maar is bovendien geen gevaarscritrium geformuleerd. 

3.4.2. Gevaarprognose bij een voorwaardelijk kader 

Geen wettelijke regeling  
De wetgever biedt de rechter de mogelijkheid zowel straffen als maatregelen 
voorwaardelijk op te leggen. Ook bij de voorlopige hechtenis kunnen, na een schorsing 
van de uitvoering daarvan, voorwaarden worden gesteld. Die voorwaarden richten zich 
tot de justitiabele en betreffen zijn gedrag. Niet naleving van de voorwaarden kan de 
onderliggende straf of maatregel doen herleven (na tussenkomst van de rechter). 
In de wet worden geen doelen of criteria geformuleerd voor het stellen van voorwaarden. 
Wel geldt een algemene beperking die inhoudt dat de te stellen voorwaarden geen 
beperking mogen opleveren van de vrijheid van godsdienst, levensovertuiging 
of staatkundige vrijheid van betrokkene. In de wet wordt ook aangegeven welke 
voorwaarden kunnen worden gesteld. Bij een (geheel of gedeeltelijke) voorwaardelijke 
gevangenisstraf kunnen de voorwaarden bijvoorbeeld betrekking hebben op 
schadevergoeding, of een straat- of contactverbod. 

149  Zie o.m.: HR 9 november 1982, DD 83.099 NJ 1983/268 ECLI:NL:HR:1982:AC1088 en HR 14 maart 
2006 LJN AU5496 en en HR 22 januari 2008 LJN: BC1311 en ECLI:HR:2013:BX9407 en ECLI:2017:650 en 
ECLI:PHR:2017:245 en ECLI:NL:RBZWB:2017:4915.

150  Zie in dit verband de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 31 januari 2006. In dat arrest wijst  
het hof erop dat in die zaak alleen door het PBC (en, ten onrechte, niet door de andere rapporteurs)  
onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds herhalingsgevaar alleen ten gevolge van de persoonlijkheids-
stoornis en anderzijds herhalingsgevaar dat mede zou zijn af te leiden uit andere factoren.
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Wanneer bijzondere voorwaarden worden opgelegd, gelden daarbij altijd vanzelf een 
aantal algemene voorwaarden, zoals de voorwaarde van het niet plegen van strafbare 
feiten. De opsomming van mogelijke bijzondere voorwaarden in het Wetboek van 
Strafrecht is niet limitatief en de rechter is vrij om ook niet in de wet genoemde 
voorwaarden te stellen. In de rechtspraktijk wordt wel aangenomen dat, hoewel de 
wet daar niet over rept, de voorwaarde altijd in het verlengde moet liggen van het 
(strafrechtelijk) belang van de onderliggende straf of maatregel. De rechter zal de 
veroordeelde niet kunnen verplichten tot het ondergaan van een behandeling als niet 
aannemelijk is dat daarmee de kans op recidive wordt verminderd. Een ‘bestwil’ criterium 
is hier niet aan de orde. De voorwaarden dienen ‘strafrechtelijk relevant’ te zijn.

De betekenis van de stoornis
Anders dan bij de strafrechtelijke maatregelen (met het wettelijke gevaarscriterium) 
hoeft de rechter bij het stellen van voorwaarden, op grond van de wet, dus niet expliciet 
verantwoording af te leggen van zijn inschatting omtrent toekomstig delictgedrag van 
de betrokkene. Ook de vraag of een eventuele stoornis relevant is voor toekomstig 
delictgedrag, zoals dat bij TBS en PIJ speelt, is hier niet aan de orde. Dat laat uiteraard 
onverlet dat wanneer het causaal verband tussen stoornis en recidive verondersteld 
wordt, dat een reden kan zijn een therapie als voorwaarde in het vonnis op te nemen. 
De rechter is bij zijn gevaarprognose, als hij het stellen van voorwaarden overweegt, dus 
betrekkelijk vrij. Wel zal hij zich ervan bewust moeten zijn dat hij alleen strafrechtelijk 
relevant gedrag in zijn prognose mag betrekken. In die zin is hij dus wel enigszins beperkt. 



- 118 -

3.5.  Volwassenen- of jeugdstrafrecht ? (de ASR-vraag)

Vraag 6: Volwassenen
Zijn er argumenten gelegen in de persoonlijkheid en/of ontwikkeling van onderzochte die aanleiding 
geven het minderjarigenstrafrecht toe te passen? (deze vraag alleen opnemen en beantwoorden als 
onderzochte ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde de leeftijd van 23 jaar nog niet had 
bereikt) Zo ja, volg de jeugdvraagstelling.151

Vraag 6: Jeugd
Zijn er argumenten gelegen in de persoonlijkheid en/of de ontwikkeling van onderzochte die aanleiding 
geven het meerderjarigenstrafrecht toe te passen? (deze vraag alleen opnemen en beantwoorden als 
onderzochte ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde de leeftijd van 16 of 17 jaar had).

In deze twee vragen zijn de leeftijdsgrenzen terug te vinden, die met het Adolescenten-
strafrecht ASR per 1 april 2014 zijn vastgesteld en waardoor voor daders c.q. verdachten in 
de leeftijd van 16 tot 23 jaar door de rechter kan worden afgeweken van de hoofdregels. 

Het is de rechter die beslist of hij een van deze uitzonderingen toepast. Voor het oordeel 
over de persoonlijkheid van de dader is adequate voorlichting over de ontwikkelingsfase 
van de adolescent noodzakelijk. De pro Justitia-rapporteur die een adolescent onderzoekt, 
dient de rechter hierover te informeren en te adviseren. 
Gebruik van de ASR Wegingslijst van het NIFP is daarbij state-of-the-art werkwijze. 
Adviseert de rapporteur om een volwassene te berechten volgens het jeugdstrafrecht, 
dan dient de rapporteur na vraag 6, dus vanaf vraag 7, over te schakelen van de 
tot dan gevolgde standaard-vraagstelling voor volwassenen naar de standaard-
jeugdvraagstelling, die in een voetnoot is weergegeven.

151 7.     a.  Welke aanbevelingen van gedragsdeskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies di het 
eventuele recidivegevaar kunnen beperken en die een zo gunstig mogelijke ontwikkeling bevorderen?

         b. Binnen welk(e) juridisch(e) kader(s) zou(den) deze kunnen worden gerealiseerd?
 8.    Indien u adviseert tot een gedragsbeïnvloedende maatregel kunt u dan aangeven:
         a. Welke problematiek van de onderzochte hiertoe aanleiding geeft?
         b.  Waarom deze maatregel in het belang geacht kan worden van een zo gunstig mogelijke verdere 

ontwikkeling van de onderzochte?
        c. Welke vorm van zorg of hulpverlening aangewezen is?
 9.   Indien u adviseert tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) kunt u dan aangeven:
        a. Welke problematiek van de onderzochte hiertoe aanleiding geeft?
        b.  Waarom deze maatregel in het belang kan worden geacht van een zo gunstig mogelijke verdere  

ontwikkeling van de onderzochte?
 10.  In hoeverre komen er uit het onderzoek bevindingen naar voren die niet aan de orde zijn gekomen in de 

onderzoeksvragen, maar wel van belang zijn met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding van de 
onderzochte en/of bij eventueel te nemen beslissingen? 
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3.6. Interventieadvies en advies over het juridisch kader (vraag 7 e.v.)

Vraag 7: Volwassenen
a.  Welke aanbevelingen van gedragsdeskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies die 

het eventuele recidivegevaar kunnen beperken? 
b. Binnen welk(e) juridisch(e) kader(s) zouden deze gerealiseerd kunnen worden?

Vraag 7: Jeugd 
a.  Welke aanbevelingen van gedragsdeskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies 

die het eventuele recidivegevaar kunnen beperken en die een zo gunstig mogelijke ontwikkeling 
bevorderen?

b. Binnen welk(e) juridisch(e) kader(s) zou(den) deze kunnen worden gerealiseerd?

Vraag 8: Jeugd
Indien u adviseert tot een gedragsbeïnvloedende maatregel kunt u dan aangeven:
a. Welke problematiek van de onderzochte hiertoe aanleiding geeft?
b.  Waarom deze maatregel in het belang geacht kan worden van een zo gunstig mogelijke verdere 

ontwikkeling van de onderzochte?
c. Welke vorm van zorg of hulpverlening aangewezen is?

Vraag 9: Jeugd 
Indien u adviseert tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) kunt u dan aangeven:
a. Welke problematiek van de onderzochte hiertoe aanleiding geeft? (noot: WvSr)
b.  Waarom deze maatregel in het belang kan worden geacht van een zo gunstig mogelijke verdere 

ontwikkeling van de onderzochte?

Vraag 10: Jeugd 
In hoeverre komen er uit het onderzoek bevindingen naar voren die niet aan de orde zijn gekomen in de 
onderzoeksvragen, maar wel van belang zijn met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding van de 
onderzochte en/of bij eventueel te nemen beslissingen?

3.6.1. Het gedragsdeskundig advies

Bij deze vraag (vraag 7) wil de rechter van de deskundige horen of er, binnen een 
(verplichtend) juridisch kader, een behandeling te adviseren is waarmee toekomstig 
delictgedrag voorkomen of beperkt kan worden. Het gaat daarbij niet om een behandeling 
die voorziet in een hulpbehoefte van betrokkene, maar om een strafrechtelijk relevante 
interventie in termen van recidivebeperking. Binnen het jeugdstrafrecht geldt wel het 
vereiste dat de interventie, het advies cq. de behandeling of maatregel ook in het belang 
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van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte moet zijn. Juridisch 
dogmatisch vindt deze strafrechtelijke benadering zijn grondslag in de notie dat een 
vrijheidsbeperkend strafrechtelijk ingrijpen alleen dan gelegitimeerd is, als daarmee een 
strafrechtelijk gedefinieerd doel (in dit geval recidivebeperking) gediend is. De vraag 
over het behandeladvies dient daarom geplaatst te worden in de sleutel van de daaraan 
voorafgaande vraag over de risicotaxatie. Die vraag is tweeledig. Naast de vraag naar 
de inschatting van het recidivegevaar op basis van de geconstateerde stoornis, wordt 
de rapporteur uitgenodigd ook ‘andere factoren en condities’ in zijn beschouwing te 
betrekken. Te denken valt aan de actuariële risicotaxatie met gebruikmaking van een 
risicotaxatie-instrument en/of aan de beschrijving van de recidivebevorderende en 
recidivebeperkende sociaal-maatschappelijke omstandigheden waarin betrokkene 
verkeert. Gecombineerd leidt dit tot een zogenoemde gestructureerde klinische 
risicotaxatie. Dit wordt ook wel aangeduid als gestructureerd professioneel oordeel 
(SPJ, structured professional judgement) of gestructureerd professioneel oordeel (GPO), 
waarmee wordt bedoeld de integratie van het klinisch oordeel met de uitslag/score/
categorisering uit een gestructureerd risicotaxatie instrument. Dit betekent dat het 
advies zich niet dient te beperken tot de behandeling van de onderliggende (voor het 
delict redengevende) stoornis. Ook vormen van risicomanagement die aangrijpen op 
andere risicofactoren dan alleen de stoornis (bijvoorbeeld het ‘losweken’ van jongeren 
uit de criminele peergroup) kunnen in de advisering worden betrokken. Dit onderscheid 
is terug te vinden in de formulering van de vraagstelling. De deskundige wordt immers 
gevraagd welke aanbevelingen zijn te doen van gedragskundige en van andere aard voor 
interventies op deze risicofactoren en condities en hun eventuele onderlinge beïnvloeding. 
Hoewel dus sprake is van een breed scala aan adviesmogelijkheden, blijft de beperking 
gelden dat de voorgestelde behandeling/interventie, naar verwachting, zal leiden tot een 
vermindering van het delictgedrag. Alleen dan kan de rechter die behandeling/interventie 
van een (dwingend) juridisch kader voorzien.152

Beperkingen in het juridisch arsenaal
Bij het uitbrengen van een behandeladvies dient de rapporteur zich ervan bewust te 
zijn dat de strafrechter slechts een beperkt juridisch arsenaal ter beschikking staat om 
betrokkene te dwingen of te verplichten tot het ondergaan van een behandeling. Het 
Wetboek van Strafrecht bepaalt de grens en geeft het beschikbare instrumentarium en dat 

152  Voor jeugdzaken geldt hier een nuancering in die zin dat het pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht 
met zich brengt dat het advies ook in het licht dient te staan van een bevordering van een zo gunstig 
mogelijke ontwikkeling van de jeugdige. Bij zowel de PIJ als bij de maatregel betreffende het gedrag van de 
jeugdige heeft de wetgever dat criterium ook uitdrukkelijk genoemd als voorwaarde voor toepassing van 
die maatregel.
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betekent dat de strafrechter bijvoorbeeld niet kan besluiten tot een ondertoezichtstelling 
bij een minderjarige, tot opname van een minderjarige in gesloten jeugdzorg of een 
Jeugdzorg-Plus instelling of tot een behandeling in het kader van een penitentiair 
programma.153 Die beslissingen zijn voorbehouden aan de civiele (kinder- of familie-)
rechter of de directie van de penitentiaire inrichting. Dit sluit overigens niet uit dat de 
pro Justitia-rapporteur, zonder daaromtrent direct een advies uit te brengen, in zijn 
overwegingen in het rapport melding kan maken van de wenselijkheid van de toepassing 
van één van die niet strafrechtelijke behandelkaders. Het rapport kan namelijk na de 
rechtszaak ook in handen komen van andere ‘gebruikers’,154 die dan gebruik kunnen 
maken van de daarin vervatte adviezen. 

Scheiding van domeinen
De pro Justitia-rapporteur in de strafzaak dient zich ervan bewust te zijn dat de rechter 
uitsluitend een beroep doet op zijn gedragskundige expertise. Dat betekent onder meer 
dat de rapporteur zich uitdrukkelijk dient te onthouden van een normatief bepaald advies 
over de wenselijkheid van het opleggen van een (bepaalde) straf. Dat normatieve oordeel 
behoort tot de verantwoordelijkheid en de competentie van de rechter. Ook hierin dient 
de rapporteur zich bij de advisering te begrenzen. Dat neemt niet weg dat de rapporteur, 
vanuit gedragskundig perspectief, de rechter in voorkomend geval wel kan (en ook 
moet) informeren over de mogelijke consequenties van bijvoorbeeld een vrijheidsstraf. 
In voorkomend geval kan bijvoorbeeld gewezen worden op de beperkte psychische 
draagkracht van betrokkene, het eventuele suïcidegevaar of de mogelijke doorkruising van 
het behandeltraject. 

Indicatiestelling voor klinische en ambulante interventies 
Bij de oplegging en vervolgens ook bij de tenuitvoerlegging van een behandeling in een 
strafrechtelijk kader, is het doel een optimale combinatie te realiseren van bestraffing 
(door vrijheidsbeperking of -ontneming), beveiliging van de samenleving en zorg voor cq. 
behandeling van de justitiabele. Ook een goede aansluiting op de reguliere zorg is daarbij 
van belang.  
Aan dit beleid geeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitvoering door het sluiten van 
contracten met zorginstellingen. In die contracten is vastgelegd wat wordt geleverd, voor 
welke categorie cliënten en tegen welke prijs. Belangrijk element in deze zorgtoeleiding 
is de indicatiestelling. Het Ministerie heeft ervoor gekozen het indiceren niet over te laten 

153 Dit is een (extern) behandelprogramma in het laatste deel van de detentie.

154  Het hoofd van een penitentiaire inrichting, de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming hebben 
bijvoorbeeld een wettelijke bevoegdheid tot kennisneming van de inhoud van de Pro Justitia rapportage 
(als onderdeel van het persoonsdossier). Zie: artikel 42 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
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aan het reguliere Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), maar om dit onder te brengen in het 
forensische veld. 
Daarbij is met betrekking tot de behandelsancties in het volwassenen strafrecht: 
1.  de indicatiestelling voor ambulante interventies opgedragen aan de reclassering, en 
2. de indicatiestelling voor de klinische interventies opgedragen aan het NIFP (afdeling 

Indicatiestelling Forensische Zorg, IFZ).

De gevolgen voor het advies in het pro Justitia-rapport
De noodzaak van een gewogen indicatiestelling heeft gevolgen voor de formulering 
van de beantwoording van de adviesvraag in het rapport (laatste vraag in de 
standaardvraagstelling). Aan de hand van de door de rapporteur aangeleverde gegevens 
zal het indicerende orgaan (afdeling IFZ of reclassering) een advies uitbrengen over het te 
volgen zorgtraject. Dit betekent dat van de rapporteur niet langer wordt gevraagd in zijn 
advies concreet een zorgvoorziening te benoemen, maar te focussen op de formulering 
van de zorgvraag en het noodzakelijke beveiligingsniveau aan de hand van een aantal 
concrete criteria. Een kader met relevante criteria is inmiddels ontwikkeld en biedt een 
handvat bij de formulering van de zorgvraag voor de klinische trajecten. Het kader is 
ondergebracht in de rapportageformats van het NIFP155 en kent 2 elementen:

1.  Zorgprognose en beïnvloedingsmogelijkheden 
  Wat zijn, geredeneerd vanuit de diagnostiek en de risicoprognose, gedragskundig de 

mogelijkheden tot interventie? Relevante aspecten daarbij zijn:
a. veranderingscapaciteiten;
b. veranderingsmotivatie;
c. persoonsgebonden beperkingen en belemmeringen voor verandering;
d. relevante sociale en relationele context.

2.  Interventiemogelijkheden en -condities
  Relevante aspecten hierbij zijn:

a. aard van de interventie;
b. intensiteit van de interventie (ambulant/klinisch, e.d);
c.  noodzaak voor interventie binnen categorale zorgvoorziening (verslavingszorg/

SGLVG, e.d.);
d. wenselijk/noodzakelijk veiligheidsniveau;
e. prognose van tijdsduur van de interventie (voor zover mogelijk).

155  Voor rapportage-formats voor psychiatrisch en psychologisch onderzoek pro Justitia volwassenen, zie 
Rapporteursnet.



- 122 - - 123 -

Dit advies wordt afgerond met een suggestie voor het strafrechtelijk kader (of verschillende 
alternatieven) dat wenselijk of nodig is om de geadviseerde interventie mogelijk te maken. 

Geen indicatiestelling voor Jeugd
Voor behandelsancties in het jeugdstrafrecht geldt geen vergelijkbaar systeem van 
indicatiestellingen. Dan geldt dat alle onvoorwaardelijke PIJ-maatregelen in principe ten 
uitvoer worden gelegd in een JJI, waarbij de verdeling door de selectiefunctionaris van 
het departement wordt gemaakt naar postcode (zo dicht mogelijk bij ouderlijk huis) of 
benodigde specialisme (denk bijvoorbeeld aan zeden, LVB, meisjes). Uitzondering op 
deze regel zijn de plaatsingen in een civiele orthopsychiatrische setting (dat wil dan in 
de regel zeggen in De Catamaran van GGZE, in De Fjord van Youz of in Hoeve Boschoord 
van Trajectum). Gaat het om ambulante interventies dan worden die uitgevoerd door 
de reguliere Jeugdhulpverlening, die wordt betaald door de gemeenten, die in principe 
verplicht zijn een door de strafrechter in een strafvonnis opgelegde jeugdhulpinterventie 
uit te (laten) voeren. 

Afstemming met de reclassering en Raad voor de Kinderbescherming
In alle gevallen waarin het adviseren van een gedragskundige interventie wordt 
overwogen, dienen bevindingen van pro Justitia-rapporteur en reclassering op elkaar te 
worden afgestemd. Dat geldt niet alleen voor het geval waarin de pro Justitia-rapporteur 
overweegt om een ambulant behandeltraject te adviseren, maar in verband met de 
toezichttaak van de reclassering ook indien een klinische behandeling wordt overwogen. 
Bij zaken tegen minderjarige verdachten heeft ook de Raad voor de Kinderbescherming 
een adviserende rol en rapporteert aan de rechtbank. Het is voor een pro Justitia-
rapporteur zinnig zijn om ook met de Raad te overleggen. 
Zowel de pro Justitia-rapporteur als de rapporteur van de reclassering als de Raad voor de 
Kinderbescherming bij minderjarige verdachten zullen vanuit hun eigen deskundigheid en 
met gebruikmaking van verschillende methodieken komen tot een advies aan de rechter 
over diagnostiek (diagnostiek van psychopathologie versus diagnostiek van sociaal-
maatschappelijke problematiek), risicotaxatie en (gedrags)interventie. 
Bij de ambulante trajecten heeft de reclassering, naast de indicatietaak, de 
verantwoordelijkheid voor invulling van de interventie, voor het houden van toezicht op 
de uitvoering, en voor ondersteuning/begeleiding van de justitiabele. 
Bij de klinische trajecten zal in die gevallen waarin de interventie als bijzondere 
voorwaarde in het vonnis is opgenomen, de reclassering ook worden belast met toezicht 
en ondersteuning van de betrokkene bij de naleving van de voorwaarde. De reclassering 
zal tevens optreden als intermediair tussen de zorgvoorziening en justitie. 
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3.6.2. Het advies over het juridisch kader

Zoals gezegd wordt de deskundige niet alleen gevraagd te adviseren over de noodzakelijk 
geachte interventie of behandeling, maar wordt ook een uitspraak gevraagd over het 
daarbij passende juridische kader. Daarmee bestaat de kans dat de pro Justitia-rapporteur 
treedt in de, aan de rechter voorbehouden, strafrechtelijke beoordeling van de zaak. 
De keuze voor bijvoorbeeld een terbeschikkingstelling (al dan niet met voorwaarden) 
of de voorwaardelijke gevangenisstraf als behandelkader, is immers het resultaat van 
de strafrechtelijke weging van enerzijds gedragskundige en anderzijds strafrechtelijke/
normatieve factoren. De aard van de stoornis, de risicotaxatie, het behandelperspectief en 
de behandelopties moeten worden geplaatst tegen de achtergrond van de ernst van het 
feit en de beveiligingsnoodzaak. De weging van die factoren leidend tot een conclusie over 
de noodzakelijke straf/maatregel, en daarmee over het juridisch behandelkader, is primair 
de taak van de rechter. Dat neemt niet weg dat de rechter ermee gediend is (en daar ook 
uitdrukkelijk naar vraagt) dat de Pro Justitia-rapporteur aangeeft binnen welk juridisch 
kader de voorgestelde behandeling de grootste kans van slagen heeft. 
Het advies houdt dan de constatering in dat vanuit gedragsdeskundig perspectief een 
bepaalde behandeling of interventie geïndiceerd is en dat, met een schuin oog naar het 
feitencomplex en onder voorbehoud van de strafrechtelijke weging van de zaak door 
de rechter, een nader aan te duiden juridisch kader een mogelijke optie is. Of dit kader, 
strafrechtelijk gezien, haalbaar is, is voor de rapporteur moeilijk te beoordelen. Het kan 
zijn dat de ernst van de onderliggende delicten zich verzet tegen het gesuggereerde kader. 
Het is dan zaak dat de rapporteur deze laatste, voor hem onzekere factor, in het advies 
met zoveel woorden benoemt en, onder verwijzing naar de consequenties voor het 
behandeltraject, de keuze voor het meest geëigende kader aan de rechter overlaat. Vaak 
dienen zich verschillende alternatieven aan. De rapporteur dient dan bij de advisering 
tevens aan te geven wat, vanuit gedragsdeskundig perspectief, de pro’s en contra’s zijn 
van de verschillende kaders. 

Als voorbeeld kan dienen het geval waarbij de deskundige bij een van straatroof verdachte 
persoon tot de diagnose komt van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, terwijl het 
recidiverisico levensgroot is. De behandelmotivatie van betrokkene is minimaal en de 
kans op succes van een eventuele behandeling wordt door de deskundige hoe dan ook 
als zeer beperkt ingeschat. Vanuit dit gedragsdeskundige perspectief ziet de rapporteur, 
ter voorkoming van delictgedrag in de toekomst, eigenlijk geen andere mogelijkheid dan 
een tbs met verpleging van overheidswege. Of het ten laste gelegde delict, in combinatie 
met het strafrechtelijk verleden van betrokkene, voldoende ernstig is om tot die maatregel 
te komen, is voor de rapporteur echter moeilijk te beoordelen. Het is dan zaak bij de 
advisering de argumenten te noemen die pleiten voor de tbs, maar daarnaast tevens aan 
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te geven wat de gedragskundige consequenties zijn van de keuze voor een ander juridisch 
behandelkader of straf. In genoemd voorbeeld zou de deskundige er op kunnen wijzen 
dat van een behandeling in een voorwaardelijk kader niets te verwachten is, en dat als 
de rechter zou kiezen voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf rekening moet worden 
gehouden met een verdere 'verharding' van de persoonlijkheid/stoornis van betrokkene in 
detentie. Aan de rechter dan de keuze.
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D. Juridische behandelkaders

1. De Zorgmachtiging156 

1.1. Algemeen

De maatregel plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (artikel 37 (oud) Strafrecht), de 
oudste vrijheidsbenemende maatregel die ons strafrecht kende, is per 1 januari 2020 
vervallen. De maatregel kon alleen worden opgelegd bij ontoerekeningsvatbaarheid 
wat impliceerde dat naast deze maatregel geen straf kon worden opgelegd. De regeling 
inzake duur, verlenging, ontslag en rechtspositie werd in hoofdzaak beheerst door de 
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De Wet BOPZ 
is met ingang van 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte GGZ (Wvggz), gericht 
op personen met een psychische stoornis en de Wet zorg en dwang (Wzd), gericht op 
personen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking. Een 
belangrijk doel van zowel Wvggz als Wzd is verplichte zorg als ultimum remedium.157  
Verder wordt met Wvggz onder meer beoogd rechtspositie en voorkeuren van de 
patiënten beter te waarborgen en de forensische en reguliere zorg beter op elkaar te laten 
aansluiten. Zowel de Wvggz als de Wzd zijn van toepassing op meerderjarige maar ook op 
minderjarige personen.

