
4 Conclusie en aanbevelingen

4.1 Inleiding

Zedendelinquenten krijgen, om te voorkomen dat zij recidiveren, vaak behandeling en toezicht opge-
legd. De centrale vraag in dit onderzoek is of zij de juiste interventie opgelegd krijgen: of de beslissing 
over behandeltoewijzing van zedendelinquenten zoals die in het Nederlandse systeem genomen wordt 
effectief is in het tegengaan van recidive. Een interventie is in de eerste plaats effectief als zij past bij het 
recidiverisico van de pleger (‘risico-principe’): hoog risico betekent intensief behandelen, matig risico 
betekent dat volstaan kan worden met ambulant behandelen, laag risico betekent dat behandeling on-
nodig en zelfs ongewenst is. Binnen het Nederlandse systeem beslist de rechter of een delinquent be-
handeling opgelegd krijgt en in welke vorm. Hierin betrekt hij de eis van officier van justitie (OvJ) en het 
advies van reclassering en rapporteurs pro Justitia (rapporteur pJ). Uit eerder onderzoek bleek dat de 
behandeling van zedendelinquenten in Nederland niet geheel aansluit op het risiconiveau: plegers van 
seksueel geweld tegen kinderen worden regelmatig over- of onderbehandeld, en vaker overbehan-
deld.1 Plegers van seksueel geweld tegen volwassenen worden gemiddeld juist vaker onderbehandeld.

Om te kunnen voldoen aan het risicoprincipe is het cruciaal dat informatie over risico ten eerste correct 
vastgesteld, en ten tweede goed gecommuniceerd wordt. Over het eerste punt gaat deel twee van dit 
onderzoek, dat ook in de eerste helft van 2017 zal verschijnen. Dit eerste deel gaat over het tweede punt: 
hoe verloopt de communicatie tussen de verschillende partijen binnen het proces? Hoofdstuk 2 presen-
teerde de resultaten van een vragenlijst onder de vier beroepsgroepen in dit proces, te weten rappor-
teurs pro Justitia (rapporteurs pJ), reclasseringswerkers, officieren van Justitie (OvJ’s) en rechters. Hen 
werd gevraagd naar hun interpretatie van een aantal begrippen die in Nederland veel worden gebruikt 
om te communiceren over recidiverisico. Hoofdstuk 3 presenteerde bevindingen uit de literatuur over 
factoren die de communicatie over recidiverisico beïnvloeden, en waar dus rekening mee gehouden 
moet worden voor een effectief communicatieproces. Dit afsluitende hoofdstuk vat de bevindingen uit 
die hoofdstukken kort samen en sluit af met drie aanbevelingen voor helderdere communicatie over 
recidiverisico. 

1 Smid et al. (2013)
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4.2 Interpretaties in de strafrechtketen

Reclasseringswerkers, rapporteurs pJ, OvJ’s en rechters werd in een vragenlijst gevraagd naar hun kennis 
en interpretatie van een paar categorieën begrippen:2

• De recidivepercentages voor zedendelinquenten, behorend bij bepaalde soorten recidive (algemene, 
ernstige en zedenrecidive) 

• De recidivepercentages voor zedendelinquenten, behorend bij bepaalde risiconiveaus (laag, matig, 
gemiddeld, hoog)

• De interpretatie van verschillende omschrijvingen van recidive. 

De vraag was steeds of deze begrippen consistent werden geïnterpreteerd 
• Met bestaande statistieken
• Tussen beroepsgroepen
• Binnen beroepsgroepen

Base rate
Bij het schatten van de gemiddelde recidive blijkt allereerst dat alle groepen de kans dat een zedende-
linquent opnieuw een zedendelict pleegt overschatten ten opzichte van bekende recidivecijfers. Uit 
onderzoek bleek eerder dat leken recidive overschatten, met name als het gaat om zedendelinquenten.3 
Uit dit onderzoek blijkt nu dat dit niet alleen geldt voor leken, maar ook voor professionals binnen het 
strafproces. Een belangrijke kanttekening is wel dat officiële recidivecijfers niet één op één de daadwer-
kelijke recidive geven, aangezien niet alle (zeden-)delicten in beeld komen bij justitie. Enige overschat-
ting  ten opzichte van de officiële cijfers is dus op zijn plaats. Toch valt op dat de respondentgroepen 
deze overschatting niet doen bij de vraag naar algemene of ernstige recidive. Zij lijken dus vooral het 
risico op een zedendelict hoger in te schatten dan het – voor zover bekend – is.

Voorts schatten rechters de recidive in alle gevallen hoger in dan de andere drie groepen. Als de reclas-
seringswerker dus ‘gemiddelde recidive’ opschrijft verstaat de rechter daar dus regelmatig een hoger 
risico onder dan de reclasseringswerker voor ogen heeft. Tot slot is er ook binnen de groepen weinig 
overeenstemming over wat het echte percentage recidiverende zedendelinquenten is. Dit duidt op een 
gebrek aan breed gedragen kennis hierover. 

Risiconiveaus
Ook bij het schatten van een recidivepercentage behorend bij een bepaald risiconiveau (bijvoorbeeld 
‘hoog’) is sprake van overschatting ten opzichte van bekende recidivestatistieken: alle vier de beroeps-
groepen schatten de kans op een nieuw zedendelict bij alle begrippen hoger in dan in internationale 
data over grote groepen zedendelinquenten gevonden is. Vooral bij ‘hoog risico’ betekent dit dat alle 
groepen schatten dat een ruime meerderheid van de zedendelinquenten met dit risiconiveau zal recidi-
veren terwijl dit in werkelijkheid op basis van cijfers uit onderzoek één derde is. Ook hier geldt wel dat 
de cijfers uit onderzoek veelal justitiële cijfers betreffen en dus vermoedelijk een onderschatting van de 
werkelijkheid geven. 

2 Zie Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording voor een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek. 
3 Levenson et al. (2007)
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Ook hier zijn er verschillen tussen groepen: reclasseringswerkers en rechters schatten de kans op zeden-
recidive bij een bepaald risiconiveau doorgaans hoger in dan OvJ’s en rapporteurs pJ. Het is opvallend 
dat reclasseringswerkers de gemiddelde recidivekans van zedendelinquenten juist lager schatten. Mo-
gelijk zijn zij zich ervan bewust dat de meerderheid van de zedendelinquenten géén hoog recidiverisico 
hebben. Tot slot valt ook bij de schattingen van risiconiveaus de spreiding tussen antwoorden op. Er is 
dus weinig overeenstemming binnen groepen over hoe laag bijvoorbeeld een ‘laag’ recidiverisico is. 

