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11.1 INLEIDING

De rechterlijke bemoeienis met een tbs-gestelde stopt niet op het moment dat
de tbs-maatregel is opgelegd. Periodiek toetsen rechters of de tbs-gestelde een
dusdanig veiligheidsrisico vormt dat de tbs-maatregel verlengdmoetworden
met één of twee jaar. Zij proberen dan een beeld te krijgen van wat er in de
tbs-gestelde omgaat om te beoordelen of verdere behandeling of resocialisatie
noodzakelijk is. Hierbij worden zij geholpen door adviezen van de kliniek,
reclassering en/of onafhankelijke gedragsdeskundigen.1

In deze bijdrage worden de rollen omgedraaid en de blik gericht op de
rechters. Wat gaat er eigenlijk in hen om bij het maken van deze verlengings-
beslissing? Hoe vormen zij zich een beeld van de tbs-gestelde? Hoe interprete-
ren zij als juristen de informatie die zij van gedragsdeskundigen krijgen? In
hoeverreworden zij beïnvloed door praktische zaken zoals dewerkdruk?Het
doel van deze bijdrage is om een theoretisch kader te bieden voor het denken
over de besluitvorming van de rechter bij het maken van de verlengingsbeslis-
sing.

Een aanknopingspunt is het onderzoek naar de besluitvorming van straf-
rechters bij het opleggen van sancties. Eén van de dominante benaderingen
is het focal-concernsperspectief van Steffensmeier, Kramer en Ulmer.2 Dit
perspectief stelt kortweg dat rechters een straf toemeten op basis van drie ‘focal
concerns’, namelijk (i) de verwijtbaarheid van de dader, (ii) het verlangen om
de gemeenschap tegen de dader te beschermen en (iii) de praktische conse-
quenties. Voor het beoordelen van deze elementen hebben rechters slechts
beperkte informatie, tijd en middelen beschikbaar. Daarom vallen zij terug
op ervaringsregels, stereotypen en vooroordelen bij hetmaken van een beslis-
sing. Deze ‘perceptual shorthand’ wordt niet alleen gevoed door de persoonlij-
ke ervaringen van de rechter, maar ook door omgevingsfactoren.

Mr. R. van Spaendonck is promovendus bij het Montaigne Centrum voor Rechtspleging
en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht.

1 Zie voor het juridisch kader Bleichrodt & Vegter 2016, p. 163-183.
2 Steffensmeier, Ulmer & Kramer; Kramer & Ulmer 2009.
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In deze bijdrage verken ik in hoeverre dit perspectief toegepast kanworden
op het verlengen van de tbs-maatregel. In demeeste literatuurworden de focal
concerns toegepast op punitieve sancties zoals gevangenisstraffen. In tegenstel-
ling tot deze sancties is de tbs-maatregel in principe niet bedoeld als vergelding
maar ter bescherming van de samenleving.3 Dit heeft allerlei consequenties
voor de besluitvorming van rechters als de tbs-maatregel verlengd moet
worden. Het focal-concernsperspectief leent zich voor een toepassing op andere
beslissingen omdat het een open karakter heeft. Het laat de ruimte aan de
onderzoeker om het perspectief nader in te vullen op een wijze die past bij
het onderzoeksobject. Deze ruimte gebruik ik ook om de nadruk te leggen
op de sociale interactie bij het maken van de verlengingsbeslissing. Deze
beslissing komt immers tot stand door de interactie tussen rechters, tbs-gestel-
den, gedragsdeskundigen, officieren van justitie en advocaten. Met de keuze
voor een sociaal-constructivistische benadering stel ik deze interactie in het
besluitvormingsproces centraal.

Dit artikel is als volgt ingedeeld. Eerst geef ik een korte uiteenzetting van
het focal-concernsperspectief (§ 11.2). Daarna ga ik in op het open karakter
van dit perspectief (§ 11.3). Vervolgens introduceer ik de sociaal-constructivis-
tische benadering door deze af te zetten tegen de neo-positivistische benadering
die in de meeste literatuur over dit onderwerp wordt gehanteerd (§ 11.4).
Vervolgens pas ik het focal-concernsperspectief toe op de verlenging van de
tbs-maatregel (§ 11.5). Tot slot maak ik enkele opmerkingen over de vraag
in hoeverre het focal-concernsperspectief toegepast kanworden op de verlen-
gingsbeslissing (§ 11.6).

11.2 HET FOCAL-CONCERNSPERSPECTIEF

De ontwikkeling van het focal-concernsperspectief kwamop gang in het kader
van een grote evaluatie van straftoemetingsrichtlijnen in de Amerikaanse staat
Pennsylvania. In 1982 waren in deze staat richtlijnen ingevoerd om meer
gelijkheid in de straftoemeting tot stand te brengen en het straftoemetingspro-
ces voor aanklagers en rechters te versimpelen.4 Bij de evaluatie kwamen
verschillende, maar nauw verbonden, thema’s aan bod zoals de effecten van
richtlijnen op straftoemetingsverschillen op basis van daderkenmerken (ge-
slacht, leeftijd en etniciteit), op gerechtelijke besluitvorming en op de interactie
en verhoudingen tussen verschillende partijen zoals rechters, officieren en
advocaten. Tegen deze achtergrond formuleerden Steffensmeier, Kramer en
Ulmer het focal-concernsperspectief in 1998.5