1.2. Schakelbepaling in artikel 2:3 Wfz158

De aansluiting tussen forensische en reguliere zorg heeft vorm gekregen in de op 
1 januari 2020 inwerking getreden schakelbepaling. Op grond van die bepaling kan de 

156  Bedoeld is daarnaast ook de rechterlijke machtiging (Wzd). Aangezien in de forensische praktijk vooral de 
Wvggz via de schakelbepaling een rol zal spelen, wordt in deze tekst de rechterlijke machtiging niet ook 
steeds vermeld.

157 Voor vrijwillige zorg bijft de WGBO van toepassing.

158  “De invoering van artikel 2:3 Wet forensische zorg, consequenties voor de strafrechtspraktijk’’, L. Van  
Oploo, M. Prinsen & T. Bakkum (Nederlands Juristenblad, afl.32, 2020).
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strafrechter ambtshalve159 of op verzoek van de officier van justitie een zorgmachtiging 
bij een psychische stoornis (Wvggz) of een rechterlijke machtiging tot zorg en verblijf bij 
een (psycho-)geriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wzd) afgeven. Deze 
machtigingen zijn geen strafrechtelijke sancties maar civielrechtelijke instrumenten die 
de strafrechter kan toepassen via de schakelbepaling. De rechter kan een zorgmachtiging 
afgegeven bij de uitspraak waarbij hij verdachte tot een strafbaar feit veroordeelt, maar 
onder meer ook in het geval hij verdachte vrijspreekt, ontslaat van alle rechtsvervolging of 
als de terbeschikkingstelling niet wordt verlengd. 
Een door de rechter afgegeven zorgmachtiging machtigt de zorgverlener om bepaalde 
onderdelen van verplichte zorg te verlenen. De zorgverlener is dus niet verplicht om alle 
zorg waartoe hij is gemachtigd ook daadwerkelijk te verlenen. 

1.2.1. Verplichte zorg

Indien het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot 
(aanzienlijk risico op) ernstig nadeel160 voor hemzelf of voor een ander, kan verplichte zorg 
worden verleend indien de mogelijkheden tot vrijwillige zorg uitgeput zijn en voorts 
voldaan wordt aan de criteria van subsidiariteit (geen minder bezwarende alternatieven 
die effectief zijn), proportionaliteit (evenredig gelet op beoogde doel) en doelmatigheid 
(naar verwachting effectief).161 Zoals hierboven vermeld is verplichte zorg ultimum 
remedium.

NB. De verplichte zorg is bedoeld ter voorkoming of beperking van ‘ernstig nadeel’ 
gekoppeld aan een stoornis en niét bedoeld ter voorkoming van recidive. Stabilisatie en/of 
herstel (door behandeling) kan in voorkomende gevallen weliswaar leiden tot afwending 
van ernstig nadeel, waaronder afwending van het risico op recidive, maar dit laatste 
betreft dan (slechts) een afgeleid effect.

159  Dit houdt in dat de rechter een zorgmachtiging mag afgeven zonder een daartoe strekkend verzoekschrift, 
ook als de officier van justitie gemotiveerd heeft besloten om géén verzoekschrift in te dienen. In dat geval 
wordt de officier echter wel geacht zijn medewerking te verlenen aan de voorbereidingsprocedure. Zie 
daartoe de conclusie van plv. PG Langemeijer (gepubliceerd in ECLI:NL:PHR:2021:144).

160  Met de term ernstig nadeel (artikel 1:1 onder 2 Wvggz) is geen materiële uitbreiding beoogd ten opzichte 
van de toepassing van het gevaarscriterium onder de Wet BOPZ.

161 Artikel 3:3 Wvggz.
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De wet verstaat onder verplichte zorg de volgende vormen:162

a.  toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische 
controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter 
behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter 
behandeling van een somatische aandoening; 

b. beperken van de bewegingsvrijheid;
c. insluiten; 
d. uitoefenen van toezicht op betrokkene; 
e. onderzoek aan kleding of lichaam; 
f.  onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en 

gevaarlijke voorwerpen; 
g.  controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen; 
h.  aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot 

gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van 
communicatiemiddelen; 

i. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek;
j. opnemen in een accommodatie; 
k.  ontnemen van de vrijheid van betrokkene door hem over te brengen naar een plaats 

die geschikt is voor tijdelijk verblijf.

Verplichte zorg kan dus ook (uitsluitend) ambulante zorg betreffen.

1.2.2. Procedure op hoofdlijnen

De officier van justitie kan ambtshalve of op aanvraag besluiten om een verzoekschrift 
voor een zorgmachtiging voor te bereiden en wijst daarop een geneesheer-directeur 
aan.163 Deze wijst op zijn beurt een zorgverantwoordelijke aan en zorgt voor een 
medische verklaring164 van een psychiater die hij aan de officier van justitie verstrekt.165 
De zorgverantwoordelijke stelt samen met betrokkene en diens vertegenwoordiger een 
zorgkaart op en, als betrokkene dat wil, tevens een zorgplan. 

162 Artikel 3.2. Wvggz (dit betreft een limitatieve opsomming).

163  Van B&W, geneesheer-directeur, zorgverlener, forensische zorgaanbieder of politieambtenaar (artikel 5:3 
Wvggz).

164  Hierin wordt informatie opgenomen over de actuele (psychische) gezondheidstoestand van betrokkene en 
of als gevolg hiervan sprake is van ernstig nadeel.

165 De ovj kan de procedure beëindigen in geval van een ‘’negatieve’’ medische verklaring.
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De geneesheer-directeur beoordeelt dit plan en draagt zijn bevindingen en het zorgplan 
vervolgens over aan de officier van justitie. De officier beoordeelt vervolgens of voldaan 
is aan de eerdergenoemde criteria voor verplichte zorg. Indien hieraan voldaan is dient 
de officier van justitie onverwijld een verzoekschrift tot een zorgmachtiging in bij de 
Rechtbank.166 
De rechter kan een zorgmachtiging op allerlei momenten in het strafproces afgeven, 
dus niet alleen tijdens de strafzitting maar bijvoorbeeld ook na aanhouding, tijdens 
of in aansluiting op voorlopige hechtenis of na detentie.  Terwijl de geneesheer-
directeur verantwoordelijk is voor de inhoud van de zorg, heeft de officier van 
justitie (als verzoekende partij) dus hoofdzakelijk een regierol in het proces en kan de 
voorbereidingsprocedure op meerdere momenten stoppen.167

1.2.3. Duur, tenuitvoerlegging, beëindiging

Een zorgmachtiging moet na afgifte binnen twee weken tenuitvoer gelegd worden. De 
duur van een eerste zorgmachtiging is maximaal zes maanden. Na die zes maanden is het 
OM de regie echter kwijt en neemt de directeur van de zorginstelling, althans de ggz, de 
zeggenschap over. Daarna kan de officier van justitie weer een zorgmachtiging vragen. 
De (civiele) rechter kan dan aansluitend een zorgmachtiging afgeven voor maximaal een 
jaar. Dit kan ieder jaar opnieuw, mits aan alle voorwaarden voor een zorgmachtiging 
is voldaan. Na vijf aaneengesloten jaren verplichte zorg kan de rechter besluiten de 
zorgmachtiging steeds te verlengen met maximaal twee jaar.168

Voor verlof en beëindiging van de opname is, voorzover het een zorgmachtiging via artikel 
2.3. WFZ betreft, toestemming van de Minister van Justitie en Veiligheid vereist, echter 
behalve in geval van vrijspraak in de strafzaak.

Bij afgifte van een zorgmachtiging bepaalt de rechter waaruit de verplichte zorg kan 
bestaan. Een van de mogelijkheden betreft opname in een accommodatie. De rechter kan 
bepalen dat de opname vanwege veiligheidsreden (tijdelijk) plaatsvindt in een Forensisch 
Psychiatrisch Centrum (FPC).169 

166  Als niet aan de criteria voldaan is, kan de aanvrager binnen 14 dagen een aanvraag bij de ovj doen om 
alsnog een verzoekschrift in te dienen.

167  Meerdere toetsmomenten: 1) de aanvraag 2) medische verklaring 3) bevindingen/voorstel gd 4) verzoek 
heroverweging.

168 Artikel 6:5 Wvggz.

169  Artikel 6:4 lid 3 en 4 Wvggz. NB. in een FPC geldt de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden 
(Bvt).
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Een opname is in principe ook mogelijk in een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) of op 
een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA). In de praktijk blijkt dat vooralsnog uiterst 
lastig omdat deze bedden doorgaans zijn ingekocht voor de forensische zorg. De reguliere 
ggz beschikt over het algemeen nauwelijks over bedden met een hoger beveiligingsniveau. 
Indien wel een forensisch bed beschikbaar is, dan is dit duurder en kan financiering een 
issue zijn. Wanneer plaatsing op het gewenst beveiligingsniveau niet mogelijk blijkt, zal de 
rechter mogelijk (sneller) overgaan tot het opleggen van een TBS-maatregel. Dit knelpunt 
heeft breed de aandacht. Overigens blijken in de praktijk de regionale verschillen groot te 
zijn voor wat betreft de (on)mogelijkheid de opname in een forensische setting (FPK of 
FPA) te laten plaatsvinden.

1.3. Jeugdigen en adolescenten

Een zorgmachtiging via de schakelbepaling van artikel 2.3 WFZ kan niet door de 
strafrechter worden afgegeven wanneer er sprake is van een uitspraak waarbij het 
jeugdstrafrecht wordt toegepast.170 Dat geldt dan zowel ten aanzien van minderjarige 
verdachten als voor de zaken waarin een meerderjarige verdachte (adolescent) wordt 
berecht via het jeugdstrafrecht. Mogelijk is dan eventueel wel om via de reguliere 
civielrechtelijke routes een zorgmachtiging of rechterlijke machtiging te verkrijgen, dus via 
respectievelijk de Wvggz of de Wzd. De strafrechter kan dan in zijn afdoening cq. vonnis 
alsnog met deze civiele machtiging rekening houden en bijvoorbeeld schuldigverklaring 
uitspreken zonder een straf of strafrechtelijke maatregel op te leggen.  
Via artikel 2.3 WFZ kan de strafrechter wel een zorgmachtiging afgeven bij het niet 
verlengen van de (voorwaardelijke beëindiging van een) PIJ-maatregel, of bij het omzetten 
van een PIJ-maatregel in een TBS-maatregel.171

170  Artikel 1:1 lid 2 Wfz Zie bijvoorbeeld uitspraak van rechtbank Amsterdam ECLI:NL:RBAMS:2020:1759. Mi. een 
foutieve edoch inmiddels algemeen aanvaarde uitleg van de Wzd. Foutief omdat via art 2.3 Wzd immers 
geen forensische zorg wordt opgelegd maar civiele ggz-zorg; art 2.3 Wzd is een luikje wat een uitgang uit 
het strafrecht biedt, naar civiele zorg en dito kaders.

171 Artikel 2:3 lid 1, sub 8, 9, 10 Wfz.
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1.4. Aandachtspunten bij de formulering van het advies
 
• Voor een zorgmachtiging is ontoerekeningsvatbaarheid géén vereiste; een 

zorgmachtiging gecombineerd met strafoplegging of een voorwaardelijke sanctie is 
daarmee in theorie mogelijk. Zo is denkbaar dat in geval van een verdachte aan wie het 
tenlastegelegde (in verminderde mate) kan worden toegerekend, en voor wie klinische 
behandeling en medicatie noodzakelijk zijn, in een bijzondere voorwaarde de klinische 
opname vastgelegd wordt en de noodzakelijke medicatie gekaderd wordt in een 
zorgmachtiging. De bijzondere voorwaarde kan dan geformuleerd zijn bij een (deels) 
voorwaardelijke straf of bij TBS met voorwaarden. In beide gevallen kan de reclassering 
een rol spelen in het kader van de bijzondere voorwaarden en hierop toezicht houden. 

• Ook mogelijk is een combinatie van een voorwaardelijke sanctie waarbij verplichte 
zorg in de vorm van klinische behandeling in een zorgmachtiging neergelegd wordt. 
In dat geval wordt de proeftijd opgeschort en gelden de bijzondere voorwaarden en 
start het reclasseringstoezicht nadat betrokkene uit de accomodatie is ontslagen. 
Het is echter niet mogelijk om een zorgmachtiging op te leggen als voorwaardelijk 
strafdeel of bijzondere voorwaarde. Voor het afgeven van een zorgmachtiging is géén 
dubbelrapportage vereist (wel een medische verklaring zoals hierboven beschreven).

•  Het wordt aanbevolen om, door tussenkomst van een NIFP-jurist, met de zaaksofficier 
af te stemmen indien aan een zorgmachtiging (of rechterlijke machtiging) wordt gedacht 
en het advies als volgt te formuleren “....Geadviseerd wordt om de mogelijkheden tot een 
zorgmachtiging* via de schakelbepaling van artikel 2:3 Wfz te laten onderzoeken.” (*of rechterlijke 
machtiging indien bij betrokkene een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke 
beperking is vastgesteld).

• Volgens recente rechtspraak kan een (psychiatrische) pro Justitia-rapport als medische 
verklaring worden gebruikt bij de beoordeling of een zorgmachtiging moet worden 
overwogen, mits voldaan is aan de (inhoudelijke) eisen die aan zo’n medische verklaring 
worden gesteld.172 Er bestaat echter nog de nodige disussie rondom dit punt dus of het 
ook de praktijk gaat worden is nog maar te bezien. 

172  Zie uitspraak Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2020:3342) en de conclusie van plv. PG Langemeijer 
(ECLI:NL:PHR:2021:144).
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2. Terbeschikkingstelling (TBS)

2.1. Algemeen

De TBS, tot 1988 terbeschikkingstelling van de regering (TBR) genoemd, is een 
vrijheidsbenemende maatregel.173 Deze maatregel is in 1928 ingevoerd om een tweetal 
lacunes in het strafrecht op te vullen. De eerste lacune betrof het ontbreken van een 
adequate maatregel voor ontoerekeningsvatbaren. Voor hen stond alleen de plaatsing in 
een krankzinnigengesticht open, welke maatregel op het punt van beveiliging algemeen als 
ontoereikend werd beschouwd. De tweede lacune had betrekking op de onmogelijkheid 
een vrijheidsbenemende maatregel op te leggen aan verminderd toerekeningsvatbare 
daders. Aan hen kon tot dan toe alleen een vrijheidsbenemende straf worden opgelegd.174

De TBS-maatregel heeft primair als doelstelling de bescherming van de maatschappij 
tegen ernstige recidive van deze categorie delinquenten. Hoewel de uitvoering van de 
maatregel mede gericht is op behandeling van betrokkene, vormt de behandelbaarheid 
geen voorwaarde voor de oplegging van de TBS. De TBS is in de eerste plaats een 
beveiligingsmaatregel en geen behandelmaatregel. De TBS kent twee varianten: TBS met 
verpleging van overheidswege (TBS dwang) en met voorwaarden (TBS voorwaarden). 
Er moet altijd gekozen worden uit één van deze alternatieven. Enkel de maatregel TBS 
noemen voldoet niet. 

2.2. Voorwaarden voor oplegging van beide tbs-varianten

Er moet sprake zijn van:
• een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 4 jaar of meer is gesteld of een ander 

strafbaar feit dat expliciet in de wet175 wordt genoemd; een gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis van de geestvermogens ten tijde van het begaan van het feit;

• gevaarzetting:
- gevaar voor anderen en/of;
- gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen;

173 Artikel 37a WvSr.

174  In mei 2006 heeft een door de Tweede Kamer ingestelde commissie (commissie Visser) gerapporteerd over 
het functioneren van het tbs-stelsel. Uit dat onderzoek bleek dat de tbs op diverse punten moest worden 
veranderd om de maatschappij beter te kunnen beschermen.

175 Zoals bijvoorbeeld bedreiging of stalking (artikel 37a lid 1 onder 1˚ WvSr).
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•  een, maximaal 1 jaar oud, advies van ten minste 2 gedragsdeskundigen van 
verschillende disciplines, waaronder een psychiater;

• de maatregel moet in beginsel optimum remedium zijn.176

Het stoornisbegrip
Vanaf 1 januari 2020 wordt in diverse wet-en regelgeving de nieuwe terminologie 
psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap gehanteerd. In artikel 
37a Wetboek van Strafrecht (oplegging TBS) wordt, anders dan in het nieuwe artikel 
39 Wetboek van Strafrecht (toerekening), nog altijd de formulering ziekelijke stoornis of 
gebrekkige ontwikkeling gebruikt. In de praktijk hoeft dat geen probleem te zijn omdat er 
met de nieuwe terminologie (in artikel 39) geen materiële wijziging is beoogd. De rechter 
oordeelt bij de beslissing over de sanctie of sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis in de zin van voornoemd artikel 37a. De rapporteur hoeft deze (oude) 
terminologie echter niet te gebruiken in de rapportage.

Verminderde toerekenbaarheid als voorwaarde?
TBS kan in ieder geval worden opgelegd bij ontoerekeningsvatbaarheid. De voorwaarde 
van verminderde toerekening wordt in de wet niet met zoveel woorden genoemd. Echter 
in de meeste gevallen waarin een TBS wordt opgelegd is verminderde toerekening 
wel aan de orde. In de wet wordt slechts als eis gesteld dat ten tijde van het plegen 
van het feit sprake was van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis 
(gelijktijdigheidsverband). 
De Hoge Raad heeft onder meer in de zaak tegen Lucia de B.177 bevestigd dat voor 
oplegging van TBS een causaal verband tussen stoornis en delict niet hoeft te worden 
aangetoond (c.q. niet door de rechter hoeft te worden aangenomen of vastgesteld). Naast 
de aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis ten tijde van het 
ten laste gelegde, vereist de wet ook dat de oplegging van TBS noodzakelijk (vereist) moet 
zijn “op grond van gevaar voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen 
of goederen”. Aan dit vereiste (gevaarscriterium) wordt voldaan, wanneer tussen de 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis en toekomstig gevaar een causaal verband 
kan worden gelegd; dus wanneer de gevaarsprognose is gebaseerd op de geconstateerde 
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis. In de praktijk, literatuur en jurisprudentie, 
wordt er algemeen vanuit gegaan, dat voor de oplegging van TBS (dus) sprake moet zijn 
van een causaal verband tussen de geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of stoornis 
en toekomstig gevaar voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of 

176 Zie voor een toelichting verder onder: Tbs van ultimum naar optimum remedium.

177 HR 14 maart 2006, LJN: AU5496 en HR 22-01-2008.
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goederen, welk toekomstig gevaar de oplegging van TBS noodzakelijk moet maken. Dat 
in de toekomst op grond van de stoornis weer eenzelfde delict (of ander delict of ander 
gevaar) kan worden verwacht, lijkt logischerwijze bijna ook de eis van een causaal verband 
tussen stoornis en het actuele (ten laste gelegde) delict te impliceren. Het één is zonder het 
ander moeilijk voorstelbaar. 

Kortom, de jurisprudentie is helder: zoals gezegd hoeft de rechter voor de oplegging 
van TBS slechts een gelijktijdigheidsverband vast te stellen tussen stoornis en delict. 
Maar nogmaals zij opgemerkt dat in verreweg de meeste gevallen waarin TBS wordt 
opgelegd (wel) sprake is van doorwerking van de stoornis in het tenlastegelegde en dus 
van verminderde toerekening. Daarnaast moet er altijd een causaal verband zijn tussen 
stoornis en (toekomstig) delictgevaar.

Het gevaarscriterium
In de rechtspraak wordt, zoals hierboven beschreven, voor de oplegging van TBS, de eis 
gesteld dat er een causaal verband bestaat tussen de stoornis en de gevaarzetting. Er moet 
sprake zijn van een vanuit de stoornis voorzienbaar gevaar voor de veiligheid van anderen, 
dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen. Indien er louter sprake is van 
gevaar voor zichzelf, dan kan de maatregel van TBS niet worden opgelegd. De ernst van 
het begane feit vormt een belangrijke indicatie bij de bepaling van toekomstig gevaar.

Wel en geen TBS-waardige delicten in dezelfde dagvaarding
Het kan natuurlijk gebeuren dat in de dagvaarding van verdachte diverse feiten zijn 
genoemd waarvan sommigen wel en andere niet TBS-waardig zijn. Dan kan een eventueel 
TBS-advies slechts gekoppeld worden aan die wel TBS-waardige delicten. De pro  
Justitia-rapporteur dient in zijn rapport goed uit te schrijven aan welke feiten een 
eventueel TBS-advies wordt gekoppeld.

Weigerende verdachte178

Net als bij de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, de plaatsing in een inrichting voor 
stelselmatige daders en de gedragsbeïnvloedende maatregel voor jeugdigen, vormt de 
weigering tot medewerking aan het gedragsdeskundig onderzoek door de verdachte in 
beginsel geen belemmering voor het opleggen van TBS. De rechter zal zich in dat geval 
zoveel mogelijk aan de hand van een ander advies of rapport dienen te informeren over  
de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een TBS.179

178 Zie over weigerende verdachten Deel B. 2.7.1.

179 Artikel 37a lid 4 WvSr.
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Wordt betrokkene verdacht van een geweldsmisdrijf en weigert hij medewerking, (ook 
in het PBC) en is geen ander materiaal voorhanden, dan kan de officier van justitie de 
voorzitter van een multidiscplinaire commissie180 gelasten om advies uit te brengen over 
de aanwezigheid en bruikbaarheid van persoonsgegevens over de (mogelijke) gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke stoornis. De aan de multidisciplinaire commissie verstrekte 
persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van bedoeld 
gedragskundig rapport of advies over betrokkene. De officier van justitie heeft hiervoor 
wel eerst een machtiging nodig van de penitentiaire kamer.181

TBS van ultimum naar optimum remedium 
De TBS geldt als de zwaarste maatregel binnen het strafrecht met voor de betrokkene 
ingrijpende consequenties en wordt alleen opgelegd bij zware strafzaken. Om die redenen 
werd TBS vaak aangeduid als het ultimum remedium van het strafrecht, dat pas aan de 
orde zou kunnen en mogen zijn nadat en wanneer andere, minder ingrijpende sancties 
gefaald hebben. Inmiddels echter is in deze opvatting een verschuiving te zien en gaat het 
bij de oplegging van TBS om de vraag of dit het optimum remedium, dat wil zeggen het 
meest passende middel is.182 Overigens laat dit onverlet dat TBS nog steeds wel de meest 
zware strafrechtelijke interventie is die niet licht opgelegd wordt.

Dat er voor de toepassing van TBS een hoge drempel ligt, heeft de wetgever tot 
uitdrukking gebracht in de bepaling dat de rechter bij het opleggen van deze maatregel 
“de ernst van het begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen 
wegens misdrijf” in aanmerking neemt. Concreet betekent dit dat bij het advies voor 
een TBS overwogen moet worden of volstaan kan worden met een minder ingrijpende 
maatregel of juridisch kader voor een behandeling. Het is aan te bevelen die overwegingen 
in het pro Justitia-rapport op te nemen. Deze aanbeveling geldt voor beide TBS-varianten.
Ten onrechte wordt de TBS met voorwaarden wel eens beschouwd als een ‘lichtere’ 
variant waarvoor minder strikte criteria zouden gelden dan voor de verplegingsvariant. 
Dat is niet het geval. De wet stelt dezelfde eisen. Bovendien moet bedacht worden dat bij 
niet naleving van de voorwaarden omzetting kan volgen naar een bevel tot verpleging. 
Als op voorhand duidelijk is dat een zaak zich daar niet voor leent, zal de rechter ook niet 
besluiten tot een TBS met voorwaarden. 

180  Deze commissie bestaat uit twee artsen, onder wie een psychiater, een gedragskundige en twee juristen 
(artikel 37a lid 6 WvSr).

181  Hof Arnhem-Leeuwarden 3 febr.2022, ECLI:NL:GHARL:2022:878 (in deze zaak werd de machtiging gewei-
gerd).

182 Hof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2021;1405.
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Het verschil tussen beide varianten schuilt in de mogelijkheden tot beheersing van het 
(delict)gevaar, waarbij in het ene geval een last tot verpleging noodzakelijk is, terwijl in het 
andere geval het stellen van voorwaarden toereikend is. Bij die weging speelt uiteraard ook 
de ernst van het gepleegde feit en de daarmee verband houdende risicotaxatie een rol. Dat 
heeft tot gevolg dat ‘grosso modo’ juist de zwaarste zaken tot een verpleging leiden. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het OM als interne richtlijn183 hanteert dat een 
TBS met voorwaarden slechts aan de orde is als het recidivegevaar naar verwachting 
voldoende afgewend kan worden door het stellen van voorwaarden die zien op het 
gedrag van de terbeschikkinggestelde. Daarvan kan sprake zijn bij personen die minder 
delictgevaarlijk zijn, enig ziektebesef tonen, gemotiveerd zijn voor een behandeling (en 
geen agressie of geweld hebben gebruikt) en een niet te ernstig misdrijf hebben begaan.