Soorten recidive
De geteste aanduidingen voor soorten recidive zijn begrippen die in PJ-rapportages veel gebruikt wor-
den (bijvoorbeeld, ‘de kans op een delict’). Uit de resultaten bleek dat hoewel bij de meeste begrippen 
en groepen één definitie wel duidelijk de meerderheid heeft (dus door de meesten op dezelfde wijze 
geïnterpreteerd wordt) er steeds substantiële minderheden voor een andere interpretatie kiezen. Zo 
interpreteert 94% van de OvJ’s ‘recidive’ als een nieuw zedendelict, maar is dit bij rapporteurs pJ 53%. Dit 
betekent dat wanneer een rapporteur of reclasseringswerker een uitspraak doet over de kans op, bijvoor-
beeld, ‘recidive’ dit door de beoogde lezers (de OvJ of rechter) niet altijd geïnterpreteerd zal worden 
zoals het bedoeld is. 

Al met al betekenen deze resultaten dat in een zin als ‘de kans dat verdachte opnieuw een delict zal 
plegen is hoog’ er op veel punten verschillende interpretaties kunnen bestaan zowel binnen als tussen 
beroepsgroepen. Dit staat een effectieve communicatie in de weg. 

4.3 Bevindingen uit de literatuur

Aan elke methode voor risicocommunicatie blijken duidelijke voor- en nadelen verbonden. Daarom is 
het het beste meerdere methodes te combineren, zodat eventuele ‘biases’ en misinterpretaties groten-
deels opgeheven worden. In eerder onderzoek hebben rechters aangegeven dat een dergelijke combi-
natie van methoden helpt bij het maken van een correcte inschatting, waarbij zij een voorkeur geven 
aan de categorische en probabilistische manier van risicocommunicatie.4  Uit Hoofdstuk 2 blijkt echter 
tot welke misinterpretaties de categorische methode kan leiden. 

Niet alleen de vorm van de boodschap, maar ook de zender en ontvanger ervan spelen een rol in het 
laten slagen van de communicatie. Rapporteurs pJ en reclasseringswerkers moeten als experts voldoen-
de kennis bezitten over de informatie die zij aanreiken, en deze ook kunnen overdragen. Rechters en 
OvJ’s moeten voldoende in staat zijn de informatie die hen aangereikt wordt over recidiverisico op 
waarde te schatten. Het is hiertoe raadzaam in de opleiding van alle beroepsgroepen basale kennis van 
kansrekening bij te brengen, genoeg om informatie over risico’s goed te kunnen interpreteren. 

Deze kennis is overigens voor OvJ’s en rechters breder nuttig dan alleen om recidiverisico te kunnen 
interpreteren: ook forensische informatie ten behoeve van de bewijsvoering wordt vaak in probabilis-
tische termen gepresenteerd. Uit eerder onderzoek hiernaar bleek dat, net als in het huidige onderzoek, 
de kennis van zowel rechters als forensisch experts over de juiste interpretatie van probabilistisch gefor-
muleerde boodschappen tekortschiet, en dat zij zich hier onvoldoende van bewust zijn.5 

4 Kwartner et al. (2006)
5 de Keijser & Elffers (2012)
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Het slot van Hoofdstuk 3 behandelt twee recente voorstellen voor een gemeenschappelijke taal om te 
praten over recidivekans van en bijbehorende interventies voor (zeden-)delinquenten. Beide onderzoe-
ken ontwikkelden vijf categorieën risiconiveaus, helder gedefinieerd aan de hand van risicotaxatie-in-
strumenten. Het eerste onderzoek gaat over alle typen delinquenten en is daarmee vooral relevant als 
voorbeeld: het presenteert vijf categorieën met bijbehorende interventie-profielen en prognoses. Het 
tweede onderzoek gaat over zedendelinquenten en laat dus zien hoe deze groep met bestaande gevali-
deerde risicotaxatie-instrumenten ingedeeld kan worden, en hoe dit een gemeenschappelijke taal in de 
strafrechtketen kan bevorderen.

4.4 Aanbevelingen

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat de vier respondent-groepen in dit onderzoek samen verant-
woordelijk zijn voor één beslissing: de behandeling die een zedendelinquent opgelegd krijgt. Hoewel 
de rechter uiteindelijk beslist, kan hij dit niet doen zonder de adviezen van rapporteurs pJ en reclasse-
ringswerkers en de eis van de OvJ. Het is belangrijk dat de beslissing over behandeling zo genomen 
wordt dat de behandeling doet wat hij moet doen: de kans op recidive verminderen. Het doel van het 
gehele systeem zou dus moeten zijn te komen tot een interventie die passend is voor het gevaar dat de 
dader vormt. De aanbevelingen in dit eerste deel van het onderzoek gaan over de communicatie die in 
dit systeem nodig is om tot zo’n beslissing te komen. 

Partners in de strafrechtketen interpreteren woorden die veel worden gebruikt bij het communiceren 
over recidiverisico op veel verschillende manieren. Dit kan niet anders dan de communicatie vertroebe-
len, zonder dat men er erg in heeft. Het is belangrijk dat dat partners in een communicatieproces de-
zelfde taal spreken, zodat zij elkaar daadwerkelijk verstaan. 

 ALGEMENE AANBEVELING 
De Nationaal Rapporteur beveelt de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan erop toe 
te zien dat informatie over recidiverisico goed overgedragen wordt binnen het strafproces, zodat deze 
optimaal benut kan worden bij het beslissen over behandeling van zedendelinquenten. Deze aanbeve-
ling vindt uitwerking in onderstaande aanbevelingen.

De oplossingen voor deze gebrekkige communicatie vloeien voort uit Hoofdstuk 3. Een deel van de 
miscommunicatie is tegen te gaan met meer kennis: voor veel van de hier onderzochte begrippen be-
staat ofwel een correcte definitie ofwel een benadering uit officiële recidivestatistieken. Door deze ken-
nis onderdeel uit te laten maken van het instrumentarium van de relevante beroepsgroepen kan de 
gemeenschappelijke basis vergroot worden, wat de communicatie verbetert. Dit kan op zijn beurt be-
werkstelligen dat de kosten-batenanalyse van eventuele recidiveverlagende interventies op correctere 
en meer uniforme wijze gemaakt worden. 