3 Van der Wolf 2012; Van der Landen 1992; Kooijmans 2002.
4 Kramer & Ulmer 2009, p. 13-41.
5 Steffensmeier, Ulmer & Kramer 1998.
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Het focal-concernsperspectief stelt dat rechters bij het toemeten van straffen
drie ‘focal concerns’ proberen te beoordelen. Dit zijn overkoepelende cate-
gorieën van overwegingen of aandachtspunten die rechters beschouwen en
tegen elkaar afwegen bij het opleggen van de straf. De focal concerns die
Steffensmeier, Kramer en Ulmer onderscheiden, zijn (i) verwijtbaarheid,
(ii) bescherming van de gemeenschap en (iii) praktische beperkingen en conse-
quenties. Deze focal concernsmoeten losworden gezien van juridische begrip-
pen. Ze komen immers voort uit (Amerikaans) empirisch onderzoek en vallen
niet één-op-één samen met hun juridische naamgenoten.

Bij de focal concern ‘verwijtbaarheid’ wordt aangeknoopt bij retributieve
strafrechttheorieën die stellen dat de straf een vergelding moet zijn voor het
aangedane leed. De ernst van het feit, het verwijt dat aan de dader kanworden
gemaakt en de ontstane schade zijn van doorslaggevend belang bij de straftoe-
meting. De tweede focal concern gaat om de bescherming van de gemeenschap,
ook wel aangeduid als het gevaar dat van de dader uitgaat. Het betreft over-
wegingen omde samenleving te beschermen tegen criminaliteit door de dader
op te sluiten en potentiële daders af te schrikken. Ten slotte omvat de derde
focal concern de overwegingen over praktische beperkingen en consequenties
van de straf. Onder deze restcategorie kunnen alle denkbare invloeden op de
rechterlijke besluitvormingworden geschaard die niet onder de verwijtbaarheid
of bescherming van de gemeenschap vallen. Steffensmeier, Kramer en Ulmer
denken hierbij aan de professionele verhouding tussen verschillende proces-
deelnemers, de tenuitvoerleggingspraktijk en de consequenties van een straf
voor de familie of voor de gezondheid van de dader.

Steffensmeier, Kramer en Ulmer beogen met hun theorie verschillen in
de straftoemeting te verklaren. De sleutel ligt in de wijze waarop rechters een
‘perceptual shorthand’ ontwikkelen wanneer zij geconfronteerd worden met
een hoge mate van onzekerheid bij de beoordeling van de focal-concerns.
Rechters beschikken immers niet over een tijdmachine om met eigen ogen te
kunnen vaststellen of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of zal recidive-
ren. In plaats daarvanmoeten rechters zich door – soms incomplete, tegenstrij-
dige of juist te omvangrijke – dossiers heen worstelen waarbij zij ook rekening
moeten houden met de maximale tijd die voor een zaak wordt uitgetrokken.
In navolging vanAlbonetti stellen Steffensmeier, Kramer en Ulmer dat rechters
met deze onzekerheid omgaan door terug te vallen op eerdere ervaringenmet
vergelijkbare gevallen en op heersende stereotypes. Hierdoor worden vooroor-
delen over bijvoorbeeld geslacht, etniciteit of sociale klasse aan de dader
toegedicht en werken zij door in de beoordeling van de focal-concerns.6

Het interpreteren en afwegen van de focal concerns wordt beïnvloed door
dewerkomgeving van rechters.7 Het focal-concernsperspectief wordt daarom

6 Albonetti 1997.
7 Ulmer & Kramer 1998.
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regelmatig gecombineerd met het gerechtsgemeenschapsperspectief.8 In dit
perspectief worden gerechten getypeerd als gemeenschappenwaarvan de leden
verbonden zijn door hun betrokkenheid bij de rechtspraak en daartoe afhanke-
lijkheidsrelaties met elkaar onderhouden. De gerechtsgemeenschap is dus een
sociale orde met een eigen cultuur, organisatie, machtsrelaties en regels. Zo
ontwikkelen de leden van de gerechtsgemeenschap bijvoorbeeld vuistregels
voor de bestraffing van veelvoorkomende delicten (‘going rates’).9 Dit zijn
normenwaar rechters op terug kunnen vallenwanneer zij onzekerheid ervaren
bij de beoordeling van de focal concerns.10

De werkomgeving van de rechter is niet alleen van belang als sociale
omgeving, maar ook vanuit een organisatorisch perspectief. Dixon stelt dat
rechters zich bewust zijn van het belang om de gerechtelijke organisatie
draaiende te houden. Een belangrijk doel is om zaken efficiënt af te handelen
en achterstanden te voorkomen.11 Dergelijke overwegingen van organisatori-
sche aard werken met name door in de beoordeling van de focal concern
‘praktische beperkingen en consequenties’.12 Overigens ligt het voor de hand
dat organisatorische overwegingen het onderspit delven bij ernstige delicten
omdat de vergelding en het beschermen van de samenleving dan prevaleert.
Bij minder ernstige delicten worden aan deze focal concerns minder gewicht
toegekend en krijgen praktische overwegingen dus sneller de overhand. Het
loont immers om bij minder ernstige, vaker voorkomende criminaliteit te
investeren in het efficiënt inrichten van de zaaksbehandeling.