De bouwstenen van het advies en de rol van de rechter
De keuze voor een bepaalde maatregel (zoals TBS) of behandelkader is het resultaat van 
de weging van zowel gedragskundige als strafrechtelijke/normatieve factoren, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke weging berust bij de rechter. Het aandeel van 
de pro Justitia-rapporteur in de besluitvorming tot TBS bestaat in:
- de vaststelling van de aanwezigheid van een psychische stoornis ten tijde van het delict;
- het inzichtelijk maken van een gelijktijdigheidsverband (en waar en voor zover 

mogelijk een causaal verband) tussen stoornis en delict, leidend tot een advies over de 
toerekening;

-  het maken van een inschatting van de kans op gevaarlijk gedrag in de toekomst 
(risicotaxatie) op basis van de stoornis (causaal verband tussen stoornis en delictgevaar);

- het adviseren over de (on)mogelijkheden tot beheersing van het vanuit de stoornis 
veroorzaakte recidivegevaar door gedragskundige interventies of anderszins 
(risicomanagement).

Die bevindingen kunnen leiden tot de conclusie dat TBS een mogelijke optie is. Bij de 
risicotaxatie dient, zeker in het geval waarin TBS als optie geldt, duidelijk onderscheid te 
worden gemaakt tussen de stoornisgerelateerde factoren en andere factoren. 
Het verklarende verband tussen de stoornis en het te verwachten gevaarzettende gedrag 
geldt, zoals wij hierboven zagen, als voorwaarde voor de oplegging van TBS. De rechter 
kan geen TBS opleggen als niet aannemelijk is dat de stoornis voorspellend is voor 
toekomstig delictgedrag. 

183  ‘Aanwijzing TBS met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van over-
heidswege’ van het College van Procureurs-Generaal (2020A011, datum inwerkingtreding: 01-03-2021).
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Voor alle duidelijkheid: uitsluitend een gelijktijdigheidsverband is voor de oplegging van 
TBS niet voldoende. Daarnaast moet dus óók sprake zijn van uit de stoornis voorkomend 
toekomstig delictgevaar. 
Uiteraard zal de rechter bij zijn oordeelsvorming ook andere factoren betrekken, maar de 
doorwerking van de stoornis is een beslissende factor, zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt. 
Bij de formulering van de risicotaxatie dient de rapporteur hier terdege rekening mee te 
houden.

Of het advies daadwerkelijk leidt tot de oplegging van TBS is mede afhankelijk van de door 
de rechter te beoordelen strafrechtelijke factoren:
- het moet gaan om een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 4 jaar of meer is gesteld 

of een ander strafbaar feit dat expliciet in de wet184 wordt genoemd;
- de ernst van het feit en eerdere veroordelingen;
- de beveiligingsnoodzaak.

De inschatting van te verwachten gevaarzettend gedrag op grond van de stoornis is 
een gedragskundige beoordeling. De beoordeling van de aard/ernst van die dreiging in 
relatie tot de noodzaak van de toepassing van TBS betreft een strafrechtelijke weging. 
Of is voldaan aan het '4-jaars criterium' is ook voor de pro Justitia-rapporteur relatief 
eenvoudig vast te stellen. Moeilijker ligt dat voor de beoordeling van het gewicht van de 
zaak (‘TBS-waardig’ ?) als grondslag voor de maatregel. De pro Justitia-rapporteur kan 
niet meer dan zich daarvan een globaal beeld vormen. De uiteindelijke weging van die 
factoren is aan de rechter. Het verdient dan ook aanbeveling een eventueel TBS-advies 
onder dat voorbehoud te formuleren.185

 
Vreemdelingenstatus
Binnen het OM wordt als richtlijn gehanteerd dat – waar mogelijk en verantwoord – 
tegen vreemdelingen van wie het hoogstwaarschijnlijk is dat zij niet (meer) in Nederland 
mogen verblijven nadat de gevangenisstraf is uitgezeten, in beginsel geen TBS wordt 
gevorderd. De overweging daarbij is dat de vreemdelingenstatus in hoge mate de 
behandelmogelijkheden beperkt. Het (op termijn) toekennen van bewegingsvrijheid en 
het daaraan gekoppelde verlof wordt, in het kader van de resocialisatie, als essentieel 
gezien voor de behandeling van de terbeschikkinggestelde. Voor de vreemdeling zijn die 
mogelijkheden beperkt. Een uitzondering op dit beginsel is in elk geval mogelijk voor 
vreemdelingen wier gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens 

184 Zoals bijvoorbeeld bedreiging of stalking (artikel 37a lid 1 onder 1˚ WvSr).

185 Zie hierna onder: ‘De formulering van het advies (voor beide tbs-varianten)’.
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leidt tot een maatschappelijk onaanvaardbaar risico en voor wie niet aannemelijk is dat zij 
op korte termijn naar het land van herkomst kunnen worden uitgezet.186

De vraag is of de pro Justitia-rapporteur bij de advisering rekening moet houden met dit 
OM-beleid. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarin er, vanuit gedragskundig oogpunt, sterke 
argumenten zijn voor een gedwongen behandeling (in Nederland) en waarbij terugkeer 
naar het land van herkomst zonder die behandeling, vanuit humanitaire overwegingen, 
niet verantwoord is. De tekst van de aanwijzing laat door de formulering “waar mogelijk 
en verantwoord” ruimte voor dit soort uitzonderingen. Tenslotte is ook mogelijk dat 
de rechter tot een ander oordeel komt dan de officier van justitie en - niet gebonden 
aan de aanwijzing van het OM - wel een TBS oplegt. De conclusie is dat een TBS bij 
vreemdelingen zonder verblijfsstatus op problemen kan stuiten, maar zeker op voorhand 
niet kan worden uitgesloten. 
FPC Veldzicht,  FPC Dr. S. van Mesdag en FPC de Pompestichting zijn gespecialiseerd in de 
behandeling van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in de TBS en hun repatriëring.

2.3. TBS met bevel tot verpleging van overheidswege

2.3.1 Looptijd en verlenging

Deze maatregel geldt voor de tijd van 2 jaar en vangt aan:187

-  op de datum die de rechter in zijn uitspraak als advies heeft opgenomen indien tevens 
gevangenisstraf is opgelegd,188 of 

- op de dag waarop de rechterlijke uitspraak, waarbij de TBS is opgelegd, onherroepelijk is 
geworden189 (indien geen gevangenisstraf is opgelegd). 

De TBS met bevel tot verpleging kan oneindig vaak worden verlengd met telkens 1 of 
2 jaar, mits de TBS is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar 
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.190 

186  ‘Aanwijzing tbs bij vreemdelingen’ van het College van Procureurs-Generaal (2020A012, datum inwerking-
treding 01-03-2021).

187 Artikel 37b WvSr.

188 Artikel 37b lid 2 WvSr.

189 Artikel 38d WvSr.

190 Artikel 38d WvSr, Artikel 6:6:10 WvSv.
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Zo niet, dan is de TBS ‘gemaximeerd’ tot maximaal 4 jaar.191 Als de totale duur van de TBS 
vier jaar of een veelvoud van vier jaar te boven gaat moet er, naast het verlengingsadvies 
van de kliniek, opnieuw een onafhankelijk multidiscplinair advies worden uitgebracht ten 
aanzien van de verlenging van de maatregel.192

De gedragsdeskundigen die dit onderzoek (met specifiek daarop toegesneden 
vraagstelling) verrichten, mogen op het moment dat zij het advies uitbrengen en ten tijde 
van hun onderzoek niet verbonden zijn aan de inrichting waar de TBS-gestelde verblijft. 
De verlengingsrapportages worden uitgebracht aan de Minister voor rechtsbescherming 
(lees: Divisie Individuele Zaken/ DIZ, onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen). 
De verlengingsrapportages worden samen met het verlengingsadvies van het hoofd van 
de inrichting (en een afschrift van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid van de terbeschikkinggestelde) gevoegd bij de vordering van het OM tot 
verlenging aan de rechter. 

Contraire beëindiging, waarbij de rechter de TBS met verpleging beëindigt en de TBS-
gestelde zonder begeleiding in vrijheid wordt gesteld, is niet (meer) mogelijk. Na een 
periode van TBS met verpleging van overheidswege dient altijd minimaal een periode 
van 1 jaar voorwaardelijke beëindiging van de verpleging plaats te vinden voordat de TBS 
beëindigd kan worden.193

2.3.2. Tenuitvoerlegging

Terbeschikkinggestelden kunnen worden verpleegd in door de Minister van Justitie en 
Veiligheid aangewezen instellingen bestemd als rijksinstelling of als private instelling voor 
forensische zorg.194 Bij de instellingen kan men denken aan: Forensisch Psychiatrische 

191  De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Europese Hof (31 juli 2012) zo uitgelegd dat het oordeel van de 
verlengingsrechter dat de tbs destijds is opgelegd ter zake van een geweldsmisdrijf in redelijkheid voorzien-
baar moet zijn en dus voor de tbs-gestelde niet als verrassing mag komen (HR 12-02-2013, LJN: BY 8434). 
Zie verder artikel 359 lid 7 WvSv: “Als de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging is opgelegd ter 
zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam 
van een of meer personen, geeft het vonnis dit onder opgave van redenen aan.” Zie ook HR, 25-05-2021, nr. 
21/00286 waarin de Hoge Raad aangeeft dat voor de gevallen waarin de opleggingsrechter heeft bepaald 
dat het gaat om een geweldsdelict, er voor die rechter géén ruimte meer is om een gemaximeerde tbs op te 
leggen (de verlengingsrechter gaat over hoe lang de tbs moet duren).

192 Artikel 6:6:12 WvSv.

193 Artikel 6:2:17 WvSv.

194 Artikel 1 Wet Forensische Zorg.
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Centra (FPC’s) met een zeer hoog beveiligingsniveau,195 Forensisch Psychiatrische 
Klinieken (FPK’s), onderdeel van een ggz-instelling met een hoog beveiligingsniveau,196 en 
psychiatrische ziekenhuizen. 

Combinatie met gevangenisstraf
Indien naast de maatregel van TBS met verpleging van overheidswege een gevangenisstraf 
is opgelegd, kan de rechter in zijn uitspraak een advies opnemen omtrent het tijdstip 
waarop de verpleging dient aan te vangen.197 In geval van een combinatievonnis wordt als 
regel eerst de gevangenisstraf ten uitvoer gelegd en pas daarna de TBS. Op regelmatige 
tijdstippen wordt beoordeeld of de veroordeelde dient te worden geplaatst in een  
TBS-instelling.198

Eerder genoemd advies kan er toe strekken dat de tenuitvoerlegging van de TBS eerder 
plaatsvindt.199 De Minister van Justitie en Veiligheid beslist uiteindelijk over het tijdstip 
waarop de TBS wordt tenuitvoer wordt gelegd.

2.3.3. De voorwaardelijke beëindiging van de verpleging

De rechter heeft de mogelijkheid om de TBS met verpleging van overheidswege 
voorwaardelijk te beëindigen.200 Deze mogelijkheid is aan de orde als de uit de 
psychische stoornis voortvloeiende delictgevaarlijkheid dusdanig is teruggebracht dat 
het verantwoord is de verpleging onder voorwaarden te beëindigen. Als voorwaarde 
kan bijvoorbeeld worden gesteld opname in een psychiatrisch ziekenhuis of in een 
beschermde woonvorm, voortzetting van bepaalde therapieën op ambulante basis 
of medicatie. Op vordering van het OM kan de rechter een last tot hervatting van de 
verpleging geven, niet alleen als (één van) de voorwaarden niet worden nageleefd, maar 
ook indien het belang van de veiligheid van anderen dan wel van de algemene veiligheid 
van personen of goederen dat eist. 

195  FPC De Kijvelanden, FPC De Oostvaarderskliniek, FPC de Rooyse Wissel, FPC Dr. S. van Mesdag, FPC  
Pompestichting, FPC Van der Hoeven Kliniek, FPC Veldzicht.

196 FPK Inforsa, FPK GGZ Drenthe, FPK de Beuken, OBC ‘t Wold, FPK de Woenselse Poort, GGZ Eindhoven.

197 Artikel 37b lid 2 WvSR.

198 Artikel 6:2:8 WvSv.

199  Uitspraak Hof A’dam d.d. 01-06-2015 waarin het Hof de Minister dringend adviseert de tbs-behandeling  
te laten aanvangen alvorens tot executie van de gevangenisstraf over te gaan.

200 Zie: artikel 38g (en volgende) WvSr.
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In geval van een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging kan de TBS-maatregel 
telkens met 1 of 2 jaren worden verlengd.201 Een voorwaardelijke beëindiging van de 
verpleging die door de rechter is uitgesproken na 1 januari 2017 is ongemaximeerd (dat 
was 9 jaar) en kan met verlengingen in principe dus levenslang duren. Bij de vordering 
tot verlenging dient een recent advies van de reclassering over de wenselijkheid van de 
verlenging te worden gevoegd dat vergezeld gaat van een advies van een psychiater die 
betrokkene zelf heeft onderzocht.202

2.4. TBS met voorwaarden

2.4.1. De voorwaarden

De rechter kan een TBS met voorwaarde(n) slechts opleggen indien de terbeschikking-
gestelde zich tot naleving van de voorwaarde(n) bereid heeft verklaard.203 Die voorwaarden 
hebben betrekking op het gedrag van betrokkene en moeten dienen ter bescherming van  
de veiligheid van personen of goederen. Er dient sprake te zijn van een betrouwbare 
motivatie. Betrokkene moet ook in staat zijn tot naleving van de voorwaarden.

Op grond van de wet kunnen onder meer de volgende voorwaarden (die door de 
reclassering worden geadviseerd) worden gesteld:
-  zich onder behandeling stellen van een deskundige (ambulante behandeling);
- zich in een door de rechter aangewezen inrichting laten opnemen (klinische 

behandeling);
-  innemen van geneesmiddelen die door de behandelend arts zijn voorgeschreven. 

(Deze voorwaarde is alleen zinvol voor de voldoende gedisciplineerd te achten 
terbeschikkinggestelde);

- gedogen toediening geneesmiddelen. (Deze voorwaarde gaat verder dan de vorige, hier 
wordt medicatie immers toegediend).

Behalve deze voorwaarden kunnen ook andere voorwaarden door de rechter worden 
opgelegd. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat deze het gedrag van de 
terbeschikkinggestelde moeten betreffen. 

201  Tot 1 januari 2017 gold een maximale duur van 9 jaar. Met invoering van de Wet langdurig toezicht (2018) is 
deze maximumduur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging komen te vervallen.

202 Artikel 6:6:12 lid WvSv en artikel 48 Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Rvt).

203 Artikel 38 WvSr.
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Maatregelrapportage reclassering
Indien het OM voornemens is om TBS met voorwaarden te vorderen, geeft het opdracht 
aan de reclassering om voor de zitting een voorstel te doen voor de op te leggen 
voorwaarden (maatregelrapportage). Een TBS met voorwaarden wordt in beginsel pas 
gevorderd wanneer er een maatregelrapportage van de reclassering beschikbaar is en de 
reclassering heeft aangegeven het toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij dient ook uit de 
maatregelrapportage naar voren te komen dat de verdachte zich bereid heeft verklaard tot 
medewerking aan die voorwaarden.  

Toezicht
Het OM houdt formeel toezicht, de reclassering houdt feitelijk toezicht op naleving van 
de voorwaarden en rapporteert periodiek aan de Minister en het OM.204 De rechter kan 
(hij is hiertoe niet verplicht), op vordering van het OM, indien een gestelde voorwaarde 
niet wordt nageleefd of anderszins het belang van de veiligheid van anderen dan 
wel de algemene veiligheid van personen of goederen zulks eist, bevelen dat de 
terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden verpleegd. Niet relevant is 
of het niet naleven van de voorwaarde aan betrokkene verweten kan worden.205 
Dit onderstreept het beveiligingskarakter van de maatregel. Ook kan de officier 
van justitie, indien blijkt dat een voorwaarde niet worden nageleefd, ingrijpen door 
betrokkene meteen door de politie te laten aanhouden. Pas daarna dient hij zijn beslissing 
ter toetsing aan de rechter voor te leggen. 

Klinische behandeling als voorwaarde
Zoals eerder vermeld behoort klinische behandeling tot een van de mogelijkevoorwaarden 
bij een TBS-maatregel. 
Forensische patiënten aan wie een TBS met voorwaarden is opgelegd (die vóór 1 januari 
2020 onder de Wet BOPZ vielen)206 worden onder de nieuwe wetgeving (WvGGZ) als 
vrijwillig opgenomen patiënten beschouwd. Verplichte zorg in de zin van (nood)medicatie, 
afzondering, separatie en beperking van bewegingsvrijheid tot de eigen kamer etc. kan 
bij deze patiënten niet meer tegen hun wil worden opgelegd. Mocht dit noodzakelijk zijn 

204 Artikel 69 Reglement Verpleging Terbeschikkinggestelden (Rvt).

205  Daarbij valt te denken aan de situatie dat een behandeling wordt beëindigd op initiatief van de behande-
laar, zonder dat betrokkene daarvoor een verwijt treft. (Betrokkene is wel gemotiveerd, maar de behande-
ling slaat niet aan.) Bij de niet naleving van een voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke straf geldt die 
eis van ‘verwijtbaarheid’ overigens wel.

206  M.i.v. jan. 2015 werden (via een wijziging van art. 51 lid 3 WBOPZ) bepaalde rechten en bevoegdheden uit 
de WBOPZ ook van toepassing verklaard op het verblijf van betrokkenen in een kliniek binnen voornoemd 
kader.
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dan zal een crisismaatregel of zorgmachtiging op grond van de WVGGZ moeten worden 
aangevraagd.207 

Tijdelijke crisisopname
Bij niet naleving van een gestelde voorwaarde of indien anderszins noodzakelijk in het 
belang is van de veiligheid kan de rechter-commissaris (op vordering van de officier van 
justitie) bevelen om betrokkene tijdelijk onder dwang te laten opnemen in een door de 
rechter aan te wijzen inrichting voor een termijn van maximaal 7 weken.208 Deze tijdelijke 
crisisopname kan plaatsvinden zonder bereidverklaring van betrokkene. Genoemde 
termijn kan eenmaal verlengd worden met maximaal 7 weken. Deze tijdelijke opname is 
bedoeld voor de situatie waarin een stabilisatie van de problematiek van de TBS-gestelde 
noodzakelijk is. Op die manier hoeft niet meteen te worden gekozen voor het zwaardere 
middel, de verplegingsvariant. Echter in de praktijk bleek toepassing van de tijdelijke 
crisisopname gecompliceerd door het ontbreken van een aanhoudingsbevoegdheid voor 
het OM in deze gevallen. Dit manco in de wet is inmiddels hersteld door opname van het 
gevaarscriterium als mogelijke aanhoudingsgrond.209

2.4.2. Looptijd en verlenging

De maatregel geldt in beginsel voor een termijn van 2 jaar. De rechter kan bevelen dat de 
maatregel TBS met voorwaarden onmiddellijk uitvoerbaar wordt. De reclassering kan dan 
meteen starten met het toezicht zodat er geen sprake hoeft te zijn van een (onwenselijke) 
toezichtloze periode.  
De termijn kan door de rechter op vordering van het OM steeds hetzij met 1, hetzij met 
2 jaar worden verlengd mits aan het gevaarscriterium is voldaan. Bij de vordering tot 
verlenging dient een recent advies van de reclassering over de wenselijkheid van de 
verlenging te worden gevoegd dat vergezeld gaat van een advies van een psychiater, die 
betrokkene zelf heeft onderzocht. Vanuit het NIFP is voorgesteld de huidige regeling aan 
te passen met de mogelijkheid om ook een psycholoog dat advies te laten geven. Het zou 
inhoudelijk namelijk niet altijd nodig zijn dat een psychiater dat onderzoek doet. Per casus  

207  Patiënten die in het kader van een tbs met voorwaarden in een WvGGZ-accommodatie verblijven kunnen 
o.g.v. art. 8 en 9 WvGGZ enkel de volgende beperkingen worden opgelegd: 1) onderzoek kleding/lichaam/
woonruimte/post 2) huisregels 3) beperkingen recht op bezoek/bewegingsvrijheid/communicatiemiddelen.

208 Artikel 6:6:10a WvSv.

209  “Het belang van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen” (ar-
tikel 6:3:15 WvSv). Tot 1 januari 2020 was de tijdelijke crisisopname geregeld in artikel 509jbis WvSv (oud).
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kan bekeken worden of de inzet van een psychiater of een psycholoog gewenst is bij het 
opmaken van een verlengingsadvies.210 
Opdrachtgever voor de 1-2 jaars verlengingsrapportage is de Divisie Individuele Zaken (van 
DJI), namens de Minister voor Rechtsbescherming.211 De termijn waarvoor een TBS met 
voorwaarden kan worden opgelegd is (ongeacht het indexdelict) maximaal 9 jaar.212

Combinatie met gevangenisstraf
TBS met voorwaarden kan alleen worden opgelegd als de eventueel tevens opgelegde 
gevangenisstraf niet meer dan 5 jaar bedraagt.213 Indien bij de uitspraak TBS met 
voorwaarden tevens een vrijheidsstraf wordt opgelegd voor een langere periode dan 
3 jaar, dan legt de rechter in de uitspraak de aard van de zorgverlening vast die als 
voorwaarde is vastgesteld.

2.5. Aandachtspunten bij de formulering van het advies  
 (beide TBS-varianten)

In ieder geval zal het voor oplegging van TBS vereiste gevaar onderbouwd moeten 
worden. Zoals eerder opgemerkt dienen daarbij de stoornisgerelateerde factoren expliciet 
beschreven te worden. Het verband tussen de stoornis en het gevaar in de toekomst geldt 
immers als voorwaarde voor toepassing van de TBS. Verder is van belang te motiveren 
waarom minder ingrijpende juridische behandelkaders niet in aanmerking komen. De 
TBS is immers de zwaarste sanctie en wordt niet “zo maar” opgelegd, ondanks een 
verschuiving in waardering van TBS van ultimum naar optimum remedium. Geadviseerd 
wordt te benadrukken dat het uiteraard ter beoordeling van de rechter is of de zaak, 
gezien de ernst van het tenlastegelegde feit en het strafrechtelijk verleden van betrokkene, 
zich ook leent voor het opleggen van een TBS. Wees in dit verband ook kritisch ten 
opzichte van nadere vragen van een van de rechtsplegers. Met regelmaat wordt, in het 
geval de rapporteur niet onomwonden het opleggen van een TBS heeft geadviseerd, de 
rapporteur nogmaals uitdrukkelijk gevraagd zich over de wenselijkheid van een TBS uit te 

210  Deze voorgestelde aanpassing in artikel 6:6:12 lid 2 WvSv is opgenomen in de Verzamelwet Justitie en Vei-
ligheid van 2022 en is in december 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. Hoe lang het verdere wetstraject 
van deze Verzamelwet J&V gaat duren is momenteel nog onduidelijk.

211  DIZ is ook opdrachtgever voor de 1-2 jaars verlengingsrapportage van de TBS waarvan het bevel tot verple-
ging voorwaardelijk is beëindigd.

212 Artikel 38 e lid 2 WvSr.

213 Artikel 38 lid 3 WvSr.
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laten, terwijl de rapporteur in zijn rapport wel alle gedragskundig relevante aspecten heeft 
belicht. Het is dan zaak (nogmaals) aan te geven dat de deskundige zich, bij de voorlichting 
van de rechter, moet beperken tot die aspecten die zijn specifieke deskundigheid 
betreffen. De deskundige kan niet treden in de verantwoordelijkheid van de rechter waar 
het de weging van de ernst van de strafzaak betreft. 

Bij de TBS met voorwaarden moet niet alleen de zorgvraag geformuleerd worden maar 
dient ook aangegeven te worden op welke wijze de te stellen voorwaarden bijdragen 
aan de beheersing van het delictgevaar. Verder is het bij een ‘TBS met voorwaarden-
advies' aan te bevelen de met de reclassering gemaakte afspraken over de invulling 
van de voorwaarden helder weer te geven. Overigens moet de rapporteur zich goed 
realiseren wat de uitvoering van de voorwaarden voor de reclassering (bij het uitoefenen 
van toezicht en de begeleiding van betrokkene) betekent. De rapporteur dient daarbij 
een inschatting te maken van mogelijke complicaties bij de uitvoering (ook op langere 
termijn) en deze ook te beschrijven. Van belang is dat de voorwaarden zo concreet 
mogelijk geformuleerd worden. Indien er vraagtekens zijn bij de bereidheid van 
betrokkene tot naleving van de voorwaarden, zou indien de zaak zich daarvoor leent in 
voorkomende gevallen eventueel schorsing van de voorlopige hechtenis214 als (voorlopig) 
behandelkader geadviseerd kunnen worden teneinde een beter beeld te verkrijgen van de 
behandelmotivatie van betrokkene. In de praktijk komt dit niet vaak voor.