 AANBEVELING 1: KENNIS OVER RECIDIVE 
De Nationaal Rapporteur beveelt het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 
de reclasseringsorganisaties, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak aan ervoor zorg te dragen dat 
basiskennis over recidiverisico van zedendelinquenten en daaraan gerelateerde begrippen onderdeel 
uitmaakt van de relevante opleidingen, cursussen en handleidingen voor rapporteurs pro Justitia, 
reclasseringswerkers, officieren van justitie en rechters.
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Hoewel dit onderzoek aantoont dat communicatie over risico in het Nederlandse strafproces miscom-
municatie bevat, ervaren deelnemers dat doorgaans niet zo. Dat komt omdat de verschillende interpre-
taties van verklaringen in de praktijk niet expliciet gemaakt worden. Een goede manier om de commu-
nicatie te verbeteren is dus het explicieter maken van wat men bedoelt. 

 AANBEVELING 2: COMMUNICATIE OVER RISICO 
De Nationaal Rapporteur beveelt het Nederlandse Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 
en de reclasseringsorganisaties aan, in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, 
te komen tot formats voor de communicatie over recidiverisico in rapportages. Het gebruik van vast- 
omlijnde risico-categorieën met bijbehorende profielen en interventie-richtlijnen verdient hierbij 
nadrukkelijk aanbeveling. 

Tot slot vloeit uit Hoofdstuk 3 voort dat waar het raadzaam is dat de zendende partij (reclasseringswer-
kers en rapporteurs pJ) met kwantitatieve informatie de bedoelde interpretatie van de gebruikte risico-
categorieën expliciteert, de ontvangende partij vervolgens in staat moet zijn deze informatie te begrij-
pen. Hiervoor is enige kennis van kansrekening aan beide zijden onontbeerlijk.

 AANBEVELING 3: KENNIS OVER KANSREKENING 
De Nationaal Rapporteur beveelt het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, 
de reclasseringsorganisaties, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak aan ervoor zorg te dragen 
dat basale kennis van kansrekening onderdeel uitmaakt van de relevante opleidingen, cursussen en 
handleidingen voor rapporteurs pro Justitia, reclasseringswerkers, officieren van justitie en rechters, 
in zoverre dat de zendende partijen in staat zijn probabilistische informatie correct te rapporteren en 
magistraten op hun beurt in staat zijn deze op waarde te schatten.



8	 Conclusie en aanbevelingen

8.1 Inleiding

Ongeveer 12% van de zedendelinquenten pleegt ooit een nieuw zedendelict.1 Maar het risico een nieuw 
(zeden-)delict te plegen is niet voor iedere zedendelinquent hetzelfde. In Nederland zetten we behande-
ling en toezicht in om te voorkomen dat daders opnieuw de fout ingaan. Deze interventies kunnen het 
beste toegepast worden op basis van het recidiverisico. De maatschappij moet beschermd worden tegen 
plegers met een hoge kans op recidive: als zij geen behandeling opgelegd krijgen, kunnen zij slachtof-
fers maken die voorkomen hadden kunnen worden. Dit geldt ook als de behandeling te vroeg beëindigd 
wordt. Iederéén behandelen is ook niet de oplossing: bij daders met een laag risico wordt het risico na 
behandeling niet lager, en soms zelfs hoger.2 Te veel behandelen is bovendien verspilling van geld, dat 
beter besteed kan worden aan iemand bij wie het risico op een nieuw delict hoger is.

Om effectief te zijn in het tegengaan van recidive moet behandeling aansluiten bij de kans op recidive. 
Dit zogeheten risico-principe is het resultaat van veelvuldig onderzoek.3 Om behandeling volgens het 
risico-principe op te leggen, zijn twee dingen nodig. Ten eerste moet het risico op recidive adequaat 
worden vastgesteld. Ten tweede moet het opgelegde niveau van behandeling dus aansluiten bij het 
vastgestelde risico. 

Dit onderzoek beschouwt in hoeverre het Nederlandse systeem van opleggen van behandeling aan ze-
dendelinquenten voldoet aan dit risico-principe. Weten we welke zedendelinquenten het grootste ri-
sico vormen? Leggen we hun vervolgens de behandeling die past bij dat risico op? In het Nederlandse 
strafproces wordt door de rechter in het vonnis het behandelniveau bepaald. Die doet dat na advies van 
reclassering en/of gedragsdeskundigen (rapporteurs pro Justitia/pJ), en doorgaans nadat de officier van 
justitie het opleggen van behandeling geëist heeft. Vertaald naar dit systeem vereist het risico-principe 
dan dat:
1) in rapportages pJ en reclasseringsadviezen het risico op recidive van de verdachte adequaat wordt 

vastgesteld;
2) rapporteur pJ en reclasseringswerker een behandeladvies formuleren dat aansluit op dit risico;

1 Hanson, Harris, Helmus, & Thornton (2014).
2 Bonta et al. (2000).
3 Zie Andrews & Bonta (2010).
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3) rapporteur pJ en reclasseringswerker de informatie over risico en benodigde behandeling over we-
ten te brengen aan officier van justitie en rechter;

4) officier van justitie en rechter in staat zijn deze informatie te begrijpen en op waarde te schatten;
5) officier van justitie en rechter in respectievelijk eis en vonnis eveneens het verband tussen risico en 

niveau van behandeling volgen en dus een interventie eisen/opleggen die past bij het risiconiveau.

Het toetsen van de huidige praktijk van opleggen van behandeling aan deze vijf stappen vormt de kern 
van dit rapport. Stappen drie en vier zijn in het eerder verschenen eerste deel behandeld.4 Dit tweede 
deel heeft de eerste, tweede en vijfde stap behandeld: het vaststellen van risico op recidive en de rol die 
dat risico speelt bij adviseren en opleggen van behandeling. Centraal hierbij staat een steekproef van 
strafzaken tegen plegers van seksueel geweld tegen kinderen uit 2012 en 2013 waarvoor rapportages pJ, 
reclasseringsadviezen en vonnissen geanalyseerd zijn. Dit geeft inzicht in hoe het opleggen van behan-
deling in de praktijk plaatsvindt. 