Tot slot kan het functioneren van de individuele rechter niet los worden
gezien van de omgeving buiten de gerechtsgemeenschap. Een rechter in een
hechte, vredige plattelandsgemeenschap heeft waarschijnlijk andere prioriteiten
dan een rechter in een stad met sociale spanningen en veel criminaliteit. Dat
er regionale verschillen zijn, toont onderzoek aanmaar onduidelijkheid bestaat
over welke effecten omgevingsfactoren hebben.13 Een interessante contextuele
factor die de gerechtelijke besluitvorming beïnvloeden kan, is het politieke
klimaat. De uitspraak van de rechter wint immers aan legitimiteit als deze
in de publieke opinie als rechtvaardig wordt beschouwd. De rechter zal dus
mogelijk aansluiting zoeken bij de dominante opvattingen in de samen-
leving.14 De beoordeling van de rechter van de focal concerns kan bijvoorbeeld
afhangen van het veiligheidsrisico dat acceptabel wordt bevonden of hoe
ernstig bepaalde strafbare feiten worden gevonden.15

8 Eisenstein, Flemming & Nardulli 1988; Kramer & Ulmer 2009.
9 Eisenstein, Flemming & Nardulli 1988; Ulmer 1997.
10 Ulmer & Kramer 1998; Kramer & Ulmer 2009.
11 Dixon 1995.
12 Kramer & Ulmer 2009, p. 121-123; Ulmer & Kramer 1998.
13 Zie bijvoorbeeld Fearn 2005 of Ulmer & Johnson 2004.
14 Helms & Jacobs 2002.
15 Ulmer & Johnson 2004.
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11.3 HET OPEN KARAKTER VAN HET FOCAL-CONCERNSPERSPECTIEF

In de literatuur wordt met enige regelmaat de vraag opgeworpen in hoeverre
het denken in focal concerns als theorie of meer als een perspectief moet
worden aangemerkt.16 Een theorie vereist een verklaring voor eenmaatschappe-
lijk fenomeen die in concrete, toetsbare hypotheses gevat is.17 Een perspectief
of benadering biedt ook een kader voor het bestuderen of begrijpen van een
maatschappelijk fenomeen, maar is minder vastomlijnd. Dit past beter bij het
denken in focal concerns omdat er eigenlijk alleen wordt gesteld dat rechters
rekening houdenmet de verwijtbaarheid, het recidivegevaar en de praktische
gevolgen, maar hoe zij dat doen wordt in het midden gelaten. Dit komt onder
meer doordat de focal concerns vrij ongedefinieerd zijn.18 Neemt de rechter
bijvoorbeeld bij het beoordelen van de verwijtbaarheid van de dader de ernst
van het delict mee? VanWingerden pleit er daarom voor dat bij de interpreta-
tie van focal concerns aansluiting wordt gezocht bij andere onderzoeksterrei-
nen. Zo stelt zij voor dat bij het invullen van de focal concern verwijtbaarheid
wordt aangesloten bij studies naar delicternst.19

Een bijkomend probleem is dat de focal concerns onderling zeer verbonden
zijn.20 Neemt de rechter het justitiële verleden bijvoorbeeldmee bij het inschat-
ten van het verwijt dat de dader wordt gemaakt, of als onderdeel van de
risicotaxatie? De onderlinge verbondenheid van de focal concerns maakt het
vrijwel onmogelijk om ze compleet te onderscheiden. Hierdoor blijft er ondui-
delijkheid bestaan over de wijze waarop de rechter tot een beslissing komt.

Het gebrek aan concrete hypotheses is in mijn ogen juist een voordeel voor
onderzoekers die het focal-concernsperspectief willen hanteren als een or-
deningsmechanisme. De brede categorieën die de focal concerns vormen,
bieden aanknopingspunten voor het formuleren van concrete, toetsbare hypo-
theses die toegespitst zijn op een specifiek onderzoeksgebied. Het onderzoek
naar de verlengingsbeslissing nodigt bijvoorbeeld uit tot het combineren van
het focal-concernsperspectief met inzichten over de interactie tussen rechters
en gedragsdeskundigen. Hoe betrekken rechters bijvoorbeeld de adviezen van
gedragsdeskundigen bij de beoordeling van het gevaar voor de samenleving?
Het open karakter van het focal-concernsperspectief biedt richting aan het
denken over rechterlijke besluitvorming, maar laat wel ruimte voor een eigen
interpretatie en toepassing gericht op het onderzoeksobject.

16 Pierce 2012; Van Wingerden 2015.
17 Decorte & Zaitch 2016, p. 33-34.
18 Hartley, Maddan & Spohn 2007.
19 Van Wingerden 2015, p. 299.
20 Hartley, Maddan & Spohn 2007, p. 65; Van Wingerden 2015, p. 300.
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11.4 EENNEO-POSITIVISTISCHEOF SOCIAAL-CONSTRUCTIVISTISCHE BENADERING