214 Zie: Deel D.8.2.
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3. Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ)

3.1. Algemeen

De PIJ-maatregel, ingevoerd in 1995, is de enige vrijheidsbenemende maatregel die het 
jeugdstrafrecht kent.215 De PIJ is ontstaan uit de samenvoeging van de twee dan bestaande 
jeugdmaatregelen, te weten de jeugd-tbr (terbeschikkingstelling van de regering) en de 
PIBB (de Plaatsing in een Inrichting voor Buitengewone Behandeling). De jeugd-tbr was 
gereserveerd voor jeugdigen met opvoedingsproblemen en de PIBB werd opgelegd aan de 
jeugdigen met een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis. Aldus kreeg de PIJ 
een tweeledig karakter en was opvoedmaatregel en behandelmaatregel ineen.

Met de invoering van het Adolescentenstrafrecht in 2014 zijn een aantal ingrijpende 
wijzigingen in de PIJ doorgevoerd en is aan het tweeledige karakter van de PIJ een einde 
gekomen. De meest vergaande wijziging is de mogelijkheid om de PIJ na het verstrijken 
van de volledige looptijd om te kunnen zetten in TBS (met verpleging). De aanwezigheid 
van een ziekelijke stoornis of gebrekkig ontwikkeling is voor oplegging van de PIJ nu een 
vereiste geworden. De rechter neemt bij het opleggen van de maatregel voorts de ernst 
van het begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf 
in aanmerking. Ook kan de rechter sedertdien bij oplegging van de maatregel afzien van 
het opleggen van straf, ook indien hij van oordeel is dat het feit wel aan de verdachte kan 
worden toegerekend. 

In het wetsartikel dat gaat over de oplegging van de PIJ wordt, net zoals in het artikel 
dat gaat over de oplegging van TBS, de formulering ziekelijke stoornis of gebrekkige 
ontwikkeling gebruikt. Dat is anders dan in het in 2020 gewijzigde artikel 39 WvSr dat gaat 
over de toerekening van strafbaar gedrag. In dat artikel is het stoornisbegrip vervangen 
door de aanduiding psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke 
handicap. In de praktijk hoeft dit geen probleem te zijn omdat met de nieuwe 
terminologie in artikel 39 WvSr geen materiële wijziging is beoogd. De rechter oordeelt bij 
de beslissing over de oplegging van de PIJ of sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis in de zin van artikel 77s WvSr. De gedragsdeskundige hoeft deze termen 
niet te gebruiken in de rapportage. 

215 Artikel 77s WvSr.



- 148 -

3.2. Voorwaarden voor oplegging

De PIJ kan slechts worden opgelegd aan “de verdachte bij wie ten tijde van het begaan 
van het misdrijf een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens 
bestond” en indien voldaan is aan de (alle) volgende drie criteria: 
1. het misdrijfcriterium: het moet gaan om een misdrijf waarop 4 jaar of meer 

gevangenisstraf is gesteld of een van een aantal expliciet beschreven strafbare feiten 
zoals bijvoorbeeld belaging. 

2. het gevaarscriterium: de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van 
personen of goederen eist de maatregel.

3. het hulpverleningscriterium: de maatregel moet in het belang zijn van een zo gunstig 
mogelijke verdere ontwikkeling verdachte. 

Verder kan de rechter de maatregel slechts opleggen, indien hij zich een met redenen 
omkleed, gedagtekend en ondertekend advies heeft doen overleggen van ten minste twee 
gedragsdeskundigen van verschillende disciplines. Van deze gedragsdeskundigen dient 
er één een psychiater te zijn. Het advies wordt door de deskundigen gezamenlijk dan wel 
door ieder van hen afzonderlijk uitgebracht. Indien dit advies eerder dan een jaar voor 
de aanvang van de terechtzitting is gedagtekend kan de rechter hier slechts gebruik van 
maken met instemming van het openbaar ministerie en de verdachte.

Net als bij oplegging van de maatregel TBS, de plaatsing in een inrichting voor 
stelselmatige daders ISD en de gedragsbeïnvloedende maatregel voor jeugdigen GBM, 
vormt de weigering tot medewerking aan het gedragsdeskundig onderzoek door de 
verdachte in beginsel geen belemmering voor het opleggen van een PIJ-maatregel. Indien 
de betrokkene weigert medewerking te verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve 
van het advies moet worden verricht, dan maken de gedragsdeskundigen voor zover 
mogelijk een rapport op over de reden van weigering. Ook dit rapport mag gezamenlijk 
of afzonderlijk worden opgemaakt. In deze situatie zal de rechter zich zo veel mogelijk 
laten voorlichten door andere bronnen, bijvoorbeeld reeds in het dossier aanwezige 
oudere pro Justitia-rapporteurages of rapportages van bijvoorbeeld de Raad voor de 
Kinderbescherming of Jeugdreclassering. De rechter kan ook andere adviezen of rapporten 
laten overleggen, die hem over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van de oplegging van 
de maatregel kunnen voorlichten en aan de totstandkoming waarvan de betrokkene wel 
bereid is om medewerking te verlenen.
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Verminderde toerekenbaarheid als voorwaarde?
Met inwerkingtreding van de wet Adolescentenstrafrecht in 2014 is het bestaan van 
een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens ten tijde 
van het begaan van het misdrijf een noodzakelijke voorwaarde voor oplegging van 
de PIJ-maatregel geworden. De wettekst vereist nu, net als bij de TBS-maatregel, een 
gelijktijdigheidsverband. Dat betekent, -wederom net als bij TBS -, dat voor de oplegging 
van een PIJ een causaal verband tussen stoornis en ten laste gelegde, zich vertalend in een 
zekere vermindering van de toerekenbaarheid, niet noodzakelijk is (niet behoeft te worden 
vastgesteld of aangenomen door de rechter). De jurisprudentie is op dit punt ook helder.216 
Voor alle duidelijkheid, voor de oplegging van een PIJ is wel vereist dat er een causaal 
verband bestaat tussen de geconstateerde stoornis en het toekomstig gevaar (net zoals bij 
de TBS). 

Wel en geen PIJ-waardige delicten in dezelfde dagvaarding
Het kan natuurlijk gebeuren dat in de dagvaarding van verdachte diverse feiten zijn 
genoemd, waarvan sommigen wel en andere niet PIJ-waardig zijn. In dat geval kan 
een eventueel PIJ-advies slechts gekoppeld worden aan de PIJ-waardige delicten. De 
pro Justitia-rapporteur dient in zijn rapport goed uit te schrijven aan welke feiten een 
eventueel PIJ-advies wordt gekoppeld.

Zijn twee PIJ-adviezen vereist?
De eis van twee rapportages, waarvan er tenminste één opgemaakt moet zijn door een 
psychiater, betekent niet dat de rechter pas een PIJ kan opleggen als het advies van de 
deskundigen ook een PIJ-advies is. De rechter heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid 
en zal bij het nemen van zijn beslissing ook rekening houden met andere rapportages 
die over betrokkene zijn uitgebracht en met de ernst van het ten laste gelegde feit en het 
recidivegevaar. Het is dus mogelijk dat de rechter een PIJ-maatregel oplegt wanneer één 
of beide deskundigen geen PIJ adviseren (of zelfs afraden) of wanneer er één of zelfs 
twee weigerrapporten zijn opgemaakt.  

216  Net als bij oplegging TBS is voor oplegging PIJ een gelijktijdigheidsverband tussen stoornis en tenlastgeleg-
de in beginsel voldoende. Zie conclusie (advies) van Procureur Generaal in ECLI:PHR:2017:245 gevolgd door 
Hoge Raad in ECLI:NL:HR:2017:650. Zie ook ECLI:NL:RBAMS:2021:3067. 



- 150 -

3.3. Tenuitvoerlegging

De PIJ wordt in beginsel ten uitvoer gelegd in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) maar 
het mag ook elders. De plaatsing in een JJI geschiedt in beginsel naar postcode, dat 
wil zeggen dat een jongere in principe zo dicht mogelijk bij zijn ouderlijk huis in de 
buurt wordt geplaatst. De minister van Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor de 
tenuitvoerlegging van de maatregel en dus ook voor de plaatsing. Deze taak is belegd bij 
de selectiefunctionaris op het departement van Justitie en Veiligheid, afdeling DIZ (Divisie 
Individuele Zaken). De selectiefunctionaris neemt een plaatsingsbeslissing. Tegen die 
beslissing is bezwaar en beroep mogelijk.

3.4. Looptijd, verlenging, einde maatregel

De maatregel geldt voor de tijd van 3 jaar en eindigt voorwaardelijk na 2 jaar tenzij de 
maatregel wordt verlengd. De termijn gaat in nadat de rechterlijke uitspraak waarbij de 
PIJ-maatregel wordt opgelegd, onherroepelijk is geworden. De maatregel vervalt wanneer 
aan betrokkene wederom een PIJ- of TBS-maatregel wordt opgelegd en deze uitspraak 
onherroepelijk is geworden. 
Verlenging van de termijn van de maatregel is slechts mogelijk indien het index-delict 
een gewelds- of seksueel delict217 betreft en tevens nog aan het ‘gevaarscriterium’ en het 
‘hulpverleningscriterium’ wordt voldaan. De rechter kan de maatregel steeds met ten 
hoogste 2 jaar verlengen. Verlenging van de duur van de maatregel is slechts mogelijk 
voorzover de maatregel daardoor de duur van 7 jaar niet te boven gaat, dat wil zeggen 
6 jaar onvoorwaardelijke PIJ en 1 jaar voorwaardelijk beëindigde (onvoorwaardelijke) PIJ.

Voor de verlenging waarbij de maximale duur van de maatregel wordt bereikt (7 jaar, 
inclusief het laatste voorwaardelijke jaar) gelden dezelfde vereisten als voor de oplegging 
van de maatregel. De rechter kan de PIJ-maatregel dus enkel tot de maximale duur (7 jaar) 
verlengen nadat hij een advies heeft gekregen van tenminste twee gedragsdeskundigen 
van verschillende disciplines, waaronder een psychiater. 

De PIJ-maatregel eindigt voorwaardelijk. Ook een verlengde maatregel eindigt 
voorwaardelijk, automatisch 1 jaar voordat de maximale duur van de maatregel wordt 
bereikt. 

217  Artikel 77t lid 3 WvSr spreekt over: “een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de  
onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen”.
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Indien door de officier van justitie geen verlengingsvordering wordt ingediend (of 
wanneer de rechter de maatregel desondanks beëindigt cq. niet verlengt), begint de 
periode van de verplichte nazorg (zie hierna). Indien de nazorg goed is verlopen wordt de 
voorwaardelijke beëindiging (na 1 jaar) automatisch, zonder tussenkomst van de rechter, 
een onvoorwaardelijke beëindiging. Naast de situatie waarin de PIJ-maatregel eindigt 
doordat deze de uiterste termijn heeft bereikt, kan de Minister de maatregel te allen tijde, 
na advies te hebben gevraagd aan de Raad voor de Kinderbescherming, voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk beëindigen. De rechtsgrond voor deze beëindiging is dat het doel van 
de maatregel is bereikt of dat dit beter op een andere wijze kan gebeuren. De maatregel 
eindigt niet doordat de betrokkene een bepaalde leeftijd bereikt.

Omzetting maatregel
Sinds de inwerkingtreding in 2014 van de wet Adolescentenstrafrecht kan de PIJ-
maatregel worden omgezet in TBS met verpleging. Dat is mogelijk in de situatie dat de 
PIJ-maatregel maximaal heeft geduurd (7 jaar). Er moet dan nog steeds sprake zijn van 
een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en er moet nog 
steeds worden voldaan aan het gevaarscriterium; “de veiligheid van anderen, dan wel 
de algemene veiligheid van personen of goederen” moet de omzetting in de maatregel 
TBS vereisen. Hierin is begrepen een toets op de proportionaliteit en subsidiariteit van 
de omzetting. Bij de vaststelling van het recidiverisico dient in dit verband niet alleen 
gekeken te worden naar de hoogte van het risico, maar ook naar de aard van het gevaar, 
de omstandigheden waaronder en de termijn waarop zich dit gevaar naar verwachting zal 
verwezenlijken. In het geheel van de afweging kan tenslotte enige betekenis toekomen 
aan de inspanningen die “de Staat” (lees: de behandelinstelling c.q. JJI waar de PIJ ten 
uitvoer is gelegd) heeft geleverd om de jeugdige te behandelen.
Bij de omzetting van PIJ in TBS geldt, dat de rechter pas een last tot TBS met bevel tot 
verpleging kan geven nadat hij een advies van twee gedragsdeskundigen (waaronder 
een psychiater), heeft ontvangen. Bij de beslissing betrekt de rechter ook het advies van 
het hoofd van de inrichting waar de PIJ ten uitvoer wordt gelegd en een afschrift van de 
wettelijke aantekeningen.218 
Met de omzetting in TBS eindigt de maatregel PIJ onvoorwaardelijk. De PIJ-maatregel 
eindigt ook onvoorwaardelijk wanneer voor de veroordeelde een rechterlijke machtiging 
(RM) uit de Wet zorg en dwang of een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel 
of een zorgmachtiging (ZM) op grond van de Wvggz is gegeven. 

218  Zie voor omzetting PIJ in TBS : ECLI:NL:RBMNE:2021:4111 en voor vernietiging van die uitspraak en  
afwijzing van de omzetting: ECLI:NL:GHARL:2021:11774.
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Verplichte nazorg
Goede begeleiding bij terugkeer in de maatschappij na afloop van een strafrechtelijke 
interventie (straf/maatregel) is mede bepalend voor het welslagen daarvan. Goede nazorg 
behelst een op de persoon afgestemd traject. Alle veroordeelden die in een jeugdinrichting 
verblijven op grond van een PIJ-maatregel (of een jeugddetentie)219 komen aan het einde 
van dit verblijf voor verplichte nazorg in aanmerking. 
Zodra de PIJ-maatregel voorwaardelijk is geëindigd start een periode van toezicht 
en begeleiding van de veroordeelde. Tijdens deze periode moet de jeugdige zich aan 
een aantal voorwaarden houden (zoals bijvoorbeeld geen strafbare feiten plegen220 
en medewerking verlenen aan toezicht door Jeugdzorg of de reclassering). Naast deze 
algemene voorwaarden kunnen ook bijzondere voorwaarden aan het gedrag van de 
jeugdige worden gesteld. De reclassering wordt belast met het toezicht op de naleving 
van de voorwaarden en de begeleiding van de jeugdige. Bij niet-naleving van de gestelde 
voorwaarden vindt terugmelding plaats aan het OM. Dit kan ertoe leiden dat de rechter 
de voorwaarden wijzigt of de veroordeelde (voor maximaal 1 jaar) terugplaatst in een 
Justitiële Jeugdinrichting, een penitentiaire inrichting, of een inrichting ter verpleging. De 
rechter kan ook de duur van de voorwaardelijke beëindiging verlengen. De totale duur 
van de voorwaardelijke beëindiging mag maximaal 2 jaar zijn. Daarmee komt de totaal 
mogelijke maximale looptijd van de onvoorwaardelijk opgelegde PIJ-maatregel op 8 jaar 
uit.221 

3.5. Voorwaardelijke PIJ-maatregel 

De rechter kan bepalen dat de PIJ-maatregel, onder bepaalde voorwaarden, niet ten 
uitvoer zal worden gelegd. De PIJ-maatregel kan niet gedeeltelijk voorwaardelijk worden 
opgelegd, maar enkel geheel onvoorwaardelijk of geheel voorwaardelijk. Verlenging 
van een voorwaardelijke PIJ-maatregel is niet mogelijk. Bij het opleggen van bijzondere 
voorwaarden bij een voorwaardelijke PIJ gelden dezelfde regels en voorschriften als met 
betrekking tot alle andere voorwaardelijk opgelegde jeugdsancties.  

219 De vervangende jeugddetentie daaronder niet begrepen.

220 (Gewijzigd) artikel 77ta lid 1 WvSr.

221  Maximale duur onvoorwaardelijk opgelegde PIJ is om te beginnen maximaal 6 jaar plus 1 jaar voorwaarde-
lijk beëindigde PIJ plus eventueel verlenging van die voorwaardelijke beëindiging met maximaal nog 1 jaar 
=totaal maximaal mogelijke duur onvoorwaardelijk opgelegde PIJ is dus : 6 plus 1 plus 1 = 8 jaar.
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De rechter stelt een proeftijd vast van ten hoogste 2 jaren, die kan als daartoe aanleiding is 
eenmaal met maximaal 1 jaar worden verlengd. Houdt de jeugdige veroordeelde zich niet 
aan (één van) de voorwaarden, of is op een andere manier de veiligheid van personen of 
goederen in het geding, dan kan de rechter bijzondere voorwaarden wijzigen, opheffen of 
alsnog stellen, de proeftijd verlengen of een time-out bevelen.  

Time-out
De wet geeft bij een voorwaardelijk opgelegde PIJ de mogelijkheid tot een time-out: 
een gedwongen tijdelijke opname in een instelling (lees: in principe een JJI). Wanneer 
een voorwaarde niet wordt nageleefd of anderszins het belang van de veiligheid van 
anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen dat eist, kan de 
rechter-commissaris namelijk op vordering van het openbaar ministerie een bevel 
tot tijdelijke opname geven voor de duur van maximaal zeven weken in een door de 
rechter-commissaris aangewezen instelling. Deze tijdelijke opname kan op vordering 
van het openbaar ministerie met ten hoogste zeven weken worden verlengd. Hiermee 
kan mogelijk omzetting van een voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke PIJ worden 
voorkomen. De officier van justitie is bevoegd de voorwaardelijk veroordeelde te laten 
aanhouden en detineren in afwachting van de beslissing van de rechter (in casu de rechter-
commissaris).

Elektronisch toezicht
Net als bij andere opgelegde voorwaardelijke (jeugd)sancties kan ook bij een 
voorwaardelijke PIJ een bijzondere voorwaarde elektronisch toezicht, dus de verplichting 
een enkelband te dragen, worden verbonden. 

Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden
Bij de uitspraak voorwaardelijke PIJ kan de rechter ambtshalve of op vordering van het 
openbaar ministerie, bevelen dat de bijzondere voorwaarden en het reclasseringstoezicht 
dadelijk uitvoerbaar zijn, indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de 
veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt 
voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De uitspraak van 
de rechter kan dan direct worden uitgevoerd, ook als OM of verdachte beroep aantekenen. 
Het verdient aanbeveling om in het advies in de pro Justitia-rapportage de mogelijkheid 
van dadelijke uitvoerbaarheid (DUT) te noemen.
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3.6. Aandachtspunten bij de formulering van het advies 

Omdat de rechter zal moeten vaststellen of is voldaan aan het gevaarscriterium, wordt 
van de deskundige verwacht dat deze zich uitspreekt over de kans op gevaarvol gedrag 
van betrokkene in de toekomst. Van belang daarbij is dat gedrag zo goed mogelijk 
te specificeren. Ook zal uit de rapportage moeten blijken dat de maatregel in het 
belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte (het 
‘hulpverleningscriterium’).
Aanbevolen wordt om bij de formulering van het advies aan te geven aan welke aspecten 
in de behandeling/interventie (ter voorkoming van recidive en in het belang van de 
ontwikkeling van betrokkene) aandacht dient te worden besteed. Voor het geval dat 
betrokkene niet of nauwelijks gemotiveerd is voor een behandeling en in het verleden 
in een ambulant behandelkader gemaakte afspraken slecht werden nagekomen, wordt 
ontraden om een voorwaardelijk behandelkader te adviseren. In dat geval kan de rechter 
in overweging gegeven worden de maatregel in de onvoorwaardelijke variant op te 
leggen.
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4. Maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige (GBM)

4.1. Algemeen

Deze maatregel, doorgaans aangeduid als gedragsbeïnvloedende maatregel of GBM, 
kan worden opgelegd sinds 1 februari 2008.222 De wetgever heeft beoogd hiermee een 
maatregel te creëren voor de categorie jongeren voor wie de (deels) voorwaardelijke 
jeugddetentie te licht en de PIJ-maatregel te zwaar wordt bevonden. In het bijzonder 
moet hierbij worden gedacht aan jeugdige veelplegers en harde kernjongeren met 
gedragsproblemen en (doorgaans) achterliggende opvoedings- of gezinsproblematiek. 
De maatregel heeft een (her)opvoedend karakter. Enerzijds is het doel de jeugdige te laten 
beseffen dat crimineel gedrag niet getolereerd wordt, anderzijds is de maatregel gericht 
op het aanpakken van de gedragsproblemen die aan het crimineel gedrag ten grondslag 
liggen. De maatregel beperkt zich overigens niet op voorhand tot bepaalde categorieën 
van jongeren, wat betekent dat ook first offenders onder omstandigheden in aanmerking 
komen. 

4.2. Voorwaarden voor oplegging

De GBM kan worden opgelegd als:
a.  hetzij de ernst van het begane misdrijf, hetzij de veelvuldigheid van de begane 

misdrijven, hetzij voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf hiertoe aanleiding 
geven, en

b. de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van 
de verdachte.

Bij verdachten tot 18 jaar is voorts een met redenen omkleed advies van de Raad voor de 
Kinderbescherming nodig, dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar en moet worden ondersteund 
door tenminste één gedragsdeskundige. Dat mag een gedragsdeskundige van de Raad zelf 
zijn maar kan ook een gedragsdeskundige zijn die via het NIFP een pro Justitia-rapportage 
opmaakt of een gedragsdeskundige die hiervoor speciaal door het NIFP is aangezocht. 
Bij verdachten tussen de 18 en 23 jaar die via het jeugstrafrecht worden berecht, is geen 
advies van de Raad voor de Kinderbescherminhg nodig en volstaat een advies van een 
gedragsdeskundige. 

222 Artikel 77w (en volgende) WvSr.
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In alle gevallen, dus bij alle verdachten, dat wil zeggen van 12 tot 23 jaar, geldt het vereiste 
dat er een gedetailleerd en concreet plan van aanpak moet liggen, een programma, dat is 
opgemaakt en getoetst op haalbaarheid door de (jeugd-)reclassering. 

4.3. Looptijd en verlenging

De maatregel wordt opgelegd voor minimaal 6 maanden en voor ten hoogste 1 jaar en kan 
eenmaal worden verlengd voor de tijd waarvoor de maatregel was opgelegd. De maximaal 
mogelijke looptijd is dus 2 jaar. De maatregel eindigt van rechtswege bij het onherroepelijk 
worden van een rechterlijke uitspraak waarbij de verdachte opnieuw een GBM of een PIJ-
maatregel wordt opgelegd.

4.4. Inhoud maatregel 

De rechter geeft in zijn uitspraak aan waar de maatregel uit bestaat. De inhoud van 
de maatregel kan zijn dat de jeugdige deelneemt aan een programma in een door de 
rechter aan te wijzen instelling of dat de jeugdige een ambulant programma volgt onder 
begeleiding van een door de rechter aan te wijzen organisatie. Het programma kan 
bestaan uit één of meer gedragsinterventies.223 
Het kan een specifieke behandeling of begeleiding bevatten, maar kan daarnaast ook 
leerzame of praktische onderdelen, zoals trainingen die gericht zijn op het afleren van 
bepaald gedrag (bijvoorbeeld: agressieregulatietrainingen). Het is overigens de bedoeling 
dat zoveel mogelijk gewerkt wordt met landelijk erkende programma’s.224 
Ter ondersteuning van het programma kan aan de jongere nachtdetentie of elektronisch 
toezicht worden opgelegd. 

4.5. Tenuitvoerlegging 

Behalve deelname aan ambulante programma’s kan de maatregel, indien nodig, ook 
verplichten tot een (tijdelijk) verblijf van de jeugdige in een intramurale voorziening. 
De rechter kan ook een combinatie opleggen van een gedeelte dat moet worden 

223 Artikel 4, lid 1 Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen.

224  Zie de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut op www.nji.nl of zie op 
Justitieleinterventies.nl;

http://www.nji.nl
http://www.Justitieleinterventies.nl
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doorgebracht in een instelling en een ambulant gedeelte. Voor de invulling van de 
intramurale variant kan gedacht worden aan de bestaande jeugdzorginstellingen. Het 
is echter nadrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever om met de maatregel de 
mogelijkheid van een gesloten plaatsing tot stand te brengen. In tegenstelling tot de 
civielrechtelijke plaatsing in gesloten jeugdzorg maar ook in tegenstelling tot de PIJ-
maatregel wordt met de GBM beoogd te voorzien in een vorm van vrijheidsbeperking in 
plaats van vrijheidsontneming. 
De maatregel kan dan ook niet ten uitvoer worden gelegd in een instelling voor gesloten 
jeugdzorg en ook niet in een justitiële jeugdinrichting.225 

Dadelijke uitvoerbaarheid 
De rechter kan ambsthalve of op vordering van de officier van justitie bevelen dat het 
programma van de GBM dadelijk uitvoerbaar is, indien er ernstig rekening mee moet 
worden gehouden dat de veroordeelde opnieuw een strafbaar feit zal plegen of zich 
belastend zal gedragen en de dadelijke uitvoerbaarheid in het belang van de jongere is. 
In dat geval hoeft dus niet met de uitvoering gewacht te worden totdat de uitspraak 
waarbij de maatregel werd opgelegd onherroepelijk is. 