Dit slothoofdstuk vat allereerst de bevindingen uit dit rapport samen (§8.2). §8.3 gaat nader in op een 
aantal punten die door de bevindingen aan het licht worden gebracht. Deze bevindingen leiden tot vijf 
aanbevelingen, gericht aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het Nederlands 
Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP; verantwoordelijk voor bemiddeling en 
kwaliteitsbewaking van rapportages pJ), de reclasseringsorganisaties, het Openbaar Ministerie en de 
rechtspraak (§8.5). §8.4 gaat in op enkele recente ontwikkelingen die plaats hebben gevonden sinds de 
periode die dit onderzoek bestrijkt.

Een opmerking is op zijn plaats: dit onderzoek is gedaan naar dossiers van verdachten van seksueel ge-
weld tegen kinderen, zoals passend binnen de reikwijdte van het mandaat van de Nationaal Rapporteur. 
Toch gaat het in dit hoofdstuk steeds over zedendelinquenten. Dit heeft de volgende redenen: ten eerste 
zijn zedendelinquenten met volwassen of minderjarige slachtoffers in het beleid van de betrokken in-
stanties geen aparte beleidscategorieën op het gebied van risicotaxatie en behandeling, noch zouden zij 
dit hoeven zijn. Ten tweede bestaan voor zedendelinquenten met volwassen of minderjarige slachtoffers 
geen aparte risicotaxatie-instrumenten. Deze punten betekenen dat het onrealistisch, en onwenselijk, 
zou zijn onderstaande aanbevelingen alleen te implementeren voor zedendelinquenten met minderja-
rige slachtoffers en zedendelinquenten met meerderjarige slachtoffers buiten beschouwing te laten.  

8.2 Samenvatting

8.2.1 Wordt het recidiverisico adequaat vastgesteld?
Wetenschappelijk onderzoek heeft veelvuldig aangetoond dat de beste wijze om de kans op recidive vast 
te stellen actuariële risicotaxatie is. Dit houdt in dat een gevalideerd instrument gebruikt wordt om een 
verdachte te beoordelen op de aan- of afwezigheid van een serie risicofactoren waarvan is vast komen 
te staan dat die een relatie hebben met het recidiverisico (zie §1.4 en Hoofdstuk 7). De uitkomst van het 
instrument moet vervolgens ook bepalend zijn voor de uitspraak over risico. De score op de risicofacto-
ren in het instrument leidt dus rechtstreeks tot een beschrijving van het risico, bijvoorbeeld ‘laag risico’, 

4 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017).

https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Gewogenrisicodeel1/Gewogen%20risico%20deel%201.aspx
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of ‘een kans van 5% dat deze verdachte binnen tien jaar een nieuw zedendelict pleegt’.5 Dat een derge-
lijke, op statistiek gebaseerde, methode beter in staat is gedrag te voorspellen dan een methode die 
uitgaat van individuele expertise is niet alleen aangetoond voor het voorspellen van recidive van 
zedendelinquenten,6 maar ook voor voorspelling van andersoortig menselijk gedrag.7 Het is ook geen 
nieuwe constatering (zie Hoofdstuk 7).8 

In Nederland blijkt actuariële risicotaxatie niet de standaard te zijn. In beleid dragen zowel NIFP (§3.2) 
als reclasseringsorganisaties (§4.2) gestructureerde risicotaxatie  uit. Dit houdt in dat de rapporteur of re-
classeringswerker wel geacht wordt een instrument te gebruiken met gevalideerde risicofactoren, maar 
deze naar eigen inzicht mag wegen om tot een conclusie te komen. Deze methode is minder goed in het 
voorspellen van de kans op recidive van zedendelinquenten dan actuariële risicotaxatie, maar wel beter 
dan ongestructureerde risicotaxatie (zie §7.2), een methode waarbij géén instrument gebruikt wordt.9 

Bij het NIFP sluit de praktijk ten dele aan op dit beleid. In 47% van de zaken doet de rapporteur pJ geen 
uitspraak over risico en is dus in wezen geen sprake van risicotaxatie (§3.3.2). Dit is meestal omdat hij of 
zij zich niet in staat acht zo’n uitspraak te doen omdat de verdachte bijvoorbeeld geen stoornis heeft of 
ontkent. In nog eens 22% van de zaken komt de rapporteur pJ zonder het gebruik van een instrument 
tot een uitspraak over risico (§3.3.3), en is dus sprake van ongestructureerde risicotaxatie. Deze uitspra-
ken over risico hebben geen voorspellende waarde voor de daadwerkelijke kans op recidive (§7.3). In de 
zaken waarin wel een instrument gebruikt wordt komt de rapporteur pJ in 4% tot een niet-informatieve 
uitspraak over het recidiverisico, zoals dat recidive ‘niet uitgesloten’ kan worden (§3.3.2). In de overge-
bleven 27% is sprake van gebruik van een instrument en doet de rapporteur pJ een informatieve uit-
spraak over het risico. Het kan niet worden vastgesteld in hoeverre het instrument leidend is geweest 
voor die uitspraak, en dus of actuariële risicotaxatie heeft plaatsgevonden. Gezien het beleid beschreven 
in §3.2 en het feit dat de in de meerderheid van de rapportages aangetroffen instrumenten niet voor 
actuariële risicotaxatie bedoeld zijn, ligt dit echter niet voor de hand

Bij de reclassering sluit de praktijk grotendeels aan bij het beleid: in 23% van de zaken ontbreekt infor-
matie over recidiverisico en is dus geen sprake van risicotaxatie. Wanneer wel gegeven, hangt het uitein-
delijke oordeel over risico in reclasseringsadviezen hangt wel samen met de uitkomsten van de daarin 
gebruikte risicotaxatie-instrumenten. Deze samenhang is verre van volledig, wat betekent dat de reclas-
seringswerker ook regelmatig afwijkt van de uitkomst van het instrument (§4.3). In reclasseringsadvie-
zen is daarmee overwegend sprake van gestructureerde (maar niet actuariële) risicotaxatie. 

Uit §5.2.2 blijkt dat het risico-oordeel zoals opgeschreven door reclassering/rapporteur pJ deels samen-
hangt met het actuarieel vastgestelde risico. Dat is in een deel van de zaken beschikbaar, omdat de re-
classering het actuariële instrument Static-99 regelmatig gebruikt bij zedendelinquenten en dan ook 

5 Zie Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017) voor een uiteenzetting van ver-
schillende wijzen van communiceren over risico, met steeds de voor- en nadelen.