Het open karakter van het focal-concernsperspectief geeft de ruimte om ver-
schillende benaderingen te kiezen.Meestal wordt het focal-concernsperspectief
gehanteerd in neo-positivistisch onderzoek.21 Dat betekent dat de rechterlijke
besluitvorming wordt onderzocht door te kijken naar wat er voor de buiten-
staander zichtbaar is van de besluitvorming: de kenmerken van de strafzaak
(‘input’) en de straf die de rechter uiteindelijk oplegt (‘output’). Bij de input
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kenmerken van de dader, de procedure,
de rechterlijke organisatie of de gemeenschap.22 Bij output gaat het om het
type straf en de hoogte van de straf.23 Door een groot aantal strafzaken te
analyseren en verbanden tussen ‘input’ en ‘output’-factoren te leggen, wordt
geprobeerd om tot een verklarend en voorspellend straftoemetingsmodel te
komenwaarin de factoren die van invloed zijn op de straftoemeting een plaats
krijgen.24 Bij een dergelijke aanpak is het essentieel dat alle factoren precies
afgebakend zijn zodat verbanden goed in kaart kunnen worden gebracht.25

Bij een neo-positivistische benadering ontbreekt het aan een verklaring
voor de geconstateerde verbanden.26 Deze benadering veronderstelt dat rech-
ters rationeel te werk gaan om tot een beslissing te komenwaarbij hun doelen
zo veelmogelijk bereikt worden. Het vaststellen van patronen betekent echter
niet dat rechters (volledig) rationeel handelen.27 Zij missen soms de informatie,
vaardigheden of tijd om tot de ‘optimale’ beslissing te komen. Welke doelen
rechters nastreven, hoe zij hun beslissing optimaliseren en hoe zij omgaanmet
de grenzen aan hunmogelijkheden om te beslissen verklaart de neo-positivis-
tische benadering niet.28 In andere woorden, deze benadering biedt weinig
inzicht in het proces van het toemeten van straffen.

Dit proces wordt juist centraal gesteldwanneer er voor een sociaal-construc-
tivistische benaderingwordt gekozen.Het sociaal-constructivisme bouwt voort
op de aanname dat de door mensen ervaarde werkelijkheid niet op zichzelf
bestaat.29 Deze werkelijkheid ontstaat omdat mensen aan fenomenen een
bepaalde betekenis toekennen in onderlinge interactie. De socialewerkelijkheid
is dus geen statisch object, maar constant aan verandering onderhevig door
een proces van sociale interactie. Bij de sociaal-constructivistische benadering

21 Snacken, Van Zyl Smit & Beyens 2013, p. 385.
22 Voor een algemene opsomming vanmogelijke relevante factoren, zie Beyens 2000, p. 34-83.

Voor toepassing van factoren bij focal-concernstheorie, zie Kramer & Ulmer 2009, p. 1-12.
23 Zie bijvoorbeeld Jordan & Freiburger 2015.
24 Lovegrove 1989; Snacken, Van Zyl Smit & Beyens 2013.
25 Hartley, Maddan & Spohn 2007, p. 63.
26 Hawkins 2003, p.186-187; Beyens & Vanhamme 2008, p. 350.
27 Hutton 2006.
28 Huttton 2006; Hawkins 2003, p.186-187
29 Luckmann & Berger 1967.
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wordt gekeken naar de wijze waarop mensen de sociale fenomenen constru-
eren, hierop handelen en deze constructen doorgeven aan anderen.

Met deze sociaal-constructivistische benadering kan meer inzicht worden
gekregen in de rechterlijke besluitvorming. Het toemeten van straffen of het
verlengen van de tbs-maatregel is immers geen natuurfenomeen, maar een
sociaal proces waarbij mensen met elkaar betekenis toekennen aan bepaalde
zaken.30 Voor het beoordelen van het recidiverisico zullen rechters bijvoor-
beeld moeten definiëren wat onder recidiverisico wordt verstaan, selecteren
welke informatie hiertoe als bewijs kan dienen en interpreterenwat dit bewijs
over het recidiverisico zegt. Deze interpretatie-, selectie- en constructieprocessen
van de individuele rechtersmoeten bovendienworden geplaatst in een bredere
sociale context. De beoordeling van de rechter wordt bijvoorbeeld ook beïn-
vloed door de belangen van de rechterlijke organisatie of demaatschappelijke
opvattingen. Eendergelijke sociaal-constructivistische benadering vestigt dus
de aandacht op zowel de processen bij de individuele rechters als de interactie
hiervan met factoren op organisatorisch of maatschappelijk niveau.

Van oorsprong had de focal-concernstheorie een sterker constructivistisch
karakter dan in de huidige literatuur gangbaar is. Dit blijkt onder meer uit
het feit dat het bij het initiële onderzoeksproject in Pennsylvania interviews
werden afgenomen bij rechters, advocaten en aanklagers om inzicht te krijgen
in hun overwegingen en interactie bij het opleggen van straffen. Op basis van
deze kwalitatieve data zijn de drie focal concerns geformuleerd die vervolgens
in kwantitatief onderzoek veelvuldig zijn getest.31 De afgelopen jaren zijn
de onderliggende sociale processen onderbelicht gebleven.32

Een herleving van de sociaal-constructivistische benadering zou volgens
mij kunnen bijdragen aan een verdere verdieping vanuit het focal-concernsper-
spectief. Het biedt meer mogelijkheden om te onderzoeken waarom rechters
bepaalde overwegingen hebben enwaaromdeze gecategoriseerdworden zoals
nu gebruikelijk is in het focal-concernsperspectief. Wellicht zijn er wel andere
focal concerns te onderscheiden? Dit is eens te meer van belang wanneer het
focal-concernsperspectief wordt toegepast op andere rechterlijke beslissingen
dan in dit type onderzoek gebruikelijk is. De verlengingsbeslissing kenmerkt
zich door een eigen juridisch kader en een eigen interactie tussen rechters en
andere betrokkenen. De sociaal-constructivistische benadering biedt de bredere
lens die nodig is om ook onvoorziene factoren een plek te kunnen geven.