Tijdelijke opname 
Ook bestaat voor de rechter (op vordering van de officier van justitie) de mogelijkheid 
om de jongere, voor het geval deze niet naar behoren aan de tenuitvoerlegging van de 
maatregel meewerkt, tijdelijk (voor maximaal 4 weken) op te laten nemen in een justitiële 
jeugdinrichting.226 Een tijdelijke opname, een time-out, is tweemaal mogelijk tijdens de 
looptijd van de maatregel.
 
Vervangende jeugddetentie
In de uitspraak waarbij de maatregel wordt opgelegd, beveelt de rechter dat vervangende 
jeugddetentie zal worden toegepast voor het geval dat de veroordeelde niet naar behoren 
aan de tenuitvoerlegging van de maatregel heeft meegewerkt. Voor elke maand waarvoor 
de maatregel is opgelegd is de vervangende jeugddetentie maximaal een maand.

Afstemming met Raad voor de Kinderbescherming en reclassering 
Zoals hierboven reeds vermeld is voor oplegging van de maatregel aan verdachten tot 
18 jaar een advies van de Raad voor de Kinderbescherming vereist, dat wordt ondersteund 

225  De justitiële jeugdinrichtingen zijn: RJJI (3 locaties) Den Hey-Acker (Breda), De Hunnerberg (Nijmegen) en 
De Hartelborgt (Spijkenisse). Verder FC Teylingereind (Sassenheim) en JJI Lelystad.

226 Zie: artikel 77wc lid 6 (nieuw) en 7 (nieuw) WvSr.
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door tenminste één gedragsdeskundige. Dit kan een gedragsdeskundige (in dienst) van 
de Raad zijn of een gedragsdeskundige (psycholoog/psychiater) die al dan niet op verzoek 
van de Raad, door tussenkomst van het NIFP, benoemd is door de rechter-commissaris of 
officier van justitie. Indien de rapporteur overweegt om de GBM te adviseren is het in ieder 
geval van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium te overleggen met de Raad gelet 
op diens adviesfunctie naar de rechter. Afhankelijk van de regionale afspraken kunnen 
zowel Raad als de pJ-rapporteur het verzoek om een haalbaarheidsonderzoek (onderzoek 
naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de beoogde behandeling en begeleiding van de 
gedragsproblematiek) bij de jeugdreclassering (onderdeel van de Gecertificeerde Instelling) 
doen. Als dit verzoek, conform regionale afspraken, door de rapporteur is gedaan, 
eventueel door tussenkomst van het NIFP, dan zal de Raad dit met een formele opdracht 
(achteraf) aan de jeugdreclassering bevestigen. De Raad geeft de jeugdreclassering dan 
een opdracht tot toezicht en begeleiding van de desbetreffende jongere. 

De jeugdreclassering is belast met voorbereiding en ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van de maatregel227 en stelt hiertoe een plan van aanpak op. Zij baseert 
zich daarbij op het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek. Voor verdachten van 18 tot 23 
jaar komt de volwassenenreclassering (3RO) in de plaats van de jeugdreclassering; de 
Raad voor de Kinderbescherming brengt in die gevallen geen advies uit en is dan ook niet 
betrokken.

4.6. Aandachtspunten bij de formulering van het advies

De rechter moet in zijn vonnis de inhoud van de maatregel (het programma) vastleggen. 
De pro Justitia-rapporteur zal de rechter daarover moeten voorlichten. Omdat de 
rapporteur in de praktijk niet altijd volledig zicht heeft op de concreet beschikbare 
mogelijkheden, wordt aanbevolen om in het advies in ieder geval te benoemen en te 
beargumenteren aan welke indicatiecriteria de invulling van de maatregel zou moeten 
voldoen. Denk daarbij aan doel van de beoogde begeleiding (training of behandeling), 
vorm (klinisch/ambulant), verwachte duur, en randvoorwaarden (toezicht, controle). 
Uiteindelijk moet ter zitting voor de rechter duidelijk zijn welke invulling aan de maatregel 
gegeven dient te worden. Daartoe heeft de Raad een adviestaak en zijn vooral ook het 
haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak van de reclassering van concreet belang. 

227  De rechter kan bepalen dat de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel door een reclas-
seringsinstelling voor volwassenen plaatsvindt indien de jeugdige ten tijde van de tenuitvoerlegging van de 
maatregel de leeftijd van 16 jaar (heeft) bereikt (artikel 77w lid 10 (nieuw) WvSr).
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5. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD)

5.1. Algemeen

De ISD-maatregel is bedoeld voor meerderjarige daders die vaak met de politie in 
aanraking komen in verband met vooral kleine criminaliteit.228 Deze maatregel kan alleen 
op vordering van het OM worden opgelegd en houdt in dat een veelpleger maximaal 2 jaar 
gedetineerd kan worden in een speciale ISD-inrichting, dat wil zeggen aan speciale ISD-
afdeling binnen een PI.229

Indien bij betrokkene sprake is van een psychische stoornis en/of van verslaving en 
betrokkene heeft aangegeven dat hij gemotiveerd is voor behandeling, dan kan er tijdens 
de detentie behandeling plaatsvinden van deze stoornis en/of verslaving, bijvoorbeeld 
binnen een forensische kliniek. Ook zijn binnen detentie speciale programma’s 
ontwikkeld.230 
Een gedragsdeskundige rapportage is overigens geen voorwaarde voor oplegging van 
de ISD-maatregel. De wet vereist slechts een met redenen omkleed, gedagtekend en 
ondertekend advies over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van deze maatregel. 
De reclassering brengt dit advies uit, gebaseerd op een diagnostisch instrument, de 
RISc (Risico inschattingsschalen), en onderzoekt het recidiverisico, het risico op gevaar 
voor anderen, de criminogene factoren die ten grondslag liggen aan het risico, de 
beïnvloedbaarheid en de motivatie. Het advies mag niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Het doel van deze maatregel is tweeledig, namelijk beveiliging van de maatschappij en 
beperking/beëindiging van de recidive van de verdachte. De verdachte heeft delicten 
gepleegd waarvoor door de rechter veelal gevangenisstraffen worden opgelegd die te kort 
zijn om tot effectieve interventies te kunnen komen. De ISD-maatregel strekt er ook toe 
een bijdrage te leveren aan de behandeling van de (verslavings)problematiek. Met de ISD-
maatregel wordt, als alternatief voor de gevangenisstraf, beoogd om de vicieuze cirkel van 
vastzitten, vrijkomen en terugvallen waardoor men weer vast komt te zitten, te doorbreken.

228  Stelselmatige daders zijn mensen die veelvuldig misdrijven plegen zoals openlijk geweld, straatroof, win-
keldiefstal en vernieling. De stelselmatige dader onderscheidt zich van de klassieke recidivist door de hoge 
frequentie, hardnekkigheid en intensiteit die hij in zijn criminele gedrag aan de dag legt. Het is juist die 
stelselmatigheid die grote onveiligheid, overlast en maatschappelijke schade teweegbrengt en waardoor 
burgers zich onveilig voelen. Belangrijke kenmerken van de meerderjarige veelpleger blijken harddrugsver-
slaving, dakloosheid en psychiatrische problematiek te zijn.

229 Artikelen 38m t/m 38p WvSR en artikel 6:2:19 t/m 6:2:21 en artikel 6:6:14 t/m 6:6:18 WvSv.

230  Voor invoering van de ISD-maatregel (2004) bestond de SOV-maatregel (Strafrechtelijke Opvang Verslaaf-
den). De SOV-maatregel is in de vorm van een programma opgenomen in de ISD-maatregel.
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5.2. Doelgroep

De ISD-maatregel is bedoeld voor meerderjarige veelplegers. Vanaf 2009 kunnen ook 
vreemdelingen, die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben en feitelijk niet of 
moeilijk uitzetbaar zijn, de ISD-maatregel opgelegd krijgen. In dat geval zal de maatregel 
enkel uit een intramurale fase bestaan.231

5.3. Voorwaarden voor oplegging

In het wetboek van Strafrecht zijn de cumulatieve voorwaarden opgesomd, waaraan moet 
zijn voldaan om ISD te kunnen opleggen: 
1.  de actuele tenlastelegging moet een misdrijf betreffen waarvoor voorlopige hechtenis 

is toegelaten; 
2.  in de 5 jaar voorafgaand aan het actuele ten laste gelegde feit moet sprake zijn van 

3 onherroepelijke veroordelingen wegens een misdrijf tot een vrijheidsbenemende 
straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf dan wel bij 
onherroepelijke strafbeschikking een taakstraf zijn opgelegd;

3.  het actuele feit moet gepleegd zijn na de tenuitvoerlegging van deze straffen of 
maatregelen;

4.  er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat de verdachte wederom een 
misdrijf zal begaan;

5.  de veiligheid van personen of goederen eist het opleggen van de maatregel.

Naast deze voorwaarden moet de dader ook voldoen aan de definitie van een “zeer 
actieve veelpleger”, zoals vastgelegd in de Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige 
veelplegers (in het bijzonder de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders): 
een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder, die over een periode 
van vijf jaren processen-verbaal tegen zich opgemaakt zag worden voor meer dan tien 
misdrijffeiten, waarvan ten minste één misdrijf in de laatste twaalf maanden, terug te 
rekenen vanaf de pleegdatum van het laatst gepleegde misdrijffeit.

De bovengenoemde voorwaarden worden wel aangeduid als de harde criteria waaraan 
moet zijn voldaan om ISD te kunnen opleggen. Naast deze harde criteria zijn er ook de 
zogenoemde zachte criteria: omdat ISD wordt gezien als een ultimum remedium dient 
alvorens ISD te kunnen opleggen eerder een hulp- of drangkader te zijn aangeboden.   

231 Artikel 8 Vreemdelingenwet.
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In de regel moet de zaak binnen 3 maanden op zitting worden gebracht. 
Uitsluitend de meervoudige kamer mag over de oplegging van de ISD-maatregel 
beslissen.

Ontoerekeningsvatbaarheid?
Omdat de ISD-maatregel een alternatief is voor de gevangenisstraf, kan deze
maatregel niet worden opgelegd indien de rechter het tenlastegelegde niet aan
betrokkene toerekent.

ISD-consult
Bij invoering van het zogenaamde trajectconsult ISD is destijds een format met 
specifieke vraagstelling ontwikkeld. Er bestaat landelijk echter geen uniforme praktijk. 
In sommige arrondissementen worden ISD-consulten face-to-face gedaan en in 
andere wordt geadviseerd op stukken. Waar het feitelijk om gaat is dat (mogelijke) 
ontoerekeningsvatbaarheid wordt uitgesloten. In dat geval behoort een ISD-maatregel 
immers niet tot de mogelijkheden en kan een pro Justitia-onderzoek geadviseerd worden.

Zij-instroom
Zogeheten zij-instroom in de ISD komt in de praktijk incidenteel ook voor. Als een pro 
Justitia-rapporteur van mening is dat een ISD-traject geïndiceerd is, dient - bij voorkeur 
in een zo vroeg mogelijk stadium van het onderzoek en tevens bij voorkeur door 
tussenkomst van de jurist van het NIFP - contact te worden opgenomen met het OM met 
de vraag of betrokkene aan de voorwaarden voldoet. Het OM kan in dat geval met het 
advies van de rapporteur rekening houden. 

5.4. Tenuitvoerlegging

Intra-en extramurale fase
ISD’ers worden gedetineerd in een ISD-inrichting, een speciale afdeling binnen de 
Penitentiare Inrichtingen. De ISD-maatregel kent drie verschillende fasen, de intramurale 
fase, de tussenfase en de extramurale fase. De duur van de fasen wordt per geval bepaald, 
het behandelprogramma tijdens de ISD-maatregel is altijd maatwerk. De intramurale 
fase wordt met name gebruikt voor screening, diagnostiek, stabilisatie, het bieden van 
structuur en het opstellen van een verblijfsplan. Daarin staat opgenomen hoe vorm wordt 
gegeven aan de begeleiding, behandeling en resocialisatie. Verblijf en uitvoering van een 
ISD-maatregel is ook in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) mogelijk, indien dit 
op basis van de psychische gezondheid van de ISD’er geïndiceerd is.
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De tussenfase, ook wel half-open fase genoemd, is bedoeld om de overgang van een 
gesloten afdeling naar een extramurale setting geleidelijk te laten verlopen. In de 
tussenfase verblijft de ISD’er ’s nachts in de inrichting en overdag buiten. De dagbesteding 
buiten de inrichting kan bestaan uit werk, een dagbehandeling of andere activiteiten 
ter voorbereiding op de extramurale fase. De tussenfase is geen verplichting, direct 
doorstromen van intramurale naar extramurale fase is ook mogelijk. 

Het doel van de extramurale fase is de ISD’er zijn stoornissen en/of verslaving te leren 
beheersen en hem te laten reïntegreren in de maatschappij. De duur van deze fase 
varieert van zes maanden tot anderhalf jaar. Deze fase bestaat uit een zorgtraject binnen 
een ggz-instelling en een reïntregratietraject waarbij aandacht is voor begeleid wonen 
en een dagbesteding. Voor ISD’ers die in een ggz-accommodatie verblijven geldt (net 
zoals in geval van een klinische opname in het kader van een TBS met voorwaarden), 
dat zij onder de nieuwe wetgeving (Wvggz) als vrijwillig opgenomen patiënten worden 
beschouwd. Dit betekent dat verplichte zorg in de zin van (nood)medicatie, afzondering, 
separatie en beperking van bewegingsvrijheid tot de eigen kamer etc. bij deze patiënten 
niet meer tegen hun wil kan worden opgelegd.232 Mocht dit noodzakelijk zijn dan zal een 
crisismaatregel of zorgmachtiging op grond van de Wvggz moeten worden aangevraagd.233 
De gemeente waar de gedetineerde verblijft in de extramurale fase is verantwoordelijk 
voor de invulling van de extramurale fase. Aan deze fase zijn voorwaarden gesteld.234 
De reclassering houdt toezicht op de naleving. 

Combinatie met gevangenissstraf?
De Hoge Raad heeft bepaald dat het opleggen van een vrijheidsstraf in combinatie 
met een ISD-maatregel niet mogelijk is.235 Dit impliceert dat ook een voorwaardelijke 
ISD-maatregel niet gecombineerd kan worden met een gevangenistraf voor hetzelfde 
feitencomplex en andersom.

232  In artikel 51 Wet Bopz (oud) was bepaald dat de interne rechtspositie van patiënten met een TBS-maatre-
gel, PIJ-maatregel, ISD-maatregel en strafrechtelijke observatie werd bepaald door de Wet Bopz.

233  Forensische patiënten die ‘vrijwillig’ in een Wvggz-accommodatie verblijven kunnen o.g.v. art. 8 en 9 
Wvggz enkel de volgende beperkingen worden opgelegd: 1) onderzoek kleding/lichaam/woonruimte/post               
2) huisregels 3) beperkingen recht op bezoek/bewegingsvrijheid/communicatiemiddelen.

234  De algemene voorwaarden houden oa. in het zich houden aan de aanwijzingen van de trajectbegeleider, 
geen strafbare feiten plegen en het zich onthouden van drugsgebruik. De directeur of het college van B&W 
dat de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van de extramurale fase, kan naast de algemene 
voorwaarden eventueel bijzondere voorwaarden stellen.

235 Hoge Raad 21 maart 2006, LJN AV1161.
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5.5. Looptijd, tussentijdse rechterlijke toets en beëindiging

De maximale duur van de ISD-maatregel is twee jaar, te rekenen vanaf het onherroepelijk 
worden van de uitspraak van de rechter.
De rechter kan ambtshalve, op vordering van het OM of op verzoek van de verdachte, bij 
of na het opleggen van de maatregel beslissen tot een tussentijdse toets. Daarbij kijkt de 
rechter naar het verloop van de behandeling, of de maatregel beantwoordt aan het doel 
waarvoor deze is opgelegd, of deze zorgvuldig ten uitvoer wordt gelegd en of voortzetting 
van de tenuitvoerlegging noodzakelijk is.236 Soms kiest de rechter ervoor om de maatregel 
tussentijds te beëindigen, bijvoorbeeld als er geen zicht is op plaatsing voor behandeling. 
Echter aangezien alleen beveiliging van de maatschappij al voldoende grondslag is om de 
ISD-maatregel op te leggen, zal de maatregel niet snel tussentijds beëindigd worden.237 
De Minister van Justitie en Veiligheid kan de ISD-maatregel, na advies hierover van de 
directeur van de inrichting, te allen tijde beëindigen.238 

5.6. Voorwaardelijke ISD-maatregel 

De rechter kan de ISD ook in voorwaardelijke vorm opleggen.239 De rechter die bepaalt 
dat de ISD-maatregel niet ten uitvoer zal worden gelegd, stelt daarbij een proeftijd vast 
van maximaal 3 jaar. Daarbij wordt als algemene voorwaarde gesteld dat de veroordeelde 
zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. Voorts 
kan de rechter ter bescherming van de veiligheid van personen of goederen (bijzondere) 
voorwaarden stellen met betrekking tot het gedrag van de veroordeelde. Een voorwaarde 
kan inhouden dat de veroordeelde zich ambulant of intramuraal laat behandelen. Opname 
in een inrichting vindt in dit kader plaats voor een door de rechter te bepalen duur van 
maximaal 2 jaar. De voorwaarde wordt slechts gesteld indien de veroordeelde zich bereid 
heeft verklaard de behandeling te ondergaan.
Een voorwaardelijke ISD-maatregel kan in voorkomende gevallen als stok achter de deur 
dienen om veroordeelde te bewegen tot bijvoorbeeld het innemen van noodzakelijke 
medicatie (dit omdat dwangmedicatie in een onvoorwaardelijk ISD-kader niet is 
toegestaan).

236 Artikel 38n lid 3 WvSV.

237 Artikel 6:6:14 Sv.

238 Artikel 6:2:20 WvSv.

239 Artikel 38p WvSr.
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6. Gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende  
maatregel (GVM)

6.1. Algemeen

Deze (zelfstandige) nieuwe toezichtsmaatregel is ingevoerd met de inwerkingtreding 
van de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in 
2018.240 Hiermee is het mogelijk om levenslang toezicht te houden op zeden-en 
geweldsdelinquenten.241Zedendelicten en zware gewelddelicten zijn zeer ingrijpend en 
traumatiserend voor slachtoffers en hun naaste omgeving. 
Naast het toebrengen van leed aan de direct betrokkenen raken deze delicten ook in brede 
zin het vertrouwen in de rechtsorde en de veiligheidsbeleving van burgers in het algemeen, 
aldus de toelichting op het wetsvoorstel.
Delinquenten met een hoog recidiverisico zullen met het oog op de veiligheid van de 
samenleving langdurig - en indien noodzakelijk zelfs levenslang - onder toezicht kunnen 
blijven staan teneinde dreigende recidive te signaleren.242  
Bij tenuitvoerlegging van de maatregel worden op de persoon, en het door hem gepleegde 
delict, toegesneden voorwaarden gesteld zoals bijvoorbeeld opname in een zorginstelling, 
behandeling door een deskundige of een contactverbod.
Dit behandelkader is in eerste instantie feitelijk slechts een ‘lege huls’. De rechter kan deze 
maatregel weliswaar opleggen in het veroordelend vonnis, maar, zoals hieronder toegelicht, 
kan de tenuitvoerlegging pas later op verzoek van het OM (als het daartoe noodzaak ziet) 
plaatsvinden. Pas dan vindt ook de concrete invulling van de maatregel plaats. 
 

6.2. Doel en doelgroep

Het langdurig toezicht moet bijdragen aan het verminderen van recidive en daarmee aan 
het voorkomen van nieuwe slachtoffers. De maatregel is bedoeld voor:
- TBS-gestelden van wie de TBS (definitief) is geëindigd;
-  zware gewelds-en zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd dan wel 

van wie de voorwaardelijke invrijheidsstelling (na gevangenisstraf) is geëindigd.

240 Artikel 38z WvSr.

241 Stb. 2016, 493.

242 Kamerstukken II 2013/14, 33816, 3.
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6.3. Voorwaarden voor oplegging

De toezichtsmaatregel kan worden opgelegd naast een TBS-maatregel (TBS met 
verpleging of TBS met voorwaarden). De rechter kan de GVM ook aan zeden-of zware 
geweldsdelinquenten opleggen die worden veroordeeld tot een (deels) onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf. Ten aanzien van een gewelddelict geldt daarbij als voorwaarde dat op 
het delict in het wetboek van strafrecht een maximale gevangenisstraf van 4 jaar of meer 
staat. 

Ontoerekeningsvatbaarheid
Vanuit principiële overwegingen zou men bezwaar kunnen hebben tegen oplegging van 
een GVM in geval van ontoerekeningsvatbaarheid. Immers zou vervangende hechtenis 
(bij niet-nakoming van de voorwaarden) indruisen tegen het principe dat geen straf kan 
worden opgelegd als verdachte voor zijn stoornis niet verantwoordelijk gehouden kan 
worden. 
Echter in de rechtspraktijk lijkt vooralnog gekozen te worden voor een meer pragmatische 
insteek. Een GVM wordt ook wel bij ontoerekeningsvatbaarheid opgelegd.243 Echter 
een motivering hiervoor ontbreekt. Wel wordt aangegeven dat bij de beslissing tot 
tenuitvoerlegging goed gekeken moet worden naar de noodzaak van de maatregel. 
Het standpunt dat een GVM ook bij ontoerekeningsvatbaarheid opgelegd kan worden is te 
onderbouwen met het feit dat er altijd eerst nog een rechterlijke beoordeling plaatsvindt 
over de noodzaak tot het al dan niet tenuitvoerleggen van de maatregel.

6.4. Tenuitvoerlegging

Of het komt tot daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de maatregel en nadere invulling 
daarvan, is afhankelijk van de daartoe in te dienen vordering van de OvJ en de daarop 
door de rechter die in eerste aanleg heeft kennisgenomen van het misdrijf waarvoor de 
maatregel is opgelegd, te nemen beslissing. 
Bij de vordering legt het OM een recent opgemaakt met redenen omkleed en ondertekend 
advies over van een reclasseringsinstelling. Indien de gevorderde voorwaarde (zie hierna) 
behandeling/opname in een zorginstelling betreft, dan dient tevens een medische 
verklaring te worden overlegd waaruit de noodzaak van behandeling of opname blijkt.244

243  Zie bijv.: ECLI:NL:GHARL:2020:1280 (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden), ECLI:NL:GHDHA:2019:3205 (Ge-
rechtshof Den Haag) waarbij het Hof een een GVM bij een gemaximeerde TBS heeft opgelegd.

244 Artikelen 6:6:23a t/m 6:6:23c WvSv.  
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De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien:
- er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom 

een misdrijf zal begaan waarvoor de rechter een maatregel strekkende tot 
gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking kan opleggen; of

- dit noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig belastend gedrag jegens slachtoffers of 
getuigen.

Bij de last tot tenuitvoerlegging kan de rechter één of meerdere voorwaarden opnemen 
zoals bijvoorbeeld opname in een zorginstelling, behandeling door een deskundige, een 
contactverbod, deelname aan een gedragsinterventie of andere voorwaarden het gedrag 
van veroordeelde betreffende.245

6.5. Duur

De looptijd van de GVM kan telkens met 2, 3, 4 of 5 jaar worden verlengd. De rechter toetst 
na afloop van de betreffende periode of verlenging noodzakelijk is en zo ja voor hoe lang. De 
totale duur van de maatregel is niet gebonden aan een wettelijk maximum wat betekent dat 
de opname/behandeling dus in beginsel onbeperkt kan zijn. Door een periodieke rechterlijke 
toets is echter geborgd dat de maatregel niet langer duurt dan noodzakelijk en proportioneel.

6.6. Aandachtspunten bij de formulering van het advies

Bij de formulering van het advies in de pro Justitia-rapportage dient de rapporteur er 
rekening mee te houden dat de GVM geen behandelkader is dat direct na oplegging door 
de rechter ook daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. De GVM kan (op verzoek van het 
OM) immers pas tenuitvoergelegd worden in aansluiting op gevangenisstraf, in aansluiting 
op een definitief geëindigde TBS-maatregel of in aansluiting op een geëindigde proeftijd 
van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Als de pro Justitia-rapporteur voorziet dat 
een lange(re) periode noodzakelijk is voor behandeling en/of toezicht en mits voldaan 
wordt aan bovengenoemde voorwaarden, dan kan de GVM in de pro Justitia-rapportage 
worden geadviseerd als strafrechtelijk behandelkader naast een advies tot een (deels) 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een TBS-maatregel. Een GVM dient immers 
tegelijkertijd met een (deels) onvoorwaardelijke gevangenistraf of TBS door de rechter te 
worden opgelegd.