6 Hanson & Morton-Bourgon (2009); Gore (2007).
7 Grove & Meehl (1996).
8 Meehl (1954); Dawes, Faust, & Meehl (1989); Grove & Lloyd (2006).
9 Hanson & Morton-Bourgon (2009).

https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Gewogenrisicodeel1/Gewogen%20risico%20deel%201.aspx
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registreert. De kans op recidive is groter bij verdachten die de rapporteur pJ aanmerkt als ‘verhoogd’10 
of hoog risico dan bij verdachten die hij of zij aanmerkt als laag tot matig risico. In de onderzochte 
steekproef is echter statistisch geen verschil in kans op recidive tussen verdachten over wie een (infor-
matief ) oordeel over risico ontbreekt en hoog risico verdachten. Ditzelfde patroon blijkt in reclasse-
ringsadviezen: verdachten die hoog risico genoemd worden, hebben inderdaad gemiddeld een hogere 
kans op recidive dan verdachten die laag of laag gemiddeld risico genoemd worden, maar wijken niet 
significant af van verdachten van wie geen uitspraak over het recidiverisico gedaan wordt. Dit is een 
belangrijk punt: uit Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 blijkt dat reclassering en rapporteur pJ regelmatig een 
behandeladvies achterwege laten wanneer zij geen uitspraak menen te kunnen doen over het recidive-
risico. Uit het bovenstaande blijkt nu dat de kans op recidive van deze groep verdachten niet significant 
afwijkt van de recidivekans van verdachten die rapporteur en/of reclassering als hoog risico kwalificeren. 
Met andere woorden: het actuarieel bepaalde recidiverisico rechtvaardigt behandeling, maar de rap-
porteur pJ en/of reclasseringswerker doen in hun advies aan officier van justitie en rechter géén uit-
spraak over recidiverisico.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat noch in rapportages pJ noch in reclasseringsadviezen het recidiveri-
sico op actuariële wijze wordt vastgesteld. Dat betekent dat het identificeren van de zedendelinquenten 
die het grootste risico vormen een nieuw (zeden-)delict te plegen niet zo goed gaat als met beschikbare 
instrumenten mogelijk zou zijn. De officier van justitie en rechter hebben daardoor niet de beschikking 
over deze best beschikbare voorspelling van de kans op een nieuw delict.

Actuariële risicotaxatie heeft, bovenop de grotere betrouwbaarheid van de voorspelling, een aantal bij-
komende voordelen in vergelijking met het (ongestructureerd of gestructureerd) professioneel of kli-
nisch oordeel. Ten eerste is deze methode transparanter: het is voor iedereen duidelijk op welke basis 
de kans op recidive wordt vastgesteld en dus op welke basis een behandeladvies dat daaruit volgt gedaan 
is. In §7.3 blijkt dat twee professionals op basis van ongestructureerde risicotaxatie zelden tot dezelfde 
conclusie komen. Dat betekent dat het oordeel over risico meer afhankelijk is van wie het geeft, dan van 
wie het betreft. 11 Ten tweede is de actuariële methode sneller en goedkoper: voor het inschatten van het 
basisrisiconiveau volstaat een actuarieel instrument op basis van historische risicofactoren, dat in be-
trekkelijk weinig tijd gescoord kan worden op basis van informatie die zich doorgaans in een strafrech-
telijk dossier bevindt. Voor het verbeteren van de inschatting door het meewegen van dynamische (en 
dus veranderbare) risicofactoren12 en het formuleren van behandeldoelen is uiteraard wel meer tijd en 
contact met de verdachte nodig, maar niet meer dan nu gebruikelijk is voor een rapportage pJ. Ten 
derde kan een actuarieel instrument ook uitkomst bieden als een verdachte niet meewerkt: de statische 
factoren kunnen zoals gezegd worden gescoord op basis van het strafrechtelijk dossier, dus zonder me-
dewerking van de verdachte. Hiermee kan al een adequate inschatting gedaan worden van het basisri-
sico. Wanneer een verdachte niet weigert maar wel ontkent is het daarnaast mogelijk dynamische risi-
cofactoren te beoordelen aangezien het hiervoor niet nodig is het delict met de verdachte te bespreken. 

10 Uit Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017) blijkt dat de in dit rapport ge-
noemde beroepsgroepen hier doorgaans een risico tussen matig en hoog onder verstaan.

11 Smid, Klein Haneveld, et al. (2014); Hanson et al. (2007); De Ruiter (2010) .
12 J. W. Van den Berg et al. (2017).

https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Gewogenrisicodeel1/Gewogen%20risico%20deel%201.aspx
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8.2.2 Past het behandeladvies bij de kans op recidive?
Om effectief te kunnen zijn, moet behandeling aansluiten bij het risiconiveau van een dader: zware 
behandeling voor verdachten die een grote kans hebben een nieuw delict te plegen, ambulante behan-
deling voor verdachten met een matig recidiverisico, en geen behandeling voor wie al zonder behande-
ling een laag risico vormt. Rapporteur pJ en reclasseringswerker dienen dus na het vaststellen van het 
risiconiveau een behandeladvies te formuleren dat daarop aansluit. Nu uit het voorgaande blijkt dat het 
risiconiveau zoals vastgesteld in rapportages pJ en reclasseringsadviezen niet noodzakelijkerwijs de 
beste benadering geeft van de kans op recidive valt deze vraag uiteen in twee deelvragen. Die komen 
hieronder achtereenvolgens aan bod.

Past het behandeladvies bij de kans op recidive zoals benoemd in rapportage pJ/reclasseringsadvies?
Deze vraag betreft de werkwijze van rapporteur pJ/reclasseringswerker: als zij daarin het risico-principe 
zouden volgen, zou hun behandeladvies in ieder geval moeten passen bij het eigen oordeel over risico 
– los van hoe dit eigen oordeel tot stand is gekomen. Dat wil zeggen dat beiden de zwaarte van de gead-
viseerde behandeling laten afhangen van het risico op recidive zoals door hen gepercipieerd.

In zowel rapportages pJ als reclasseringsadviezen blijkt dit het geval, zij het ten dele: rapporteurs  pJ 
geven gemiddeld een zwaarder behandeladvies voor verdachten die zij kwalificeren als hoog risico dan 
voor alle andere categorieën verdachten (§3.5.2). Het behandeladvies is gemiddeld lichter voor verdach-
ten bij wie een uitspraak over het recidiverisico ontbreekt, dan voor de andere categorieën verdachten 
(dus ook dan de als laag risico ingeschatte verdachten). Dit is zorgelijk, nu uit §5.2.2 blijkt dat het actu-
arieel bepaalde recidiverisico van deze verdachten niet laag is. Het valt bovendien op dat er geen onder-
scheid is tussen alle andere risicocategorieën zoals door rapporteurs pJ vastgesteld, zoals bijvoorbeeld 
laag risico of verhoogd risico. 