30 Vanhamme & Beyens 2007; Hutton 2006.
31 Steffensmeier, Ulmer & Kramer 1998; Ulmer & Kramer 1998.
32 Ulmer 2012, p. 33.
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11.5 DE VERLENGING VAN DE TBS-MAATREGEL VANUIT EEN FOCAL-CONCERNS-
PERSPECTIEF

Van het toepassen van het focal-concernsperspectief op andere sancties dan
de gevangenisstraf zijn in de literatuur enkele voorbeelden te vinden. In twee
onderzoeken werd geconcludeerd dat in de besluitvorming van de rechters
de gebruikelijke focal concerns zichtbaar zijn bij het opleggen van alternatieve
sancties.33 Rechters lijken wel mee te wegen in welke mate de justitiabele
de verantwoordelijkheid voor executie van de sanctie kan dragen of de ontvan-
kelijk lijkt voor de behandeling. Of dit een aparte focal concern zou moeten
zijn, laten de onderzoekers onbesproken.34 In een ander onderzoek gaat men
hier verder in door daadwerkelijk nieuwe focal concerns te formuleren die
voortbouwen op de traditionele focal concerns. Bij het opleggen van behande-
lingsmaatregelen zouden volgens hen de noodzaak tot behandeling van de
dader, de ontvankelijkheid van de dader voor de behandeling, de effectiviteit
van een dergelijke maatregel en praktische beperkingen (zoals het vervoer
van de dader naar de behandelingsfaciliteit of de mate waarin het vinden van
een baan werd verhinderd door dergelijke maatregelen) als aparte focal con-
cerns moeten worden onderscheiden.35

Door het toepassen van het focal-concernsperspectief wordt meer inzicht
verkregen in het verlengen de tbs-maatregel. De verlengingsbeslissing is een
bijzonderheid in het Nederlandse sanctiestel, zoals in het vervolg van deze
bijdrage zal worden toegelicht. Gelet op de bijzondere kenmerken van de
verlengingsbeslissing zal de besluitvorming van de rechter op sommige punten
afwijken van de reguliere straftoemeting. Voor het focal-concernsperspectief
betekent dit dat de focal concerns mogelijk een andere dynamiek krijgen dan
bij het opleggen van sancties het geval is. Ik zal eerst mijn interpretatie van
de focal concerns (de verwijtbaarheid, het beschermen van de gemeenschap
en praktische beperkingen en consequenties) bij de verlengingsbeslissing
bespreken. Daarnamaak ik enkele opmerkingen over de wijze waarop rechters
deze focal concerns beoordelen.

11.5.1 De verwijtbaarheid van de dader

Onder focal concern ‘verwijtbaarheid’ vallen de overwegingen van rechters
bij het opleggen van straffen die zien op de vergelding.36 In Nederland wordt

33 In de Amerikaanse context worden onder alternatieve sancties worden toezicht door de
reclassering, het volgen van therapie, elektronisch toezicht, huisarrest en plaatsing in een
werkkamp (‘bootcamp’) verstaan.

34 Gainey, Steen & Engen 2005; Johnson & DiPietro 2012.
35 Stemen, Rengifo & Amidon 2015.
36 Steffensmeier, Ulmer & Kramer 1998.
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er een onderscheid gemaakt tussen straffen die leedtoevoeging beogen en
maatregelen die dit niet beogen.37 De tbs-maatregel valt in de laatste categorie
en wordt opgelegd om demaatschappij te beschermen tegen criminaliteit. De
noodzaak om deze bescherming te laten voortduren hangt dus af van het
ingeschatte recidiverisico en niet van een strafrechtelijk verwijt dat aan de
dader kan worden gemaakt. Volgens deze systematiek zou de focal concern
‘verwijtbaarheid’ dus geen rol moeten spelen bij de verlenging van de tbs-
maatregel.

Desalniettemin speelt de ernst van het delict waarvoor de tbs-maatregel
is opgelegd wel een rol bij de maximering van de tbs-maatregel. De tbs-maat-
regel is gemaximeerd tot vier jaar wanneer deze is opgelegd voor relatief lichte
delicten zoals oplichting, bedreiging of het bezit van kinderporno (artikel 38e
lid 1 Sr). Bij delicten met een geweldscomponent is er geen maximale duur
van de tbs-maatregel vastgelegd. Bij dergelijke delicten kunnen rechters de
ernst van het delict meewegen als zij toetsen of het verlengen in het belang
van de maatschappij in verhouding staat tot de inbreuk op de rechten van
de tbs-gestelde (proportionaliteit) en of er geenminder ingrijpende veiligheids-
maatregelen voorhanden zijn (subsidiariteit).38 Bij de beoordeling van de
proportionaliteit en subsidiariteit moeten volgens het Hof Arnhem ‘de ernst
van het delict, het actuele recidivegevaar en de aard van de stoornis’ worden
betrokken.39 Deze formulering suggereert dat aan de ernst van het delict een
zelfstandige betekenis toekomt en dus niet alleen dient ter onderbouwing van
het recidivegevaar. De focal concern ‘verwijtbaarheid’ zou dus bij de ver-
lengingsbeslissing kunnenworden begrepen als een limiterende factor die gaat
spelen naarmate de tbs-maatregel langer duurt.