245 Artikel 6:6:23b WvSv.
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7.1. Algemeen

De regeling komt er voor volwassenen kort samengevat op neer dat de rechter bij 
veroordeling tot een gevangenisstraf, taakstraf, of geldboete, kan bepalen dat deze 
straf (gedeeltelijk) niet ten uitvoer wordt gelegd als betrokkene zich aan de gestelde 
voorwaarde(n) houdt.246 De rechter stelt bij een (deels) voorwaardelijke veroordeling 
een proeftijd vast. Zolang de veroordeelde de voorwaarde(n) nakomt, zal er geen 
tenuitvoerlegging van de straf volgen. De voorwaardelijke veroordeling is dus een uitstel 
of afstel van executie (afstel indien betrokkene zich gedurende de gestelde proeftijd aan 
de voorwaarde(n) heeft gehouden). 
Bij een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar kan de gehele straf voorwaardelijk worden 
opgelegd. Als het gaat om gevangenisstraffen van meer dan 2 jaar en maximaal 4 jaar kan 
maximaal 2 jaar van die straf voorwaardelijk zijn. Bij een gevangenisstraf van meer dan 
4 jaar is een voorwaardelijke veroordeling niet mogelijk.247

Voor jeugdigen bestaat een vergelijkbare regeling. Jeugddetentie, taakstraf en geldboete 
kunnen (deels) voorwaardelijk worden opgelegd. De PIJ-maatregel kan ook (geheel) 
voorwaardelijk worden opgelegd. Het voor volwassenen geldende maximum van 4 jaar is 
hier niet aan de orde. De jeugddetentie kent hoe dan ook een maximumtermijn van 1 jaar 
voor degenen die wel al 12 jaar, maar nog geen 16 waren ten tijde van het delict, en een 
maximum van 2 jaar voor de 16- tot 18-jarigen.248 

246  Artikel 14a (en volgende) WvSr (voor meerderjarigen) en artikel 77x (en volgende) WvSr (voor minderjari-
gen).

247 Dit betreft een wettelijk maximum. Dit is af te leiden uit artikel 14a lid 2 WvSr.

248 Voor de criteria voor toepassing van het jeugd- en volwassenenstrafrecht, zie Deel A 1.4.1 en 1.4.2. 

7. Bijzondere voorwaarden bij een (deels) voorwaardelijke straf
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7.2. Voorwaarden voor oplegging 

Er moet sprake zijn van:
1. een strafbaar feit (misdrijf of overtreding);
2. delictgevaar dat niet acuut en niet zeer ernstig is;
3. bereidheid bij betrokkene om voorwaarde(n) na te leven.

In het meerderjarigenstrafrecht geldt daarnaast ook nog de volgende eis:
4. de door de rechter op te leggen gevangenisstraf bedraagt hooguit 4 jaar.

Dit betekent dat bij zeer ernstige feiten die naar verwachting leiden tot een 
gevangenisstraf van meer dan 4 jaar, ook geen bijzondere voorwaarden kunnen worden 
opgelegd. Ambulante of klinische behandelingen en/of reclasseringstoezicht zijn in die 
gevallen binnen dit kader dus uitgesloten. De rapporteur zal alvorens advies uit te brengen 
zich dus een beeld moeten vormen van de ernst van de strafzaak en de duur van de 
gevangenisstraf die naar verwachting opgelegd zal worden. Bij twijfel over de genoemde 
‘4 jaar grens’ kan het zinvol zijn overleg te plegen met een jurist van het NIFP.

7.3. Regeling voor volwassenen

Kernelementen
De wet voorwaardelijke sancties (2012) voorziet in de wijziging van de regeling van de 
voorwaardelijke veroordeling (en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling). 
Achterliggende gedachte was onder meer dat voor het verminderen van recidive 
gedragsverandering noodzakelijk is en dat een voorwaardelijke sanctie daarvoor 
middels de op te leggen proeftijd de ruimte kan bieden. In de nieuwe regeling staat 
een persoonsgerichte aanpak centraal. De aard van de sanctie en de wijze van 
tenuitvoerlegging worden sterker toegesneden op de aard van het delict en de persoon 
van de dader. 

De kernelementen van de regeling zijn:
- opname van een lijst van bijzondere voorwaarden in de wet;
- een verplichting voor veroordeelde tot medewerking aan reclasseringstoezicht (als 

nieuwe algemene voorwaarde);
- de mogelijkheid tot snel ingrijpen indien de voorwaarden niet worden nageleefd;
- dadelijke uitvoerbaarheid van de voorwaarden en (verbeterd) reclasseringstoezicht;
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-  wijziging van de maximale duur van de proeftijd en wijziging van de mogelijkheid tot 
verlenging;

-  onderbrenging van de leerstraf in de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en 
(daarmee) opheffing van de leerstraf als zelfstandige straf.

Een nadere toelichting op de hierboven opgesomde kernelementen volgt hierna.

Algemene voorwaarden
De algemene (wettelijk voorgeschreven) voorwaarde is dat de veroordeelde zich 
voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. Voor zover 
bijzondere voorwaarden zijn gesteld, wordt daarbij als algemene voorwaarde gesteld 
dat de veroordeelde medewerking verleent aan het vaststellen van zijn identiteit249 en, 
als algemene voorwaarde, dat hij verplicht is tot medewerking aan reclasseringstoezicht 
(de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen). Daarnaast kan de rechter 
bijzondere voorwaarden stellen. 

Bijzondere voorwaarden
Bijzondere voorwaarden worden altijd samen met algemene voorwaarden 
(waaronder reclasseringstoezicht) opgelegd. Het adviseren van een zogenaamd ‘kaal 
reclasseringstoezicht’, zoals dat in het verleden wel werd gedaan, is niet meer mogelijk. 
Voor inwerkingtreding van de wet voorwaardelijke sancties (2012) werd in de praktijk 
bij een voorwaardelijke veroordeling vaak de bijzondere voorwaarde opgelegd om “zich 
te gedragen conform de aanwijzingen van de reclassering” waarbij nadere invulling aan de 
reclassering werd overgelaten. De wetgever was echter van mening dat uit het vonnis vaak 
te weinig duidelijk werd aan welke bijzondere voorwaarde de veroordeelde zich diende te 
houden. Een in het vonnis gespecificeerde voorwaarde maakt voor zowel de veroordeelde 
als de reclassering duidelijk welke voorwaarde dient te worden nageleefd.
De reclassering kan zich bovendien tegenover de veroordeelde beroepen op de rechterlijke 
uitspraak en staat daarmee sterker in het houden van toezicht op de naleving. Overigens 
is het nu niet de bedoeling dat een bijzondere voorwaarde dusdanig gedetailleerd in het 
vonnis wordt omschreven dat iedere flexibiliteit voor de reclassering verloren gaat. 

249 Door middel van vingerafdrukken of het overleggen van een identiteitsbewijs.
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De wettelijke regeling250 voorziet in de volgende lijst van mogelijke bijzondere 
voorwaarden:251

1. schadevergoeding;
2.  schadeherstel;
3.  storting van een waarborgsom;
4.    storting van een geldbedrag in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten gunste van 

een instelling die belangen van slachtoffers van strafbare feiten behartigt;
5.  een contactverbod;
6.  een locatieverbod;
7.  een locatiegebod; 
8.  een meldplicht;
  NB. Een meldplicht houdt de verplichting in zich op bepaalde tijdstippen te melden bij 

een bepaalde instantie, bijvoorbeeld bij de politie of de reclassering. 
9.   een verbod op middelengebruik en de verplichting ten behoeve van de naleving van 

dit verbod mee te werken aan bloed- of urineonderzoek;
  NB. Betrokkene kan echter niet gedwongen worden mee te werken aan bloed- of 

urineonderzoek. De weigering mee te werken kan wel tot gevolg hebben dat de 
officier van justitie een vordering bij de rechter indient tot tenuitvoerlegging van de 
voorwaardelijk opgelegde straf.

10. opname in een zorginstelling;
11.  een verplichting zich onder behandeling te stellen van een deskundige of 

zorginstelling;
  NB. Wanneer de veroordeelde gebaat is bij een (voortzetting van een) behandeling 

waarbij opname in een zorginstelling niet aan de orde is, kan de rechter als bijzondere 
voorwaarde (voorzetting van die) ambulante behandeling opleggen.

12. het verblijf in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang;
  NB. Bij deze voorwaarde gaat het bijvoorbeeld om een verblijf in een zogenaamde 

RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen).
13. deelname aan een gedragsinterventie;
  NB. Bij deze bijzondere voorwaarde dient de veroordeelde deel te nemen aan 

bepaalde cursussen, opleidingen of andere gedragsinterventies. Onder deze 
bijzondere voorwaarde valt ook deelname aan een leertraject (voormalige 

250  Deze regeling ziet niet op bijzondere voorwaarden in het kader van de schorsing van de voorlopige hech-
tenis. NB. de lijst van mogelijke bijzondere voorwaarden in de (nieuwe) regeling van de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling komt hiermee grotendeels maar niet geheel overeen. De bijzondere voorwaarden bij 
de V.I. staan immers hoofdzakelijk in het teken van de begeleide terugkeer in de samenleving en hebben 
daarmee een eigen karakter (artikel 15a WvSr is vervallen, zie artikel 6:2:11 WvSv)

251 Artikel 14c WvSr.
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leerstraf). Binnen de reclassering is een aantal trainingen en leerprogramma’s 
ontwikkeld. Voor het huidige aanbod van door de reclassering aangeboden (erkende) 
gedragsinterventies252 

 wordt verwezen naar bijlage 3.
14. andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde betreffende.
  NB. De gedragsvoorwaarde geeft de rechter de mogelijkheid een niet in de wet 

genoemde bijzondere voorwaarde op te leggen die hij passend en proportioneel 
acht. Dit geeft de rechter de flexibiliteit die nodig is om de voorwaarden goed op de 
persoon van de veroordeelde af te stemmen.

Elektronisch toezicht
Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht worden verbonden.253 Dit 
houdt in dat met een zender/ontvanger gecontroleerd kan worden of de veroordeelde 
de opgelegde bijzondere voorwaarde naleeft. Elektronisch toezicht is met name geschikt 
om de naleving van een opgelegd locatieverbod of –gebod of een contactverbod te 
controleren. Het elektronisch toezicht kan voor de gehele proeftijd maar eventueel ook 
voor een deel van de proeftijd aan een bijzondere voorwaarde worden verbonden.

Toezicht op naleving van de voorwaarden en de rol van de reclassering
Het OM is formeel belast met het toezicht op de naleving van de voorwaarde(n). Feitelijk 
is de reclassering belast met het toezicht op de naleving van de voorwaarden en met het 
begeleiden van de veroordeelde ten behoeve daarvan.254 De rechter geeft de reclassering 
hiertoe opdracht.

Een goed functionerend reclasseringstoezicht wordt als fundamenteel gezien voor het 
succes van een voorwaardelijke sanctie. Dat toezicht omvat het stimuleren en motiveren 
van de veroordeelde om zich aan de gestelde voorwaarden te houden (begeleiden), 
naast de controle op de naleving van die voorwaarden en het signaleren van (dreigende) 
overtreding. Kern van het reclasseringstoezicht is dat de intensiteit van het toezicht wordt 
afgestemd op het recidiverisico en de kans op schade, dus hoe hoger het vastgestelde 
risico, hoe intensiever de controle en begeleiding. De verplichting tot medewerking 

252  De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeelt aan de hand van vastgestelde criteria of 
gedragsinterventies leiden tot vermindering van recidive. Uiteindelijk zullen alleen nog gedragsinterventies 
die erkend zijn, worden uitgevoerd.

253 Artikel 14c lid 4 WvSr.

254  Bij het het minderjarigenstrafrecht kan dit, in bijzondere gevallen en na overleg, bijvoorbeeld ook de 
gezinsvoogd zijn wanneer sprake is van een ondertoezichtstelling.
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aan het reclasseringstoezicht is (sinds inwerkingtreding van de wet voorwaardelijke 
sancties) een algemene voorwaarde bij de (deels) voorwaardelijke straf indien bijzondere 
voorwaarden zijn gesteld en hoeft niet meer als zodanig in het advies te worden 
opgenomen.
De bijzondere voorwaarde van de meldplicht (bij de reclassering) kan een belangrijke 
ondersteunende rol spelen bij de naleving van een andere (daarnaast opgelegde) 
bijzondere voorwaarde en het slagen van het toezicht. 

De (voorlopige) tenuitvoerlegging bij niet-naleving van de voorwaarden 
Een ander belangrijk element van de nieuwe regeling is de reactie op niet-naleving van 
de voorwaarde(n). Voor de geloofwaardigheid en effectiviteit van de voorwaardelijke 
sanctie is een snelle en consequente reactie bij niet-naleving essentieel. Het verbeterde 
reclasseringstoezicht speelt hierbij een belangrijke rol.
Als op grond van informatie van de politie (nieuwe strafbare feiten) of de reclassering blijkt 
dat betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarde(n), dient altijd overleg plaats te vinden 
met de officier van justitie. De gewijzigde regeling biedt de officier van justitie vervolgens 
de mogelijkheid de aanhouding van de veroordeelde te bevelen in afwachting van de 
beslissing van de rechter(-commissaris)255 over de (voorlopige) tenuitvoerlegging van de 
straf. Indien de rechter-commissaris heeft bevolen tot voorlopige tenuitvoerlegging, dient 
de zaak vervolgens binnen 30 dagen (na dat bevel) op zitting te worden behandeld. 
In het verleden bestond de mogelijkheid van aanhouding en insluiting nog niet en 
kon, in afwachting van de beslissing van de rechter, in de richting van betrokkene niets 
worden ondernomen. Het traject naar de rechter was langdurig en leidde niet altijd tot 
tenuitvoerlegging van de (voorwaardelijke) straf, wat dit kader niet tot het meest ‘stevige’ 
maakte. 

Zorgvoorwaarden
Voor een goede uitvoering van zorgvoorwaarden (klinische of ambulante behandeling) 
is het noodzakelijk dat reclassering en de betreffende zorginstelling (ggz) samenwerken. 
In de praktijk bleek die samenwerking niet altijd optimaal wat samenhing met 
onduidelijkheid over ieders bevoegdheden en verplichtingen. Zo werd in de praktijk vaak 

255  Indien de officier van justitie aanhouding van veroordeelde noodzakelijk blijft vinden, dient hij onverwijld 
een vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging in bij de rechter-commissaris en een vordering tot tenuit-
voerlegging bij de rechtbank. De rechter-commissaris beslist binnen driemaal 24 uur na aanhouding over 
de voorlopige tenuitvoerlegging. Tot aan de beslissing van de rechter-commissaris wordt de veroordeelde 
niet in vrijheid gesteld. De veroordeelde wordt in vrijheid gesteld indien de rechter-commissaris de vorde-
ring afwijst. Bij toewijzing van de vordering beveelt de rechter-commissaris de voorlopige tenuitvoerleg-
ging van de voorwaardelijk opgelegde straf.
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nog ten onrechte verondersteld dat de bij vonnis opgelegde bijzondere voorwaarde voor 
de zorginstelling (waar betrokkene in dat kader is opgenomen) een juridische titel oplevert 
om betrokkene aan de huisregels te binden, of in geval van incidenten of storend gedrag 
vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen. Dit is echter niet het geval, ggz-instellingen 
behoren als niet-justitiële inrichting immers tot de algemene geestelijke volksgezondheid 
en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. 

Een psychiatrisch ziekenhuis (kliniek) is gehouden aan de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en 
dwang (WZD). Dit betekent dat de opname in beginsel vrijwillig is, tenzij er ingevolgde 
de Wvggz of WZD gronden zijn voor respectievelijk een zorgmachtiging of rechterlijke 
machtiging. Op het moment dat betrokkene in de kliniek te kennen geeft niet meer 
te willen meewerken (en weg wil), is het dan ook zaak dat er direct contact wordt 
opgenomen met de officier van justitie.
Om de samenwerking en informatie-uitwisseling te verduidelijken is er in 2012 een model 
drie-partijenovereenkomst ontwikkeld.256 Samen met de drie reclasseringsorganisaties 
(3RO) heeft ggz Nederland afgesproken dat de driepartijenovereenkomst in principe kan 
worden toegepast bij alle voorwaardelijke sanctiemodaliteiten met een op zorg gerichte 
bijzondere voorwaarde.

Dadelijke uitvoerbaarheid van de voorwaarde(n)
Belangrijk element van de regeling is de mogelijkheid tot dadelijke uitvoerbaarheid van 
de gestelde voorwaarde(n) en van het (reclasserings)toezicht. Daarmee kan worden 
voorkomen dat een veroordeelde tot een (deels) voorwaardelijke vrijheidsstraf van 
wie de voorlopige hechtenis is beëindigd door het instellen van hoger beroep zich aan 
het toezicht van justitie onttrekt. Echter kan een bevel (door de rechter) tot dadelijke 
uitvoerbaarheid alleen gegeven worden indien er ernstig rekening mee moet worden 
gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of 
gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. 

256  In de driepartijenovereenkomst worden op casusniveau de afspraken, rechten en verplichtingen tussen 
de cliënt, de zorginstelling en de reclassering schriftelijk vastgelegd. De afspraken dienen duidelijkheid te 
geven over de samenwerking, de verschillende rollen en de uitwisseling van informatie tussen de cliënt, 
reclassering en zorgverlener. Het fungeert als een wettelijke informatieplicht die de zorginstelling heeft ten 
opzichte van de cliënt en daarnaast wordt op deze manier de cliënt om schriftelijke toestemming gevraagd 
om gegevensverstrekking mogelijk te maken.
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Proeftijd
De rechter stelt bij de voorwaardelijke veroordeling een proeftijd vast. De proeftijd 
bedraagt maximaal 3 jaar. Echter indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden 
dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar 
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen (of een 
misdrijf dat de gezondheidheid of welzijn van een dier benadeelt), dan kan de proeftijd 
(in het meerderjarigenstrafrecht) ten hoogste 10 jaar bedragen.257 De proeftijd kan (een 
of meerdere malen) verlengd worden tot ten hoogste de termijn die maximaal aan de 
proeftijd kan worden verbonden. Dus als de maximale proeftijd van 3 jaar is opgelegd dan 
is geen verlenging meer mogelijk. Maar is bijvoorbeeld een proeftijd van 5 jaar opgelegd in 
geval van een geweldsmisdrijf, dan kan deze tot maximaal 10 jaar worden verlengd. 
Bij toepassing van het jeugdstrafrecht kan de proeftijd ten hoogste eenmaal met 1 jaar 
verlengd worden.258

Gedurende de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen loopt de 
proeftijd niet. 

7.4. Regeling voor minderjarigen 

Algemene voorwaarden 
Net zoals in het volwassenenstrafrecht geldt ook in het minderjarigenstrafrecht bij de 
oplegging van een voorwaardelijke sanctie de algemene (wettelijk voorgeschreven) 
voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig 
maakt aan een strafbaar feit.259 Wanneer een bijzondere voorwaarde wordt gesteld, 
gaan automatisch ook de twee algemene voorwaarden gelden dat de veroordeelde 
medewerking verleent ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit en dat de 
veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, inclusief meldplicht 
en medewerking aan huisbezoeken. De rechter kan de (jeugd)reclassering opdracht 
geven om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten 
behoeve daarvan te begeleiden.260 Is de veroordeelde 16 jaar of ouder dan kan het toezicht 
ook worden opgedragen aan de volwassenen–reclassering 3RO. Vormen van toezicht en 
begeleiding hoeven derhalve niet meer als afzonderlijke bijzondere voorwaarde te worden 

257 Artikel 14b WvSr.

258 Artikel 6:6:19 WvSv.

259 Artikel 77z WvSr.

260  (Gewijzigd) artikel 77aa WvSr. Blijkens lid 4 van dit artikel kan, indien de jeugdige de leeftijd van 16 jaren 
heeft bereikt, toezicht en begeleiding door volwassenenreclassering plaatsvinden.
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opgelegd. In het minderjarigenstrafrecht wordt aan een voorwaardelijke sanctie een 
proeftijd verbonden van ten hoogste 2 jaar. De proeftijd kan eenmaal met maximaal 1 jaar 
worden verlengd. 

Bijzondere voorwaarden
Opname van de bijzondere voorwaarden in de wet en bij oplegging in het vonnis, biedt 
duidelijkheid aan de veroordeelde omtrent wat van hem wordt verwacht en heeft voor 
de reclassering als voordeel dat zij zich tegenover de veroordeelde nadrukkelijker kan 
beroepen op de rechterlijke beslissing. 
De bijzondere voorwaarden in het minderjarigenstrafrecht zijn vrijwel gelijkluidend aan 
de voorwaarden die in het volwassenenstrafrecht kunnen worden opgelegd. Het enige 
verschil is dat bij de minderjarigen ook het volgen van onderwijs als voorwaarde kan 
worden opgenomen. 
Ingevolge de Jeugdwet worden veel jeugdhulpinterventies betaald door de gemeenten en 
dat geeft met de uitvoering van opgelegde interventies nog wel eens wat problemen. Niet 
alle vormen van jeugdhulp en interventies zijn in alle gemeenten van Nederland gelijkelijk 
voorhanden. Ook de Jeugdreclassering (onderdeel van de GI, de Gecertificeerde Instelling) 
wordt door de gemeenten betaald, in tegenstelling tot de volwassen-reclassering die door 
het Rijk betaald wordt. 
Het kan praktisch dus wel uitmaken welke interventie en welke reclasseringsinstelling in 
welke gemeente wordt opgelegd en dus uitgevoerd moet worden. Voor de rapporteur 
is het met het oog op de uitvoerbaarheid van het advies daarom zinnig hierover met de 
Raad en/of de lokale (jeugd-)reclassering te overleggen. Hoe concreter een bepaalde 
jeugdhulpinterventie door de strafrechter in het vonnis wordt omschreven en als 
bijzondere voorwaarde opgelegd, hoe geringer de kans dat de toegang tot c.q. de 
uitvoering van deze interventie door een gemeente gefrustreerd kan worden. 

In de wet zijn de volgende mogelijke bijzondere voorwaarden opgesomd:
1.   gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;
2.  geheel of gedeeltelijk herstel van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;
3.    storting van een door de rechter vast te stellen waarborgsom, ten hoogste gelijk 

aan het verschil tussen het maximum van de geldboete die voor het feit kan worden 
opgelegd en de opgelegde boete;

4.    storting van een door de rechter vast te stellen geldbedrag in het schadefonds 
geweldsmisdrijven of ten gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van 
slachtoffers van strafbare feiten te behartigen. Het bedrag kan niet hoger zijn dan de 
geldboete die ten hoogste voor het strafbare feit kan worden opgelegd;

5.   een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde personen of 
instellingen;
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6.   een verbod zich op of in de directe omgeving van een bepaalde locatie te bevinden;
7.    een verplichting op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op een 

bepaalde locatie aanwezig te zijn;
8.   een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie;
9.    een verbod op het gebruik van verdovende middelen of alcohol en de verplichting 

ten behoeve van de naleving van dit verbod mee te werken aan bloedonderzoek of 
urineonderzoek;

10.   opneming van de veroordeelde in een zorginstelling;
  NB. dit kan niet een instelling voor gesloten jeugdzorg zijn, dat kan de strafrechter niet 

verplichten, daarvoor is een civielrechtelijke titel nodig
11.   een verplichting zich onder behandeling te stellen van een deskundige of 

zorginstelling;
12.   het verblijven in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang;
13.   het deelnemen aan een gedragsinterventie;
  NB. dit moet bij voorkeur een Erkende Interventie zijn, dat wil zeggen erkend door de 

Erkenningscommissie Justitiële Interventies.261

14.    het volgen van onderwijs, gedurende een bepaalde termijn, ten hoogste gelijk aan de 
proeftijd;

15.   andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde betreffende.

Elektronisch toezicht
Conform de regeling voor meerderjarigen, kan, sinds de inwerkingtreding van de wet 
adolescentenstrafrecht, elektronisch toezicht verbonden worden aan een bijzondere 
voorwaarde. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende passage bij 
de regeling voor volwassenen.

Niet-naleving van de voorwaarden
In geval dat er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat enige gestelde 
voorwaarde niet wordt nageleefd, heeft de officier van justitie voortaan ook bij 
minderjarigen de mogelijkheid de aanhouding van de (voorwaardelijk) veroordeelde 
te bevelen in afwachting van het oordeel van de rechter (zie nader hierover de regeling 
voor volwassenen onder ‘De (voorlopige) tenuitvoerlegging bij niet-naleving van de 
voorwaarden’).

261  Te vinden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands JeugdInstituut op www.nji.nl; en 

op Justitieleinterventies.nl; 

http://www.nji.nl
http://www.Justitieleinterventies.nl
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Dadelijke uitvoerbaarheid van de voorwaarden
Tenslotte geldt ook bij minderjarigen de mogelijkheid van dadelijke uitvoerbaarheid 
van de voorwaarden en het uit te oefenen (jeugd)reclasseringstoezicht. De rechter kan 
tot dadelijke uitvoerbaarheid beslissen indien er ernstig rekening mee moet worden 
gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen 
of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer 
personen. Ook bij jeugdigen dient de behandeling op zitting van de definitieve vordering 
tot tenuitvoerlegging binnen 30 dagen na het bevel van de rechter-commissaris (tot 
voorlopige tenuitvoerlegging) plaats te vinden (zie hiervoor de regeling voor volwassen).  