Reclasseringsadviezen volgen een vergelijkbaar patroon (§4.4.2). Ten eerste spreekt de reclassering het 
minst vaak een behandeladvies uit over verdachten met een hoog risico en over verdachten van wie geen 
recidiverisico wordt vermeld. Wanneer de reclasseringswerker wel een advies geeft, dan is dit voor ver-
dachten beoordeeld als hoog risico gemiddeld zwaarder dan voor de andere categorieën, maar tussen 
de andere categorieën is een dergelijk onderscheid niet te vinden. Dat betekent dat over een verdachte 
beoordeeld als laag risico het behandeladvies niet significant lichter is, dan over een verdachte beoor-
deeld als bijvoorbeeld hoog-gemiddeld risico.

Concreet betekenen deze resultaten bijvoorbeeld dat rapporteur pJ of reclasseringswerker ook voor ver-
dachten die zij zelf als laag risico beschrijven alsnog meestal behandeling adviseren: de rapporteur pJ 
doet dit in 75% van de gevallen, de reclassering zelfs in 85%. Dit is onwenselijk: behandeling maakt een 
laag recidiverisico niet lager, en kan het zelfs hoger maken (§1.3).13

Past het behandeladvies bij de kans op recidive zoals op actuariële wijze vastgesteld?
Deze formulering van de vraag betreft meer de werking van het systeem: nu gaat het er niet om of rap-
porteur pJ en reclasseringswerker (bewust) een behandeladvies koppelen aan het eigen oordeel over 
risico, maar of (op welke wijze dan ook) zwaardere behandeladviezen uiteindelijk gegeven worden voor 
verdachten met een hogere kans op recidive, en lichtere voor verdachten met een lagere kans. Deze 

13 Bonta et al. (2000).
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vraag kan op basis van een deel van de zaken beantwoord worden, omdat de reclassering voor zedende-
linquenten in ongeveer de helft van de gevallen het  actuariële instrument Static-99 heeft gescoord (en 
geregistreerd). 

Het behandeladvies van de rapporteur pJ hangt deels samen met het actuarieel vastgestelde recidiveri-
sico (§5.3.2): de kans op recidive is groter voor verdachten die de rapporteur pJ adviseert klinisch te be-
handelen, dan voor verdachten voor wie het advies ambulante behandeling is. In reclasseringsadviezen 
is hetzelfde patroon zichtbaar, maar is dit statistisch niet significant. Opvallend is dat zowel in de reclas-
seringsadviezen als in de rapportages pJ de kans op recidive volgens het actuariële instrument hoger is 
bij verdachten voor wie het advies ontbreekt of luidt niet te behandelen dan voor verdachten bij wie het 
advies is ambulant te behandelen, al is dit verschil statistisch niet significant (§5.3.2). Verwacht zou 
mogen worden dat het recidiverisico het laagst is voor de verdachten voor wie geen behandeling wordt 
geadviseerd. Dat dit niet het geval is, kan duiden op een advies tot overbehandeling van laag risico ver-
dachten, of tot onderbehandeling van hoog risico verdachten, of allebei.

8.2.3 Past de opgelegde behandeling bij de kans op recidive?
Dit onderzoek valt te beschouwen als een analyse van het systeem van het opleggen van behandeling aan 
zedendelinquenten (§1.2): een bepaalde ‘input’ (een verdachte met een bepaalde kans op recidive) leidt 
via tussenstappen (de uitspraken over risico, de behandeladviezen, de eis van de officier van justitie) tot 
een bepaalde ‘output’ (een opgelegde behandeling). Bij het analyseren van een systeem staan de proces-
sen tussen input en output centraal, in dit geval met name de analyse die rapporteur pJ en reclasserings-
werker maken van de verdachte en zijn kans op recidive, en waartoe deze leidt. De rechter is in dit on-
derzoek met name beschouwd als de outputfase: tot welke uitkomst leidt het systeem? Daarmee zijn in 
dit onderzoek de expliciete overwegingen van de rechter buiten beschouwing gebleven, maar is alleen 
aandacht geschonken aan de uiteindelijk opgelegde sanctie. Ook de eis van de officier van justitie, een 
essentiële schakel tussen het behandeladvies en het vonnis, is om deze reden buiten de analyse geble-
ven.

Het is de rechter die bepaalt wat er met de verdachte gebeurt. De vraag is dan ook of, in lijn met het ri-
sico-principe, de meest recidivegevaarlijke veroordeelden ook uiteindelijk de zwaarste behandeling 
krijgen opgelegd. Ook hier kan de vraag op twee manieren bekeken worden: welke rol speelt de input 
die de rechter (en de officier van justitie) van de adviserende partijen krijgt, dus de beschrijving van ri-
sico zoals in rapportages vermeld? En welke rol speelt de input van het systeem, dus het (actuariële) 
recidiverisico van de verdachte?

Past de opgelegde behandeling bij de kans op recidive zoals benoemd in rapportage pJ/reclasseringsadvies?
De rechter legt gemiddeld inderdaad een zwaardere categorie behandeling op aan veroordeelden die als 
hoog of verhoogd risico worden getypeerd door de rapporteur pJ (§6.3.1). Net als de rapporteur pJ in de 
behandeladviezen zelf, maakt de rechter geen (statistisch aantoonbaar) onderscheid tussen de overige 
categorieën veroordeelden. Dat betekent dat een veroordeelde die als laag risico beschreven wordt ge-
middeld niet een lichtere behandelvorm krijgt opgelegd dan een verdachte van wie het risico matig 
gevonden wordt. 

In relatie tot de karakterisering van het recidiverisico door de reclassering, legt de rechter gemiddeld een 
minder intensieve behandeling op aan daders die de reclassering typeert als laag risico, én aan daders 
over wie de reclassering geen uitspraak doet over het risico. Ook hier maakt de rechter verder geen aan-
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toonbaar onderscheid tussen andere risicocategorieën. Al met al legt de rechter aan 68% van de door de 
reclassering als laag risico getypeerde verdachten en aan 83% van de door de rapporteur pJ als laag risico 
getypeerde verdachten behandeling op.