11.5.2 Het beschermen van de gemeenschap

De naam van de tweede focal concern ‘het beschermen van de gemeenschap’
geeft weer omwelk type overwegingen dit gaat. Bij het opleggen van straffen
kunnen rechters bijdragen aan demaatschappelijke veiligheid door potentiële
daders af te schrikken en door de mogelijk gevaarlijke dader uit de samen-
leving te houden.40 De tbs-maatregel is niet bedoeld ter afschrikking, dus
alleen de tweede invulling van deze focal-concern lijkt van toepassing te zijn.
Rechters mogen alleen verlengen als er een stoornis is geconstateerd en de
veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen ver-
lenging vereist (artikel 38e Sr). Zij zullen zich dus een oordeel moeten vormen

37 Van der Landen 1992; Kooijmans 2002.
38 Bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8910.
39 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8910; Hof Arnhem-

Leeuwarden 13 februari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1650.
40 Steffensmeier, Ulmer & Kramer 1998.
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over het gevaar dat de tbs-gestelde nog vormt. De overwegingen die hierbij
een rol spelen, kunnen goed worden ondergebracht bij de focal concern ‘het
beschermen van de gemeenschap’.

11.5.3 Praktische beperkingen en consequenties

De categorie praktische beperkingen en consequenties is een restcategorie voor
overwegingen die niet direct op de verwijtbaarheid of het beschermen van
de samenleving zien. Deze overwegingen houden verbandmet organisatorische
zaken of de maatschappelijke context waarmee rechters rekening dienen te
houden. Bij de verlenging van de tbs-maatregel zijn tal van overwegingen te
bedenken die in deze categorie kunnen vallen. Ik zal mij beperken tot de
taakopvatting van de rechter, het beschikbare instrumentarium, het contact
met andere instanties in de tbs-keten en de publieke opinie.

Wat betreft de taakopvatting van de rechter geldt dat het Nederlandse
sanctiebestel geen executierechter kent.41 Niet de rechter, maar het openbaar
ministerie is belast met de tenuitvoerlegging van de sanctie in de kliniek of
door de reclassering (artikel 553 Sv). Bij de verlenging van de tbs-maatregel
kruipen rechters in een ongebruikelijke rol omdat zij een beslissing moeten
nemen die niet los kanworden gezien van de tenuitvoerlegging. Als de behan-
deling of resocialisatie niet van de grond komt, betekent dat meestal ook dat
het recidivegevaar niet terugloopt waardoor op den duur de proportionaliteit
en subsidiariteit van de tbs-maatregel in het geding komen.42 Desalniettemin
wordt in de jurisprudentie vastgehouden aan de lijn dat de verlengingsrechter
zich een oordeel over de behandeling of het resocialisatietraject moet onthou-
den.43 Alleen bij ‘hoge uitzondering’ en ‘zijdelings’ zullen rechters zich in
principe inlaten met vragen die de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel
betreffen.44 Dit vormt een praktische beperking waarmee de rechter bij de
beoordeling van de verlengingsbeslissing rekening dient te houden.

De schaduwzijde van deze terughoudendheid is dat de verlengingsrechters
mogelijk tot een soort stempelmachine verworden. De rechterlijke toets is een
belangrijke waarborg dat de duur van de tbs-maatregel ten behoeve van de
maatschappelijke veiligheid in redelijke verhouding staat tot de inbreuk die
op de rechten van de individuele tbs-gestelde wordt gemaakt. De verlengings-
rechter is om die reden wel de ‘ultieme grensbewaker’ van de tbs genoemd.45

Deze rol vraagt een kritische opstelling ten aanzien van de informatie die

41 Bleichrodt & Vegter 2016, p. 79-84.
42 Oppedijk 2016.
43 Zie Hof Arnhem-Leeuwarden 14 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6635.
44 Hof Arnhem 28 februari 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AV3034.
45 Van Kuijck 2012.
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klinieken, reclassering en andere deskundigen aanleveren. De afgelopen jaren
lijkt het alsof rechters zich wat actiever zijn gaan opstellen.46

Wanneer rechters zich genoodzaakt zien tot een actieve opstelling, lopen
zij tegen de praktische beperking aan dat hun instrumentarium beperkt is.
Rechters kunnen beslissen om de maatregel te beëindigen, te verlengen met
één of twee jaar of modaliteit van de tenuitvoerlegging (verpleging versus
de voorwaardelijk) aan te passen. Daarnaast kunnen rechters in overwegingen
ten overvloede de kliniek of reclassering bijvoorbeeld aansporen een volgende
stap te zetten.47 Over het nut van dergelijke overwegingen wordt getwist.
Het ontbreekt verlengingsrechters aan middelen om in te grijpen wanneer de
kliniek of reclassering de aanwijzingen naast zich neerlegt.48 Anderzijds kan
er in de verlengingsperiode iets gebeuren, zowel positief of negatief, waardoor
de aanwijzing van de rechter niet meer gepast is. Dit illustreert dat de rechters
in hogemate afhankelijk zijn van andere instanties die zich bezig houdenmet
de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel.