7.5. Aandachtspunten bij de formulering van het advies

In het advies van de rapporteur moet de gewenste behandeling of begeleiding centraal 
staan, waarbij de rechter wel een suggestie kan worden gedaan over het juridisch kader 
waarbinnen die behandeling of begeleiding de meeste kans van slagen heeft. Echter, 
een (normatief) advies over de op te leggen straf dient vermeden te worden. Bij de 
formulering van het advies is het van belang de zorgvraag te formuleren aan de hand van 
de eerder genoemde criteria. Relevante aspecten zijn daarbij onder meer de aard van de 
interventie, de doelstellingen van de interventie/behandeling, de intensiteit (klinisch/
ambulant), eventuele noodzaak voor interventie binnen een categorale zorgvoorziening, 
het wenselijke/noodzakelijke beveiligingsniveau en een prognose van de tijdsduur 
voorzover mogelijk (zie nader hierover Deel C.3.6.1.).
Het rapportageformat van het NIFP (2020) biedt hiertoe een handvat. Bij het advies voor 
een klinische opname wordt geadviseerd de kliniek niet met naam te noemen, maar 
de nadruk te leggen op de beschrijving van genoemde indicatiecriteria. Achtergrond 
daarvan is dat de beslissing over de toewijzing van de zorg aan een bepaalde kliniek 
genomen wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie op basis van enerzijds de 
indicatiecriteria, en anderzijds de contracten die met de zorginstellingen zijn gesloten. 
Overigens kan de pro Justitia-rapporteur een bepaalde kliniek wel als voorbeeld noemen 
om het karakter van de behandelvoorziening nader aan te duiden. Ook indien een 
ambulante voorziening wordt geadviseerd verdient het aanbeveling de nadruk te leggen 
op de invulling van de genoemde criteria. Goed overleg met de reclassering over de 
omschrijving van de te stellen voorwaarde is hier het adagium. Tenslotte verdient het 
aanbeveling om bij dat advies in alle gevallen (dus ook indien overwogen wordt een 
klinische opname te adviseren) aan te geven wat het overleg met de reclassering heeft 
opgeleverd. 
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8. Schorsing van de voorlopige hechtenis

8.1. Voorlopige hechtenis

Onder het wettelijk begrip voorlopige hechtenis, ook wel voorarrest of preventieve 
hechtenis genoemd, vallen de bewaring en de gevangenhouding.262  
De ‘ophouding voor onderzoek’ en de inverzekeringstelling263 (op het politiebureau) 
vallen daar niet onder, maar gaan aan de voorlopige hechtenis vooraf. Voor alle bevelen 
tot voorlopige hechtenis geldt dat zij door een rechter worden gegeven. In geval van 
de bewaring is dat de rechter-commissaris. De bewaring duurt maximaal 14 dagen. De 
gevangenhouding wordt bevolen door de rechtbank (de raadkamer) en kan in 1 keer voor 
90 dagen verleend worden. Wordt een gevangenhouding voor minder dan 90 dagen 
verleend, dan kan deze door de rechtbank (voor aanvang van de terechtzitting) maximaal 
2 maal verlengd worden totdat de 90 dagen ‘vol’ zijn. Wanneer het bevel tot voorlopige 
hechtenis is gegeven op de terechtzitting, blijft het bevel van kracht totdat 60 dagen na de 
dag van de einduitspraak zijn verstreken.
Tot de voorlopige hechtenis wordt ook de gevangenneming gerekend. De gevangenneming 
kan door de rechtbank worden bevolen nadat het onderzoek ter terechtzitting een 
aanvang heeft genomen. Het gaat dan meestal om een verdachte die zich op dat moment 
op vrije voeten bevindt.

Voor minderjarigen geldt het uitgangspunt dat de voorlopige hechtenis zo kort 
mogelijk moet duren en de rechter moet ambtshalve (dus automatisch) nagaan of de 
tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis geschorst kan worden. Bij de 
voorgeleiding voor de raadkamer heeft de minderjarige het recht zich door zijn ouders of 
voogd te laten vergezellen; deze worden daartoe opgeroepen. De inverzekeringstelling en 
de voorlopige hechtenis kunnen in geval van een minderjarige verdachte op elke door de 
rechter aangewezen geschikte plek worden ondergaan(dat kan dus ook thuis bij de ouders 
zijn). De voorlopige hechtenis kan ook worden uitgevoerd in de vorm van nachtdetentie, 
in een JJI of op een andere geschikte plek zoals thuis. 

262 Artikelen 63 t/m 88 WvSv.

263  De inverzekeringstelling is alleen mogelijk als het een strafbaar feit betreft waarvoor voorlopige hechtenis 
is toegelaten. De inverzekeringstelling kan maximaal 3 dagen duren en kan eenmaal verlengd worden 
indien dit noodzakelijk is in het belang van het onderzoek.
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Voorlopige hechtenis mag alleen bevolen worden als aan bepaalde in de wet opgenomen 
voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn voor alle bevelen tot voorlopige hechtenis 
gelijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gevallen en gronden voor voorlopige 
hechtenis. 

Gevallen 
Voor wat betreft de gevallen waarin voorlopige hechtenis is toegestaan, stelt de wet als 
hoofdregel dat het moet gaan om een misdrijf waarop 4 jaar gevangenisstraf of meer is 
gesteld. (NB. dit wettelijk strafminimum moet onderscheiden worden van de hoogte van 
de straf die de rechter in de betreffende zaak zal opleggen.) Daarnaast noemt de wet nog 
een aantal specifieke delicten waarop een lagere straf gesteld is dan 4 jaar, maar waarvoor 
wel voorlopige hechtenis is toegestaan, zoals bijvoorbeeld:
- bedreiging (artikel 285, lid 1 WvSr);
- stalking (artikel 285b WvSr);
- eenvoudige mishandeling (artikel 300, lid 1 WvSr);
- verduistering (artikel 321 WvSr);
- beschadiging/vernieling (artikel 350 WvSr).

Tenslotte kan het bevel – bij misdrijven waarop gevangenissstraf staat - ook worden 
gegeven als geen vaste woon- of verblijfplaats van de verdachte in Nederland kan worden 
vastgesteld. 

Gronden 
Voor de toepassing van voorlopige hechtenis is niet voldoende dat sprake is van een 
bepaald strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Er moet daarnaast ook 
een goede reden, een grond voor voorlopige hechtenis zijn. De belangrijkste gronden zijn, 
kort samengevat:
- vluchtgevaar;
- geschokte rechtsorde (de verdenking betreft een zeer ernstig feit, waarop een 

gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld, en de rechtsorde is door dat feit ernstig 
geschokt);

- recidivegevaar;
- onderzoeksbelang.264

264  De voorlopige hechtenis moet in redelijkheid noodzakelijk zijn voor het aan de dag brengen van de 
waarheid anders dan door verklaringen van verdachte. Daarbij kan gedacht worden aan collusiegevaar: 
het gevaar dat de verdachte, als hij in vrijheid zou worden gesteld, bijvoorbeeld getuigen beïnvloedt of 
bewijsmateriaal wegmaakt.
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Voorwaarden
De wet kent naast de gevallen en gronden nog twee algemene voorwaarden waaraan 
voldaan moet zijn.
-  er moet sprake zijn van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Een redelijk vermoeden 

van schuld aan een strafbaar feit is daartoe niet voldoende. De verdenking moet 
ernstiger zijn, het belastende materiaal zwaarwegender: 

- de tweede algemene voorwaarde betreft het zogenaamde anticipatiegebod dat er 
kort gezegd op neer komt dat de rechter rekening moet houden met de straf die 
vermoedelijk zal worden opgelegd. Als de verwachting is dat geen onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel zal worden opgelegd, of als de 
verdachte door de voorlopige hechtenis langere tijd van zijn vrijheid beroofd zou 
worden dan de verwachte duur van de op te leggen straf of maatregel, dan mag de 
rechter de voorlopige hechtenis niet bevelen.

8.2. Schorsing 

Schorsing van de voorlopige hechtenis houdt in dat de voorlopige hechtenis voor 
bepaalde of onbepaalde tijd, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, niet 
(verder) ten uitvoer wordt gelegd.265 De verdachte moet zich eerst bereid verklaren de 
voorwaarden na te leven. De rechter kan ambtshalve, op vordering van het OM, of op 
verzoek van de verdachte, de schorsing bevelen. 

De algemene en bijzondere voorwaarden
Hoewel de wet dat (anders dan bij de voorwaardelijke veroordeling) niet uitdrukkelijk 
voorschrijft, zal in de praktijk als algemene voorwaarde aan de schorsing worden 
verbonden dat betrokkene geen strafbare feiten pleegt of zich anderszins misdraagt.
Daarnaast kunnen ook bijzondere voorwaarden worden gesteld. De wet stelt geen 
beperkingen aan de aard en het karakter van deze bijzondere voorwaarden. Net als bij 
de voorwaardelijke veroordeling kunnen ook hier voorwaarden worden gesteld die het 
gedrag van betrokkene betreffen. Dat kan dus een straat- of contactverbod zijn, maar ook 
(jeugd)reclasseringstoezicht en een opname/behandeling. In de praktijk komt het ook voor 
dat als schorsingsvoorwaarde wordt opgenomen dat verdachte zal meewerken aan een 
ambulant pro Justitia-onderzoek. 

265 Artikel 80 WvSv (meerderjarigen) en artikel 493 WvSv (minderjarigen).
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Wanneer kan schorsing plaatsvinden?
De schorsing kan aan het begin van het traject van de voorlopige hechtenis worden 
bevolen door de rechter-commissaris. Daarna kan, nog voor de zitting, de voorlopige 
hechtenis worden geschorst door de raadkamer van de rechtbank. En verder kan ook 
de rechter ter zitting nog tot schorsing besluiten. Tenslotte is niet uitgesloten dat na 
een aanhouding van de zaak, voordat de zaak opnieuw ter zitting wordt behandeld, de 
voorlopige hechtenis door de raadkamer van de rechtbank tussentijds wordt geschorst. 
Het komt er dus op neer dat de voorlopige hechtenis kan worden geschorst tot het 
moment waarop het vonnis van de rechter onherroepelijk is. 

Opheffing van de schorsing
Als de verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt of dreigt te ontvluchten, kan de 
rechter de opheffing van de schorsing bevelen. Soms zal niet kunnen worden gewacht 
totdat de rechter de schorsing heeft opgeheven. Daarom biedt de wet de officier van 
justitie de mogelijkheid in dat geval de aanhouding van de verdachte te bevelen. Dit houdt 
in dat als de officier van justitie, bijvoorbeeld van de kant van de (jeugd)reclassering, 
signalen ontvangt dat betrokkene zich aan de (in de bijzondere voorwaarden vastgelegde) 
behandeling onttrekt, of zich niet houdt aan de aanwijzingen van de behandelaars, deze 
de politie opdracht kan geven betrokkene onmiddellijk aan te houden, waarna detentie 
volgt. Die beslissing wordt dan vervolgens ter toetsing aan de rechter voorgelegd. 

Indien medewerking aan een pro Justitia-onderzoek als schorsingsvoorwaarde is 
opgenomen, kan men zich in dit kader afvragen wat onder medewerking verstaan dient 
te worden. Overtreding van deze schorsingsvoorwaarde is evident wanneer betrokkene 
weigert te verschijnen op de afspraak en weigert rapporteur te woord te staan maar is 
het ook evident als de verdachte inhoudelijk medewerking aan het onderzoek weigert? 
Betrokkene kan immers niet gedwongen worden tot medewerking aan het onderzoek 
en de rapporteur heeft gelet op de geldende beroeps-en gedragscodes ook op dit punt 
zijn verantwoordelijkheid. Kortom, de voorwaarde medewerking te verlenen aan een 
pro Justitia-rapportage kan nog wel eens voor een dilemma voor de rapporteur zorgen. 
In een dergelijk geval is het altijd raadzaam even contact op te nemen met een NIFP-
jurist. Dat laatste geldt ook voor de situatie waarin medewerking aan het pro Justitia-
onderzoek niet als schorsingsvoorwaarde is opgenomen en betrokken vervolgens 
weigert; in dat geval is ook te overwegen om via de offcier van justitie te verzoeken om de 
schorsingsvoorwaarden te wijzigen of uit te breiden.
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8.3. Schorsing als behandelkader

Wanneer is schorsing als behandelkader mogelijk?
Om te beginnen is het goed te bedenken dat een schorsing van de voorlopige 
hechtenis kan plaatsvinden in alle stadia van het strafproces, zolang het vonnis 
van de rechter nog niet onherroepelijk is. In de fase voor de zitting zal dat meestal 
gebeuren op voorspraak van advocaat of (jeugd)reclassering waarbij van die kant 
namens de verdachte ‘zekerheden’ worden aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld 
een reclasseringstoezicht of een contactverbod. Hoewel ook dan een therapeutische 
behandeling als schorsingsvoorwaarde mogelijk is, zal dat doorgaans niet een door 
de pro Justitia-rapporteur voorgestelde behandeling zijn. De praktijk laat zien dat 
het rapport van de pro Justitia-rapporteur pas kort voor de zitting wordt afgerond 
en de rechter zich dientengevolge meestal dan pas over het advies kan buigen. In de 
hierna te bespreken gevallen waarin de schorsing van de voorlopige hechtenis een 
adequaat behandelingskader zou kunnen zijn, dient die door de zittingsrechter uit te 
spreken schorsing dan ook altijd gecombineerd te worden met een aanhouding van de 
behandeling van de strafzaak ter zitting. De rechter zet dan als het ware de strafzaak in de 
‘wachtstand’ in afwachting van de resultaten van het behandeltraject, waarbij onder meer 
ook betrokkenes motivatie voor behandeling kan worden getest. Die resultaten kunnen 
dan (in positieve of negatieve zin) bij de uiteindelijke afdoening van de strafzaak worden 
meegenomen. Misschien goed om hier nog op te merken dat dit behandelkader slechts 
incidenteel wordt opgelegd.

In welke gevallen is schorsing als behandelkader te overwegen?
Het zal duidelijk zijn dat een schorsing van de voorlopige hechtenis als behandelkader 
niet mogelijk is als het delict waarvan betrokkene wordt verdacht dusdanig ernstig is dat 
een langdurige vrijheidsstraf te verwachten is. Een concrete grens valt daarbij niet aan 
te geven. De rechter en de officier van justitie zullen, naast de ernst van het feit, in hun 
beoordeling ook de tijd die betrokkene al in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht 
(die kan variëren van een paar dagen tot driekwart jaar), alsmede de inhoud van het 
behandelprogramma, betrekken. 
De schorsing van de voorlopige hechtenis in combinatie met een aanhouding van de zaak 
biedt de volgende voordelen:
-  bij de definitieve afdoening van de zaak kan de rechter rekening houden met het verloop 

van de behandeling. Een positieve inzet van betrokkene zal zich doorgaans vertalen in 
een strafvermindering. In ieder geval valt aan te nemen dat wanneer de rechter heeft 
ingestemd met een behandeling in het kader van een schorsing en betrokkene zich heeft 
ingespannen om die behandeling tot een goed einde te brengen, de rechter niet meer 
tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal besluiten:
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- de wetenschap bij betrokkene omtrent genoemde strafrechtelijke consequenties van 
het niet nakomen van de behandelafspraken kan een positieve impuls opleveren voor 
de behandelmotivatie. Er staat immers veel op het spel. 

Samengevat is een schorsing van de voorlopige hechtenis als strafrechtelijk behandelkader 
te overwegen in die gevallen waarin:
- naar verwachting geen langdurige vrijheidsstraf zal worden opgelegd; en
- er sprake is van een wankele behandelmotivatie; en
- er sprake is van een concreet en in de tijd afgebakend behandeltraject. 

Als voorbeeld valt te denken aan het geval waarbij een klinische behandeling van een 
drugsverslaafde geïndiceerd is en de onderliggende strafbare feiten naar verwachting niet 
zullen leiden tot het opleggen van een langdurige vrijheidsstraf (enkele jaren).

Bezwaren
Nadeel van de schorsingsvariant is dat de zaak minstens tweemaal ter zitting zal moeten 
worden behandeld. Ook zijn er grenzen aan de termijn gelegen tussen de beide zittingen, 
en daarmee aan de tijdsduur van de behandeling van betrokkene. Iedere verdachte heeft 
immers recht op een tijdige behandeling van zijn strafzaak. Een te lang uitstel van de 
definitieve beslissing van de rechter kan stuiten op bezwaren van de verdediging. In de 
praktijk wordt een tijdsbestek van ongeveer driekwart jaar nog als redelijk gezien. Of deze 
praktische en dogmatische bezwaren een belemmering opleveren om te kiezen voor deze 
modaliteit is overigens ter beoordeling van de rechter.

8.4. Aandachtspunten bij de formulering van het advies 

Voor de formulering van het advies wordt evenals bij de bespreking van de bijzondere 
voorwaarde(n) bij een (deels) voorwaardelijke straf, verwezen naar de eerder genoemde 
criteria (zie Deel C. 3.6.1.). In het advies kan volstaan worden met het formuleren van de 
zorgvraag aan de hand van die (indicatie)criteria. 
Afgeraden wordt een kliniek met name te noemen. Het kan de indicatiestelling 
bemoeilijken. Wel is mogelijk een bepaalde kliniek als voorbeeld te noemen. Ook hier is 
weer van belang dat hierover tijdig afstemming met de reclassering plaatsvindt (dit ook 
vermelden) in verband met de haalbaarheid van het advies. 
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9. Taakstraf

9.1. Algemeen

De taakstraf neemt in dit overzicht van juridische kaders voor een te adviseren 
behandeling een bijzondere plaats in. De taakstraf is om te beginnen geen 
behandelmaatregel of behandelkader, maar vormt een zelfstandige sanctie in de variant 
van een leerstraf (thans alleen nog voor minderjarigen) of een werkstraf.266 Bespreking 
van de taakstraf is toch van belang omdat het denkbaar is dat de pro Justitia-rapporteur, 
vanuit zijn bevindingen in het gedragsdeskundig onderzoek, tot de conclusie komt dat 
bijvoorbeeld een leerstraf in de vorm van een training gericht op het ontwikkelen van 
bepaalde (sociale) vaardigheden is aan te bevelen in plaats van een meer therapeutisch 
gerichte interventie of in aanvulling daarop. Daarnaast is het mogelijk dat de (jeugd)
reclassering tot een taakstrafadvies komt, terwijl de gedragsdeskundige van mening is dat 
er, vanuit de aangetroffen (psychische) problematiek, contra-indicaties bestaan voor de 
toepassing van deze sanctie. Ook om die reden is enige bekendheid met het taakstraf van 
belang.

De geschiedenis van de taakstraf gaat terug tot de jaren tachtig. Sinds die tijd werd met 
de ‘dienstverlening’ geëxperimenteerd in het kader van bijzondere voorwaarden. De 
straf van ‘onbetaalde arbeid ten algemene nutte’ werd in 1989 als alternatief voor de 
korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf in de wet opgenomen en in 2000 is de taakstraf 
als zelfstandige hoofdstraf in de wet geregeld. Het opleggen van de taakstraf bleef niet 
langer voorbehouden aan de rechter. De officier van justitie kreeg de bevoegheid een 
taakstraf aan te bieden in de vorm van een transactie267 (bij minderjarigen bestond die 
mogelijkheid al eerder) en sinds 2008 tevens in het kader van een strafbeschikking.268 
Met inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening269 kwam deze mogelijkheid (transactie-
taakstraf) te vervallen voor de delicten waarvoor een strafbeschikking mogelijk is.270 

266  Artikel 22b (en volgende) WvSr (voor meerderjarigen) en artikel 77m (en volgende) WvSr (voor minderjari-
gen).

267 Artikel 74 WvSr.

268 Zie Aanwijzing OM-strafbeschikking (2020A014, Stcrt 2020, 62572)

269 Wet van 7 juli 2006, Stb. 2006, 330.

270 Artikel 257a WvSv, zie verder bij Deel A 2.5.1. (onder vervolging).
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9.2. Varianten

De verschillende taakstraffen zijn:
1. de werkstraf, bestaande uit:

a. het verrichten van onbetaalde arbeid (het werk wordt verricht op zogenaamde 
projectplaatsen of in het kader van groepswerkprojecten. Voor de 
werkzaamheden vindt geen betaling plaats. Zo mogelijk en gewenst worden 
werkprojecten gezocht die in enig verband staan met het strafbare feit.);

b.  (en bij jeugdigen tevens) het verrichten van arbeid tot herstel van de door het 
strafbare feit aangerichte schade.

2. de leerstraf, bestaande uit het volgen van een leerproject. 
  De leerstraf kan alleen nog worden opgelegd aan personen bij wie het 

minderjarigenstrafrecht wordt toegepast.271 
  Leerprojecten dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de problematiek van de 

veroordeelde, teneinde gedragsalternatieven voor het delinquente gedrag te 
bevorderen. Het leerproject dient ook aandacht te besteden aan het delictgedrag zelf. 

3. een combinatie van werk-en leerstraf (alleen bij toepassing minderjarigenstrafrecht).

9.3. Voorwaarden voor oplegging

In de wet is als hoofdregel bepaald dat een taakstaf zowel in het volwassenen- als in het 
jeugdstrafrecht niet wordt opgelegd in geval van een veroordeling voor:
- een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaren 

of meer is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het 
slachtoffer ten gevolge heeft gehad;

- een van de misdrijven omschreven in de artikelen 181 (alleen bij volwassenen), 240b, 
248a, 248b, 248c en 250 Wetboek van Strafrecht.

271  De leerstraf voor meerderjarigen is opgegaan in de voorwaardelijke veroordeling (zie Deel D.7.3. onder 
bijzondere voorwaarden).
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Een taakstraf wordt (in het volwassenenstrafrecht) voorts niet opgelegd in geval van 
veroordeling voor een misdrijf indien:
- aan de veroordeelde in de 5 jaren voorafgaand aan het door hem begane feit wegens 

een soortgelijk misdrijf een taakstraf is opgelegd, en
-  de veroordeelde deze taakstraf heeft verricht dan wel de tenuitvoerlegging van de 

vervangende hechtenis is bevolen.272

Echter, in uitzondering op de hierboven beschreven hoofdregel, is het opleggen 
van een taakstraf in het volwassenenstrafrecht bij ernstiger feiten (zoals hierboven 
beschreven) wél mogelijk, als de taakstrafwordt gecombineerd met de oplegging van een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van ten hoogste zes maanden of een vrijheidsbenemende 
maatregel.273 Deze mogelijke combinatie geeft de rechter de mogelijkheid een bij de ernst 
van het feit en de persoonlijke omstandigheden van de dader passende straf op te leggen. 

9.4. Uitvoering van de taakstraf

In het meerderjarigenstrafrecht is de reclassering belast met de zorg voor het aanbod 
van projectplaatsen voor de werkstraffen. Verder houdt de reclassering zich bezig met 
de begeleiding van de uitvoering van de taakstraffen en informeert zij de officier van 
justitie over de afloop daarvan. Voor de minderjarigen liggen deze taken bij het Bureau 
Taakstraffen van de Raad voor de Kinderbescherming.

Leerstraffen (voor minderjarigen)
Door de Raad voor de Kinderbescherming is een aantal trainingen en leerprogramma’s 
ontwikkeld. Alleen de programma’s die erkend zijn door de Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie mogen worden opgelegd als leerstraf.274 Het gaat daarbij 
vooral om sociale vaardigheidstrainingen die in verschillende varianten worden 
aangeboden. Naast een algemene sociale vaardigheidstraining zijn er ook trainingen 
met speciale aandacht voor agressieregulatie, middelengebruik, en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

272 Artikel 22b WvSr.

273 O.g.v artikelen 22b lid 3 Sr en 9 lid 4 Sr. Zie ook ECLI: NL:HR:2018:202.

274  Zie voor de leerstraffen voor minderjarigen de Menukaart Leerstraffen op www.kinderbescherming.nl;  
Voor volwassenen is de leerstraf verdwenen en kunnen alleen nog erkende gedragsinterventies als  
bijzondere voorwaarde worden opgelegd. Zie voor een overzicht van de erkende gedragsinterventies  
voor volwassenen en jeugdigen: www.justitieleinterventies.nl;

http://www.kinderbescherming.nl
http://www.justitieleinterventies.nl
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Duur van de taakstraf
In het meerderjarigenstrafrecht is het maximum voor de taakstraf bepaald op 240 uur. 
In het kader van de strafbeschikking kan het OM een taakstraf van ten hoogste 180 uur 
opleggen. In het jeugdstrafrecht bedraagt de duur van de werk- of leerstraf ten hoogste 
200 uren. Voor de combinatie van een werk- en een leerstraf geldt als maximum 240 uur.

Combinatie met vrijheidsbenemende sanctie  
Een taakstraf kan dus (zoals beschreven onder voorwaarden bij oplegging) in bepaalde 
gevallen ook worden opgelegd in combinatie met een vrijheidsbenemende straf of 
vrijheidsbenemende maatregel. Bij minderjarigen biedt de wet de mogelijkheid onverkort 
taakstraf en jeugddetentie met elkaar te combineren.

Afstemming (jeugd)reclassering/Raad voor de Kinderbescherming
Alvorens te adviseren tot oplegging van een taakstraf is het zaak daarover te overleggen 
met de (jeugd)reclassering en/of de Raad voor de Kinderbescherming. Die organisaties 
zijn, door hun kennis op dit terrein en hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
taakstraffen, goed op de hoogte van de mogelijkheden en eventuele contra-indicaties.