Past de opgelegde behandeling bij de kans op recidive zoals op actuariële wijze vastgesteld?
Hoewel de rechter gemiddeld een zwaardere behandeling oplegt aan daders die beschreven worden als 
hoog risico (§6.3.1) en daders die als hoog risico beschreven worden ook gemiddeld een hoger actuarieel 
recidiverisico hebben (§5.2.2), is er geen statistisch significant verband tussen de hoogte van het recidi-
verisico en de zwaarte van de opgelegde behandeling. Dit betekent dat het opgelegde behandelniveau 
niet voldoende samenhangt met het recidiverisico (§6.3.2): het actuarieel bepaalde recidiverisico van 
veroordeelden die behandeling krijgen opgelegd, is niet aantoonbaar hoger dan van veroordeelden die 
géén behandeling krijgen opgelegd. 

Hierbij is wel een kanttekening op zijn plaats. In eerder Nederlands onderzoek naar zedendelinquenten 
werd dit verband wel gevonden.14 Dit onderzoek betrof een grotere groep daders, wat het vinden van 
een statistisch verband vergemakkelijkt. Wel was het een zwak tot matig verband, en bleken systemati-
sche afwijkingen te bestaan afhankelijk van de groep zedendelinquenten die het betrof: verkrachters van 
volwassenen werden gemiddeld onderbehandeld ten opzichte van hun recidiverisico, maar ook overbe-
handeling kwam voor, misbruikers van kinderen werden gemiddeld overbehandeld, maar ook onder-
behandeling kwam voor. 

Hoe het ook zij, het door de kleine steekproef ontbreken van voldoende statistische power om een ver-
band te kunnen vinden, kan niet de gehele verklaring zijn voor het ontbreken van een verband tussen 
risico en behandelzwaarte: uit (§6.3.2) blijkt dat het recidiverisico van daders die géén behandeling 
opgelegd krijgen niet lager is dan het recidiverisico van daders die ambulante behandeling opgelegd 
krijgen. Dit betekent dat daders die geen behandeling opgelegd krijgen gemiddeld een even grote kans 
hebben een nieuw (zeden-)delict te plegen als daders die ambulante behandeling opgelegd krijgen. Dat 
kan betekenen dat laag risico daders meer behandeling krijgen opgelegd dan hun recidiverisico recht-
vaardigt, of dat hoog risico daders juist minder behandeling krijgen opgelegd dan hun recidiverisico 
rechtvaardigt.

8.3 Conclusies

Wordt behandeling opgelegd volgens het risico-principe?
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat het antwoord op deze vraag geen volmondig ‘ja’ kan 
zijn. Uit al het voorgaande, en uit deel 1 van dit rapport, blijkt dat op alle vijf in §8.1 genoemde ingredi-
enten van een risico-conform systeem verbeteringen nodig zijn. Ten eerste vormt risicotaxatie zoals die 
op dit moment wordt uitgevoerd niet de best beschikbare voorspelling van het recidiverisico. Dat bete-
kent dat we niet goed genoeg weten welke zedendelinquenten het grootste risico vormen (en dus het 
zwaarst behandeld moeten worden). Dit terwijl de instrumenten om dit beter te bepalen beschikbaar 
zijn.15 Ten tweede hangt het behandeladvies van zowel rapporteurs pJ als reclasseringswerkers slechts 

14 Smid et al. (2013).
15 Smid, Kamphuis, et al. (2014).
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gedeeltelijk samen met de eigen inschatting van de kans op recidive. Zo wordt voor een ruime meerder-
heid van de verdachten beschreven als laag risico alsnog behandeling geadviseerd. Ten derde staat zowel 
in beide soorten adviesrapportages regelmatig géén uitspraak over de kans op recidive, en in rapporta-
ges pJ ook regelmatig een niet-informatieve uitspraak (§3.3.2, §4.3). Daarmee wordt informatie over 
risico dus niet adequaat overgedragen aan de officier van justitie en de rechter. Ten vierde, zo blijkt uit 
deel 1, spreken rapporteurs pJ, reclasseringswerkers, officieren van justitie en rechters op het gebied van 
risico niet dezelfde taal. De interpretaties van begrippen als ‘laag’ of ‘hoog’ risico lopen erg uiteen, en 
komen niet overeen met beschikbare recidivecijfers.16 Uit deze tekortkomingen op alle voorgaande 
stappen volgt, ten vijfde, dan het uiteindelijke resultaat: de behandeling die de rechter oplegt hangt niet 
voldoende samen met de best beschikbare voorspelling van de kans op recidive (§6.3.2). Daders die 
behandeld worden zijn in dit onderzoek niet aantoonbaar gevaarlijker dan daders die niet behandeld 
worden. Dit kan te maken hebben met overbehandeling van laag risico daders, onderbehandeling van 
hoog risico daders, of allebei. Zowel onderbehandeling als overbehandeling zijn niet bevorderlijk voor 
de veiligheid van de maatschappij (§1.3). Onderstaande twee alinea’s gaan nader in op patronen in de 
resultaten die beide conclusies rechtvaardigen.

Geen uitspraak, geen risico?
Eén groep verdachten valt op: de verdachten over wie reclasseringswerker en/of rapporteur pJ géén uit-
spraak doen over risico en/of geen advies geven. Beiden geven hiervoor regelmatig de verklaring dat de 
verdachte ontkent, waardoor een uitspraak niet mogelijk is (§3.3.2, §4.4.1). Rapporteurs pJ geven hier-
voor daarnaast ook regelmatig als verklaring dat ze geen stoornis hebben gediagnosticeerd en dus geen 
uitspraak kunnen doen (§3.3.2). Deze twee groepen verdachten blijken vervolgens in (actuarieel) recidi-
verisico (dat is vastgesteld door de reclassering maar niet gerapporteerd) niet te onderscheiden te zijn 
van verdachten van wie de kans op recidive hoog genoemd wordt (§5.2.2). De kans op recidive is zelfs 
hoger van verdachten over wie rapporteur pJ géén of geen informatieve uitspraak doet over het risico dan 
voor verdachten die laag tot matig risico genoemd worden (§5.2.2). Dit laatste is problematisch, nu 
blijkt dat veroordeelden over wie reclassering of rapporteur pJ geen uitspraak doet over de kans op reci-
dive relatief lichtere behandeling opgelegd krijgen (§6.3.1). Hierdoor kan het gebeuren dat veroordeel-
de plegers van seksueel geweld tegen kinderen aan wie géén behandeling opgelegd is, in dit onderzoek 
een hoger actuarieel recidiverisico hebben dan veroordeelden aan wie ambulante behandeling wordt 
opgelegd (§6.3.2).