Het contact met andere instanties kan verschillende overwegingen opleve-
ren die onder de focal concern praktische beperkingen of consequenties vallen.
Rechters hebben er belang bij om het contact met klinieken en reclassering
goed te houden. Dit kan een overweging zijn om bijvoorbeeld hun adviezen
op te volgen. Daarnaast proberen zij waarschijnlijk om niet in het vaarwater
van andere instanties terecht te komen. Voor klachten over de inhoud van
de behandeling en resocialisatie kan de tbs-gestelde bijvoorbeeld bij de Raad
voor de Sanctietoepassing en Jeugdbescherming terecht. Het is dan niet aan
de verlengingsrechter om daarover uitspraken te doen.49 Tot slot kunnen
beslissingen van andere instanties juist een reden voor rechters zijn om in te
grijpen. Dit gebeurt soms wanneer de tbs-gestelde vastloopt met de behande-
ling omdat de verlofvraag stelselmatig wordt afgewezen door het Ministerie
van Veiligheid en Justitie.50 Rechters kunnen proberen om deze impasse te
doorbreken door de tbs-maatregel voorwaardelijk te beëindigen.51 De tbs-
gestelde hoeft dan geen verloftraject meer te doorlopenwaarvoor toestemming
aan de minister moet worden gevraagd, maar valt meteen onder het toezicht
van de reclassering.

Tot slot kan de publieke opinie tot overwegingen van praktische aard
leiden. De periode tussen 2000 en 2012 kenmerkt zich door een sterke nadruk
op de veiligheid van de tbs-maatregel om het wantrouwen van burgers in het

46 Van der Wolf 2016
47 Mevis 2004; Van der Wolf 2016.
48 Bleichrodt & Vegter 2016, p. 179.
49 Hof Arnhem-Leeuwarden 26 juni 2015, ECLI:NL:2015:4665.
50 De kliniek moet eerst toestemming krijgen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

om een tbs-gesteldemet verlof te laten gaan. Het ministerie wordt daarbij geadviseerd door
het Adviescollege Verloftoetsing.

51 Van der Wolf 2016.
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tbs-systeem terug te winnen na gewelddadige incidenten.52 Ook rechters
zullen zich bij de verlengingsbeslissing bewust zijn van de repercussies voor
het vertrouwen in het tbs-systeem en de rechtspraak, wanneer een tbs-gestelde
recidiveert en dit groot wordt uitgemeten in demedia. Zeker bij tbs-gestelden
die zijn veroordeeld voor ernstige delicten, zou dit kunnen betekenen dat
rechters voorzichtig zijn met het (voorwaardelijk) beëindigen van de tbs-
maatregel.

11.5.4 Het beoordelen van de focal concerns

Het focal-concernsperspectief brengt niet alleen ordening aan in de overwegin-
gen van rechters, maar verklaart ook hoe rechters deze focal concerns beoor-
delen. Steffensmeier, Kramer enUlmer beginnen hun verklaringmet de stelling
dat rechters onzekerheid ervaren bij het beoordelen van de focal-concerns.53

Bij de beoordeling van de verlenging van de tbs-maatregel ervaren rechters
onzekerheid omdat de voortzetting van de vrijheidsbeneming uitsluitend
gestoeld is op het recidiverisico. Dit is per definitie een soort toekomstvoorspel-
ling waarover geen zekerheid te krijgen is. Rechters moeten afgaan op hun
eigen ervaringsregels en daarbij worden geholpen door rapportages.

Voor de ontwikkeling van de ervaringsregels zijn bijvoorbeeld de maat-
schappelijke opvattingen relevant. Voor het vertrouwen in de rechtspraak én
in het tbs-stelsel is het immers van belang dat er maatschappelijk draagvlak
is voor de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Naarmate een samenleving
minder veiligheidsrisico’s accepteert, zullen rechters wellicht sneller constateren
dat verlenging noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de samen-
leving is. Wanneer de duur van de maatregel te lang wordt bevonden, zijn
rechters misschien meer geneigd de kliniek en reclassering aan de tand te
voelen over de noodzaak van verlenging.

Rechters ontwikkelen eveneens ervaringsregels op het gerecht waar zij
werkzaam zijn.54 Wanneer rechters beginnen met het behandelen van ver-
lengingszaken, zullen zij de ervaringsregels van ervaren rechters aangeleerd
krijgen. Deze ervaringsregels kunnen per gerecht verschillen omdat elk gerecht
haar eigen cultuur, regels en organisatie kent. Net zoals ‘gangbare tarieven’
worden ontwikkeld voor de bestraffing van delicten, kunnen ook standaard
afdoeningswijzen ontstaan voor de verlenging van de tbs-maatregel. Zo ver-
lengen sommige gerechten wellicht met één jaar om de tbs-gestelde te moti-
veren, terwijl dat bij andere gerechten zeer ongebruikelijk is.