Contra-indicatie voor taakstraf
Wees alert op de mogelijkheid dat eventuele psychische/psychiatrische problemen bij 
betrokkene een contra-indicatie kunnen opleveren voor de toepassing van een taakstraf. 
Overleg daarover met de (jeugd)reclassering en/of Raad voor de Kinderbescherming en 
neem een advies daarover op in de pro Justitia-rapportage.

Bereidheid betrokkene noodzakelijk
Het adviseren van een taakstraf heeft geen zin als op voorhand al blijkt dat betrokkene 
niet bereid is een taakstraf uit te voeren. 

Uitgesloten combinaties
Een taakstraf als bijzondere voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke veroordeling 
of bij een schorsing van de voorlopige hechtenis is uitgesloten. Een taakstraf is immers 
een zelfstandige hoofdstraf. Wel kan een (erkende) gedragsinterventie als bijzondere 
voorwaarde worden opgelegd (zie Deel D.7.3.).
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9.5. Aandachtspunten bij de formulering van het advies

De rapporteur dient zich te onthouden van een normatief advies over welke straf 
de rechter zou moeten opleggen. Dat (normatieve) oordeel behoort immers tot de 
competentie van de rechter. Dit geldt ook voor de taakstraf. Wel wil de rechter in 
voorkomend geval (als de reclassering van plan is een taakstraf te adviseren) van de 
rapporteur horen of er mogelijke contra-indicaties zijn die verband houden met de 
psychische toestand van betrokkene. Dit geldt met name voor de werkstraf. Verder is 
het natuurlijk denkbaar dat de rapporteur in de oplegging van een leerstraf (in geval 
van minderjarigen) mogelijkheden ziet betrokkene bepaalde voor de recidivepreventie 
noodzakelijke vaardigheden bij te brengen. Een dergelijke leerstraf kan uiteraard wat meer 
expliciet worden aanbevolen.
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10. Detentievervangende behandelkaders 

10.1. Algemeen

Met detentievervangende behandelkaders wordt gedoeld op de mogelijkheden 
die bestaan om gedetineerden vanuit de detentiesituatie over te brengen naar een 
behandelsetting of andere setting buiten de muren van de penitentiaire inrichting. De 
beslissing over de toepassing van deze modaliteiten ligt niet in handen van de rechter die 
de straf heeft opgelegd, maar bij degene die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging 
daarvan (meestal het Ministerie van Veiligheid en Justitie of daaraan gerelateerde 
organen/functionarissen). Strikt genomen horen deze juridische kaders dus niet in dit 
overzicht thuis. Het gaat immers om modaliteiten die de rechter niet bij vonnis kan 
opleggen en waarover in de rechtszaak dus geen advies kan worden uitgebracht. Toch is 
het van belang dat de pro Justitia-rapporteur kennis heeft van de mogelijkheden in het 
executie- en reintegratietraject en daarover eventueel in de pro Justitia-rapportage een 
overweging opneemt. In de forensische beschouwing kan de rapporteur wijzen op de 
mogelijkheid/wenselijkheid van een behandeling in de detentiefase, met gebruikmaking 
van een van de genoemde kaders. De pro Justitia-rapportage staat in de fase van de 
executie van de straf namelijk ook ter beschikking van de hulpverleners in de penitentiaire 
inrichting. Een dergelijke overweging in de pro Justitia-rapportage kan zinvol zijn in die 
gevallen waarin gebleken is van een noodzaak tot behandeling, maar waarin het opleggen 
van een behandelmaatregel of het stellen van bijzondere voorwaarden als behandelkader 
door de rechter, om welke reden dan ook, niet mogelijk lijkt te zijn. 

De voor het werkveld van de pro Justitia-rapporteur relevante varianten worden hierna 
kort besproken. Daarbij wordt niet gekeken naar de behandelmogelijkheden binnen 
detentie, maar naar die varianten die het mogelijk maken de gedetineerde te behandelen/
begeleiden buiten de penitentiaire setting. Voor gedetineerden die zijn gedetineerd in 
een Justitiële Jeugdinrichting op grond van het sanctierecht voor minderjarigen is het 
onderwerp detentievervangende behandelkaders in de praktijk minder relevant. 
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10.2. Overplaatsing naar de ggz 

Psychische of psychiatrische problematiek kan een belemmering opleveren voor detentie. 
Zowel preventief gedetineerden als veroordeelden kunnen in zo’n geval, op last van 
de selectiefunctionaris van de penitentiaire inrichting worden overgeplaatst naar een 
psychiatrische inrichting om daar te worden verpleegd zolang dat noodzakelijk is.275

Bij de indicatiestelling voor klinische zorg binnen detentie geldt het uitgangspunt “ggz 
tenzij..” wat betekent dat gedetineerden met psychische of psychiatrische problematiek in 
de (reguliere) ggz worden geplaatst, tenzij er sprake is van een contra-indicatie.276 
Het Psychomedisch overleg (PMO) van de betreffende P.I.277 maakt in samenspraak met 
het NIFP (afdeling IFZ) hierover een inschatting. Tevens wordt door DIZ op basis van een 
risicotaxatie beoordeeld of betrokkene ook daadwerkelijk buiten detentie geplaatst mag 
worden.

Voor deze overplaatsing naar de ggz is een zorgmachtiging vereist op grond van de Wvggz 
(of een rechterlijke machtiging voor onvrijwillige opname op grond van de WZD). Een 
zorgmachtiging (of rechterlijke machtiging) kan achterwege blijven indien de forensische 
patiënt (de gedetineerde) schriftelijk en vrijwillig met de overbrenging instemt.278

Gedurende de opname/overplaatsing loopt de straf of de termijn van de voorlopige 
hechtenis gewoon door. Betrokkene blijft administratief ingeschreven in de penitentiare 
inrichting van herkomst. Een terugplaatsing naar de penitentiare inrichting van herkomst 
vindt plaats als behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis niet langer noodzakelijk is, 
dan wel als er sprake is van vluchtgevaar of betrokkene een voor de (ggz-)instelling niet te 
hanteren gevaar vormt voor zijn directe omgeving.

275 Artikel 15 lid 4 Penitentiaire Beginselenwet (Pbw).

276 Contra-indicaties:
 -aan betrokkene is TBS met dwangverpleging opgelegd;
 -het OM adviseert negatief over plaatsing in de ggz;
 -betrokkene heeft een vreemdelingenstatus;
 -betrokkene is levenslange straf opgelegd;
 -er is een zeer hoog beveiligingsniveau geïndiceerd;
 -ingeschat wordt dat een plaatsing in de ggz maatschappelijke onrust zal veroorzaken;
 -betrokkene wil geen toestemming wil verlenen voor indicatiestelling voor de ggz;
 -er is sprake van een overbruggingsperiode in afwachting van plaatsing in de ggz.

277  Aan het PMO nemen deel: psycholoog en vertegenwoordiger(s) van de medische dienst van de P.I en een 
NIFP-psychiater.

278 Artikel 6.7. WFZ.
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Indien echter sprake is van een contra-indicatie en betrokkene derhalve niet conform het 
uitgangspunt “ggz tenzij…” uitgeplaatst kan worden naar de (reguliere) ggz, kan het PMO 
een plaatsing bij een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) indiceren. Binnen een PPC 
is 24-uurs psychiatrische zorg beschikbaar voor gedetineerden met een verstandelijke 
beperking, psychiatrische aandoeningen zoals een verslaving, of een combinatie 
hiervan.279 Een doorverwijzing naar een PPC kan echter ook direct al bij aanvang in 
hechtenis plaatsvinden. 
De gemiddelde verblijfsduur in een PPC is vier maanden. Als de gedetineerde zijn straf 
heeft uitgezeten of de voorlopige hechtenis wordt opgeheven en de psychische problemen 
zijn nog niet voldoende behandeld, dan wordt de patiënt vanuit het PPC zoveel mogelijk 
naar de reguliere ggz overgeplaatst of vindt er doorstroming plaats naar een andere vorm 
van forensische zorg.

In het minderjarigenstrafrecht geldt een vergelijkbare regeling.280 In de praktijk wordt 
hiervan zelden of nooit gebruik gemaakt. Daarbij zal een rol spelen dat de gedetineerden 
in een JJI in de regel aanmerkelijk jonger zijn dan in een PI en dat de verblijfsduur in een JJI 
aanmerkelijk korter is. 

10.3. Overbrenging ten behoeve van zorg/hulpverlening
 
De directeur van de penitentiaire inrichting heeft de bevoegdheid een gedetineerde, met 
instemming van de selectiefunctionaris, in een verslavingskliniek te plaatsen.281 
Deze regeling geldt niet alleen voor veroordeelden met een strafrestant van maximaal 
12 maanden, maar ook preventief gedetineerden komen hiervoor in aanmerking. In dat 
geval is advies van het OM vereist. Ook hier geldt dat als er geen behandelnoodzaak 
meer is of als er sprake is van vluchtgevaar of gevaar voor derden, betrokkene wordt 
teruggeplaatst. De gedetineerde blijft immers, tijdens het verblijf in de verslavingskliniek, 
ingeschreven in de inrichting van herkomst.

279  Sinds 2008 beschikt DJI over vier PPC’s: PI Haaglanden (locatie Scheveningen), PI Vught, Justitieel Centrum 
Zaanstad en PI Zwolle. In alle PPC’s wordt zorg aan mannen geboden, in Zwolle en Zaanstad zijn er ook 
plekken voor vrouwen.

280 Artikel 12 lid 8 van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ).

281 Zie artikel 43 lid 3 Pbw en artikel 31, lid 1 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.
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Ook deze bepaling voor volwassenen heeft in de BJJ een tegenhanger voor gedetineerden 
in de JJI’s.282 Maar ook voor deze bepaling geldt dat er in de praktijk weinig tot geen 
gebruik van wordt gemaakt. 

10.4. Penitentiair Programma (PP) 

Het penitentiair programma biedt een voorwaardelijk kader om gedetineerden geleidelijk 
voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving.283

Dit programma vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de detentiefasering 
in gevallen waarin de voorwaardelijke invrijheidsstelling (V.I., zie hierna in 10.6) niet 
beschikbaar is. Een gedetineerde komt alleen in aanmerking voor een penitentiair 
programma als hij is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van tenminste 
6 maanden en ten hoogste 1 jaar. Bij aanvang moet het strafrestant nog ten minste 
4 weken bedragen. Bij de beslissing tot deelname aan het programma wordt onder andere 
rekening gehouden met het gedrag van de gedetineerde, de mogelijkheden om risico’s te 
beperken en te beheersen en de belangen van de slachtoffers, nabestaanden en andere 
relevante personen. Sinds inwerkingtreding van de nieuwe regeling284 (december 2021) 
komt een gedetineerde met een straf van langer dan 1 jaar niet meer in aanmerking voor 
een PP. Overlap met de V.I. is hiermee opgeheven. 

Een PP omvat een samenstel van activiteiten voor tenminste 26 uur per week. Het 
programma kan zich richten op het vergroten van de kans op arbeid na invrijheidstelling, 
het aanleren van bepaalde sociale vaardigheden, het volgen van onderwijs of het 
bieden van bijzondere zorg of er kan op andere wijze invulling gegeven worden aan de 
voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij.285 Aan deelname aan het PP kunnen 
voorwaarden betreffende het gedrag van de gedetineerde worden gesteld (bijvoorbeeld 
een contactverbod, meldplicht, deelname aan een gedragsinterventie, een verplichting om 
zich onder ambulante behandeling te stellen). 

282 Artikel 48 lid 3 van de BJJ.

283 Het penitentiair programma (bestemd voor meerderjarigen) is wettelijk vastgelegd in artikel 4 PBW.

284 Onderdeel van de Wet straffen en beschermen.

285 Artikel 5 Penitentiaire Maatregel.
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10.5. Scholings- en trainingsprogramma jeugd (STP) 

In het kader van de detentiefasering bestaat ook voor jeugdigen de mogelijkheid, ten 
behoeve van de resocialisatie, aan het einde van de detentie deel te nemen aan een 
zogenaamd scholings- en trainingsprogramma buiten de inrichting waar betrokkene 
gedetineerd is.286 Voor het programma komen in aanmerking de tot vrijheidsstraf 
veroordeelde jeugdigen die tenminste tweederde van hun straf hebben ondergaan 
en waarbij het strafrestant minimaal 3 maanden bedraagt. Daarnaast kunnen ook 
degenen die zijn veroordeeld tot een PIJ aan het programma deelnemen. De duur van 
het programma voor de tot PIJ-veroordeelden is afhankelijk gesteld van de duur van 
de maatregel (3, 5 of 7 jaar). Het STP start respectievelijk 3, 6, of 12 maanden voor het 
voorwaardelijke einde van de maatregel.

Het programma omvat per week minimaal 26 uur aan activiteiten die onder 
andere gericht kunnen zijn op:
- aanleren sociale vaardigheden;
- bieden van onderwijs;
- vergroten kans op arbeid na detentie;
- bijzondere zorg, zoals: verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg of verstandelijke 

gehandicaptenzorg.

De directeur van de justitiële jeugdinrichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het programma, maar de jeugdreclassering is belast met de begeleiding en houdt toezicht 
op het verloop. Indien de jeugdige zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de directeur, 
in het uiterste geval, het programma beeindigen, waarna betrokkene wordt teruggeplaatst 
in de inrichting van herkomst.

286  Het STP is geregeld in de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (BJJ) en nader uitgewerkt in het Regle-
ment justitiële jeugdinrichtingen (RJJ). 
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10.6. De voorwaardelijke invrijheidsstelling (V.I.)

Voorwaardelijke invrijheidstelling houdt in dat een veroordeelde na het uitzitten van een 
deel van de gevangenisstraf onder bepaalde voorwaarden kan vrijkomen. V.I. kan verleend 
worden als er een onvoorwaardelijke en onherroepelijke gevangenisstraf is opgelegd van 
meer dan 1 jaar.287

De V.I.-periode wordt gehandhaafd op maximaal een derde van de opgelegde straf en 
kan volgens de nieuwe regeling in principe maximaal 2 jaar duren (dat was 10 jaar). Bij 
uitzondering, bijvoorbeeld als er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de 
veroordeelde wederom een ernstig gewelds-of zedendelict zal plegen, kan de proeftijd 
telkens met 2 jaren worden verlengd.288

Volgens de nieuwe regeling komen veroordeelden echter niet meer (zoals voorheen) 
automatisch voor V.I. in aanmerking.289 maar alleen indien aan bepaalde criteria wordt 
voldaan. Deze criteria betreffen het gedrag van de veroordeelde, slachtofferbelangen en 
veiligheidsrisico’s voor de maatschappij. 
Het OM neemt voor iedere gedetineerde een individuele beslissing over diens V.I. en de 
in het kader daarvan op te leggen voorwaarden. Ook beslist het OM over het verlenen 
en herroepen van de V.I. en kan de beslissing over de verlenging uitstellen. Als een 
veroordeelde voor V.I. in aanmerking komt, geldt altijd de algemene voorwaarde geen 
strafbare feiten plegen. 

Daarnaast kunnen er bijzondere voorwaarden opgelegd worden (bijvoorbeeld een 
contactverbod, meldingsplicht, ambulante of klinische behandeling, deelname aan 
een gedragsinterventie).290 Deze voorwaarden staan hoofdzakelijk in het teken van de 
begeleide terugkeer van betrokkene in de samenleving en hebben daarmee (deels) een 
wat ander karakter dan de bijzondere voorwaarden die gesteld kunnen worden bij een 
voorwaardelijke strafdeel.

287 Artikel 6:2:10 WvSv.

288 Artikel 6:1:18 lid2 WvSv.

289 Wet straffen en beschermen, inwerkingtreding nieuwe regeling V.I. juli 2021.

290 Zie voor de lijst van mogelijke voorwaarden artikel 6:2:11 WvSv.
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Lijst van gebruikte afkortingen

Bjj Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

BOPZ (Wet) bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

BW Burgerlijk Wetboek

CTG Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

DIZ Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI)

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition

DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition

DUT Dadelijke Uitvoerbaarheid
 
EVRM Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele 

vrijheden

FMO Forensisch milieuonderzoek

FPC Forensisch Psychiatrisch Centrum

FPD Forensisch Psychiatrische Dienst

FPK Forensisch Psychiatrische Kliniek

FPPO Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek

GBM gedragsbeïnvloedende maatregel
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GI Gecertificeerde Instelling

ggz geestelijke gezondheidszorg

GVO gerechtelijk vooronderzoek

hvb huis van bewaring

IBS inbewaringstelling

IFZ Indicatiestelling Forensische Zorg

ISD plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

ITB Individuele Traject Begeleiding

JJI Justitiële Jeugdinrichting

KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

LJN Landelijk Jurisprudentie Nummer

NIFP Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

NIP Nederlands Instituut van Psychologen

NVvP Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

NRGD  Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

OM Openbaar Ministerie

PBC  Pieter Baan Centrum

Pbw Penitentiaire beginselenwet

PI Penitentiaire Inrichting



- 196 - - 197 -

PIJ Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen

PJ Pro Justitia

PM Penitentiaire maatregel

PMO Psycho Medisch Overleg

PP Penitentiair programma

PPC Penitentiair Psychiatrisch Centrum

RC Rechter-Commissaris

RIBW Regionale Instellingen voor Beschermde Woonvormen

RISc  Recidive Inschattings Schalen

RM Rechterlijke machtiging

SDA Stelselmatige Dader Aanpak

SGLVG Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt

STP Scholings- en Trainingsprogramma 

TBS terbeschikkingstelling

VI Voorwaardelijke invrijheidstelling

VH Voorlopige hechtenis

Wet BIG Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

WFZ Wet Forensische Zorg

WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst



- 198 -

WvSr Wetboek van Strafrecht

WvSv Wetboek van Strafvordering

Wvggz Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

WZD Wet Zorg en Dwang

ZM Zorgmachtiging
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Bijlagen

Vraagstelling pro Justitia-rapportage oplegging straf volwassenen  
(NIFP 2020)

0.  Als betrokkene weigert onderzocht te worden, tot welke overwegingen van de 
onderzoeker geeft die weigering aanleiding?

1.   Is betrokkene lijdende aan een psychische stoornis, verstandelijke handicap en/
of psychogeriatrische aandoening en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te 
omschrijven?

2.  Hoe was dit ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde?291

3.   Beïnvloedde de eventuele psychische stoornis, verstandelijke handicap en/of 
psychogeratrische aandoening onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde  
van het ten laste gelegde? 

4.   Zo ja, kunt u dan gemotiveerd aangeven:
a. Op welke manier dat gebeurde, 
b.  Of dit leidt tot het advies om het ten laste gelegde in een verminderde mate dan 

wel in het geheel niet toe te rekenen, en
c. Indien geadviseerd wordt om in een verminderde mate toe te rekenen, preciseer 

dit gedragskundig.

5. a. Welke verwachting heeft u, gelet op de hiervoor beschreven stoornis, ten aanzien  
 van het risico op recidive?
b.  Welke beschermende functies in de persoonlijkheid of functionerendienen dienen 

hierbij in overweging te worden genomen?
c.  Welke contextuele, situatieve of andere condities dienen hierbij in overweging te 

worden genomen?
d.  Is er iets te zeggen over eventuele onderlinge beïnvloeding van deze factoren en 

condities?

291 In art. 37a (oplegging tbs) wordt de terminologie ‘ziekelijke stoornis, gebrekkige ontwikkeling’ gehanteerd.
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6.  Zijn er argumenten gelegen in de persoonlijkheid en/of ontwikkeling van onderzochte 
die aanleiding geven het minderjarigenstrafrecht toe te passen? (deze vraag alleen 
opnemen en beantwoorden als onderzochte ten tijde van het plegen van het ten laste 
gelegde de leeftijd van 23 jaar nog niet had bereikt) Zo ja, volg de jeugdvraagstelling.292

7. a. Welke aanbevelingen van gedragsdeskundige en van andere aard zijn te doen   
 voor interventies die het eventuele recidivegevaar kunnen beperken? 
b. Binnen welk(e) juridisch(e) kader(s) zouden deze gerealiseerd kunnen worden?293

292 7. a.  Welke aanbevelingen van gedragsdeskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies di 
het eventuele recidivegevaar kunnen beperken en die een zo gunstig mogelijke ontwikkeling bevor-
deren?

          b. Binnen welk(e) juridisch(e) kader(s) zou(den) deze kunnen worden gerealiseerd?
 8.     Indien u adviseert tot een gedragsbeïnvloedende maatregel kunt u dan aangeven:
          a. Welke problematiek van de onderzochte hiertoe aanleiding geeft?
          b.  Waarom deze maatregel in het belang geacht kan worden van een zo gunstig mogelijke verdere 

ontwikkeling van de onderzochte?
          c. Welke vorm van zorg of hulpverlening aangewezen is?
 9.     Indien u adviseert tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) kunt u dan aangeven:
          a. Welke problematiek van de onderzochte hiertoe aanleiding geeft?
          b.  Waarom deze maatregel in het belang kan worden geacht van een zo gunstig mogelijke verdere 

ontwikkeling van de onderzochte?
 10.   In hoeverre komen er uit het onderzoek bevindingen naar voren die niet aan de orde zijn gekomen in 

de onderzoeksvragen, maar wel van belang zijn met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding van 
de onderzochte en/of bij eventueel te nemen beslissingen? 

293  Indien bij vraag 7a een advies voor het afgeven van een zorgmachtiging wordt geformuleerd (art. 2.3 Wfz), 
dient zo mogelijk tevens vermeld te worden of dit binnen de reikwijdte valt van de Wvggz (in het geval 
sprake is van een psychische stoornis) of van de Wzd (in het geval sprake is van een psychogeriatrische aan-
doening of verstandelijke beperking), afhankelijk van de meest voorliggende problematiek naar inschatting 
van de rapporteur.



- 204 - - 205 -
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0.  Als verdachte weigert onderzocht te worden, tot welke overwegingen van de 
onderzoeker geeft die weigering aanleiding? 

1.   Is onderzochte lijdende aan een psychische stoornis en/of verstandelijke handicap en 
zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven? 

2.  Hoe was dit ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde? 

3.   Beïnvloedde de eventuele psychische stoornis en/of verstandelijke handicap 
onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde? 

4.  Zo ja, kunt u dan gemotiveerd aangeven: 
a. op welke manier dat gebeurde, 
b. of dit leidt tot het advies om het ten laste gelegde in een verminderde mate dan 

wel in het geheel niet toe te rekenen, en 
c. indien wordt geadviseerd om in een verminderde mate toe te rekenen, preciseer 

dit gedragskundig. 

5.  a.  Welke verwachting heeft u, gelet op de hierboven beschreven stoornis, ten  
 aanzien van het risico op recidive? 
b.  Welke beschermende functies in de persoonlijkheid of functioneren dienen hierbij 

in overweging te worden genomen? 
c.  Welke contextuele, situatieve of andere condities dienen hierbij in overweging te 

worden genomen? 
  Valt bijvoorbeeld iets te zeggen over de invloed van de mede-dader(s)/groep 

rondom de onderzochte en/of van de opvoedingsomstandigheden op diens 
handelen? 

d. Is er iets te zeggen over eventuele onderlinge beïnvloeding van deze factoren en 
condities? 

6. Zijn er argumenten gelegen in de persoonlijkheid en/of de ontwikkeling van 
onderzochte die aanleiding geven het meerderjarigenstrafrecht toe te passen? (deze 
vraag alleen opnemen en beantwoorden als onderzochte ten tijde van het plegen van 
het ten laste gelegde de leeftijd van 16 of 17 jaar had). 
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7.  a. Welke aanbevelingen van gedragsdeskundige en van andere aard zijn te doen   
 voor interventies die het eventuele recidivegevaar kunnen beperken en die een  
 zo gunstig mogelijke ontwikkeling bevorderen? 
b. Binnen welk(e) juridisch(e) kader(s) zou(den) deze kunnen worden gerealiseerd? 

8. Indien u adviseert tot een gedragsbeïnvloedende maatregel kunt u dan aangeven: 
a. Welke problematiek van de onderzochte hiertoe aanleiding geeft? 
b.  Waarom deze maatregel in het belang geacht kan worden van een zo gunstig 

mogelijke verdere ontwikkeling van de onderzochte? 
c. Welke vorm van zorg of hulpverlening aangewezen is? 

9.   Indien u adviseert tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) kunt u 
dan aangeven: 
a.  Welke problematiek van de onderzochte hiertoe aanleiding geeft?
  In art. 77s WvSr.(oplegging PIJ) wordt de terminologie ‘gebrekkige ontwikkeling of 

ziekelijke stoornis’ gehanteerd. 
b.  Waarom deze maatregel in het belang kan worden geacht van een zo gunstig 

mogelijke verdere ontwikkeling van de onderzochte? 

10.  In hoeverre komen er uit het onderzoek bevindingen naar voren die niet aan de orde 
zijn gekomen in de onderzoeksvragen, maar wel van belang zijn met betrekking tot 
de ontwikkeling en opvoeding van de onderzochte en/of bij eventueel te nemen 
beslissingen.
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