De ontwikkeling van ervaringsregels hangt ook samen met het aantal
verlengingsvorderingen dat het gerecht voorgelegd krijgt. De verlengingsvorde-

52 Zie Van der Wolf 2012.
53 Steffensmeier, Ulmer & Kramer 1998
54 Eisenstein, Flemming & Nardulli 1988; Ulmer 1997.
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ring wordt behandeld door de rechtbank die in eerste aanleg over de strafzaak
heeft beslist (artikel 509p Sv). In arrondissementen met relatief veel en zware
criminaliteit wordt vaker een tbs-maatregel opgelegd. Dit heeft als gevolg dat
deze rechtbanken zoals Amsterdam en Rotterdam later meer verlengingsvorde-
ringen behandelen. Bij deze rechtbanken loont het dus om expertise te bun-
delen in kamers met rechters die zich specialiseren in de tbs-verlenging. Deze
rechters bouwen ervaring opmet het beoordelen van de focal concerns in deze
zaken. Daardoor worden zij wellicht minder afhankelijk van de informatievoor-
ziening door deskundigen.

De gedragskundige rapportages zijn van groot belang voor de verlengings-
beslissing. In een reguliere strafzaakwordt niet standaard gerapporteerd over
de geestelijke toestand van de verdachte, maar bij de verlenging van de tbs-
maatregel krijgt de rechter een hele batterij aan rapportages aangeleverd.
Wanneer de tbs-gestelde in een kliniek verblijft, brengt de kliniek een verlen-
gingsadvies uit en levert het wettelijke aantekeningen aan over de behandeling
(artikel 509o lid 2 Sv). Bij een voorwaardelijke tbs-maatregel overlegt de
reclassering een rapport en brengt een psychiater verslag uit (artikel 509o lid
3 Sv). Daarnaast toetsen elke vier jaar twee onafhankelijk deskundigen de
noodzaak tot verlenging (artikel 509o lid 4 Sv).55

Het belang van de gedragskundige rapportage voor de verlengingsbeslis-
sing roept de vraag op hoe deze rapportages bijdragen aan de beoordeling
van de focal concerns door rechters.56 Enerzijds kunnen rapportages de onze-
kerheid die rechters ervaren bij de verlengingsbeslissing reduceren. Rechters
kunnen de adviezen van deskundigen overnemen bij de eigen beoordeling
van de focal concerns. Anderzijds zijn er zaken waarbij rechters niet zomaar
af kunnen gaan op de rapportages en een eigen oordeel moeten vormen. Ik
denk hierbij aan de situatie waarin de behandeling van de betrokkene een
tijd heeft stil gelegen door organisatorische problemen bij de kliniek ofwaarin
deskundigen onderling van mening verschillen.

Hoe rechters hiermee omgaan, hangt vermoedelijk mede af van hun erva-
ring met de verlengingsbeslissing. Naarmate zij meer ervaring hebben, zouden
zij zich kritischer kunnen opstellen ten aanzien van deskundigen. Het zou
bijvoorbeeld kunnen dat gespecialiseerde rechters eerder ingrijpen in de
tenuitvoerlegging omdat zij beter bekend zijn met de mogelijkheden voor
behandeling en resocialisatie. Ervaren rechters hebben hier vermoedelijk ook
meer tijd voor omdat zij eenvoudige zaken op routine sneller kunnen afdoen.
In termen van de focal concerns zou dit betekenen dat deze rechters bijvoor-
beeld kritischer kijken naar dewijzewaarop demaatschappij beschermdwordt
of minder snel tegen de praktische grenzen van hun instrumentarium aanlopen.

55 Artikel 509o lid 4 Sv stelt dat er elke zes jaar een onafhankelijke rapportage dient te worden
opgemaakt. De praktijk is inmiddels dat dit elke vier jaar gebeurt.

56 Zie bijvoorbeeld Freiburger & Hilinski 2013.
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11.6 SLOTOPMERKINGEN

Het doel van dit artikel was om te verkennen in hoeverre het focal-concerns-
perspectief toegepast kanworden op de besluitvorming bij de verlenging van
de tbs-maatregel. Over het algemeen lijken de overwegingen van rechters bij
de verlenging van de tbs-maatregel goed te vatten te zijn in de focal concerns.
De verwijtbaarheid lijkt nog de grootste uitdaging te vormen omdat de tbs-
maatregel geen punitieve sanctie is. Ik zie dit daarommeer als een limiterende
factor die met name gaat spelen wanneer de proportionaliteit en de subsidiari-
teit van de tbs-maatregel in het geding komt. De focal concern die ziet op het
beschermen van de gemeenschap past daarentegen uitstekend bij het maat-
regelkarakter van de tbs. In de restcategorie praktische beperkingen en conse-
quenties kunnen goed de meer contextuele overwegingen worden onder-
gebracht die bijvoorbeeld zien op de positie van de rechter in het tbs-stelsel.

Deze toepassing van het focal-concernsperspectief op de verlengingsbeslis-
sing is tot nu toe een theoretische exercitie geweest die de nodige vragen heeft
opgeroepen over de verlengingspraktijk. Een empirisch onderzoek zou meer
licht op de verlengingsbeslissing kunnenwerpen,maar ook kunnen bijdragen
aan een verdere uitwerking van het focal-concernsperspectief. Dit zou bijvoor-
beeld kunnen leiden tot een verdere verdieping van de bestaande focal con-
cerns of de formulering van nieuwe focal concerns die toegespitst zijn op niet-
punitieve sancties.
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