Laag risico, toch maar behandelen?
Een andere opmerkelijke bevinding betreft verdachten die de rapporteur pJ of reclassering beschrijven 
als laag risico. Hier valt op dat beide adviserende partijen in hun werkwijze afwijken van het risico-
principe: ook al noemen ze het recidiverisico van een verdachte laag, toch adviseren zij in een ruime 
meerderheid van de gevallen behandeling. De rapporteur pJ doet dit in 75% van de gevallen (§3.5.2), de 
reclasseringswerker zelfs in 85% van de gevallen (§4.4.2). Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat rapporteurs pJ en reclassering de kans op recidive behorend bij ‘laag risico’ overschatten. Dit is 
gebleken in het eerste deel van dit onderzoek: de kans op een nieuw zedendelict binnen 15 jaar voor 
verdachten met een laag risico (volgens de Static-99R) is 4,7%. Rapporteurs pJ schatten deze kans op 11%, 
reclasseringswerkers op 15%.17 Het vergroten van de kennis over recidive, zoals de Nationaal Rapporteur 

16 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017).
17 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017, p. 17).
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in dat rapport heeft aanbevolen, zou in dat licht de neiging tot overbehandeling die uit de resultaten in 
dit deel spreekt kunnen helpen terugdringen.

Geen stoornis, geen behandeling?
Gerelateerd aan het voorgaande valt nog een inconsistentie in de huidige praktijk op. Voor het opleggen 
van een beveiligingsmaatregel zoals terbeschikkingstelling, het zwaarste juridisch kader waaronder be-
handeling mogelijk is, is een gediagnosticeerde stoornis vereist (§2.3.1.2). Maar het ontbreken van een 
stoornis wil niet zeggen dat er geen hoge kans op recidive bestaat en de aanwezigheid van een stoornis 
hoeft andersom ook niet te betekenen dat de kans op recidive groot is.18 Behandeling in de vorm van 
een bijzondere voorwaarde is wel mogelijk zonder stoornis (§2.2.2). Uit het voorgaande blijkt echter dat 
rapporteurs pJ bij gebrek aan een stoornis regelmatig géén behandeladvies uitspreken. Dit alles bete-
kent dat de stoornis een centrale rol speelt in het opleggen van forensische zorg, terwijl het vanuit het 
risico-principe wenselijker zou zijn dat risiconiveau centraal zou staan. 

8.4 Recente ontwikkelingen

Bij het NIFP en de reclasseringsorganisaties heeft de tijd sinds 2013 op het gebied van risicotaxatie uiter-
aard niet stilgestaan. In §3.2 werd al ingegaan op wijzigingen die het NIFP heeft ingezet in relevante 
richtlijnen voor risicotaxatie in rapportages pJ. Deze wijzigingen komen er grofweg op neer dat zwaarder 
ingezet wordt op gestructureerde klinische risicotaxatie, en ongestructureerde risicotaxatie sterker dan 
voorheen ontmoedigd wordt. Ook is het NIFP bezig met het trainen van medewerkers in het gebruik van 
de actuariële instrumenten Static-99R en Stable-2007.19 Deze ontwikkeling valt uiteraard toe te juichen. 
Ook de reclassering is bezig het instrumentarium voor risicotaxatie te hervormen en wil deze twee in-
strumenten daarin een prominente rol geven voor zedendelinquenten. Hierbij is het expliciet niet de 
bedoeling dat deze instrumenten op actuariële wijze worden gebruikt, en dus bepalend zullen zijn voor 
de uitspraak over risico.20 

Het blijft al met al belangrijk te benadrukken dat het alleen overgaan tot gebruik van een instrument 
niet voldoende is: de uitkomst van dit instrument dient ook bepalend te zijn voor de beschrijving van het 
recidiverisico. Zoals in §7.3 besproken levert dit de beste voorspelling van de kans op recidive, beter dan 
het combineren van het instrument met het professionele inzicht van de rapporteur pJ of reclasserings-
werker. Dit heeft een logische, en ook wetenschappelijk onderbouwde, verklaring (§7.3): experts zijn 
vooral goed in het leren van taken met een hoge mate van voorspelbaarheid, en waarin feedback be-
schikbaar is om van te leren.21 Het voorspellen van menselijk gedrag voldoet hier in het algemeen al 
niet aan, en bij het voorspellen van de specifieke gedraging recidive weet de rapporteur pJ of reclasse-
ringswerker nooit achteraf welke voorspellingen wel of niet klopten: deze informatie is sowieso pas 
jaren later beschikbaar, maar wordt ook nooit teruggekoppeld. Actuariële instrumenten zijn ontwikkeld 
door voor groepen verdachten dit kijkje in de toekomst wel te nemen en daarmee te bepalen hoe ten 
tijde van de strafzaak de voorspelling zo goed mogelijk gemaakt had kunnen worden. Ook zijn instru-

18 Bonta et al. (2014).
19 Schriftelijke informatie NIFP, 21 juli 2017.
20 Mondelinge informatie Reclassering Nederland, 11 juli 2017.
21 Shanteau (1992); Kahneman & Klein (2009).
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menten beter dan mensen in staat meerdere zwakke signalen te combineren tot één betrouwbare voor-
spelling. Waar menselijke expertise tekortschiet vormen instrumenten dus een broodnodige aanvulling.

8.5 Aanbevelingen

De vier beroepsgroepen die in dit rapport aan bod komen (rapporteurs pJ, reclasseringswerkers, officie-
ren van justitie en rechters) zijn samen verantwoordelijk voor één beslissing: de behandeling die opge-
legd wordt aan een pleger van seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel de rechter uiteindelijk beslist, 
maakt hij of zij hierbij nadrukkelijk gebruik van de adviezen van rapporteurs pJ en reclasseringswerkers 
en de eis van de officier van justitie. Het is belangrijk dat de opgelegde behandeling kan doen wat zij 
moet doen: de kans op een nieuw (zeden-)delict verminderen waardoor de maatschappij beschermd 
wordt. Het doel van dit gehele systeem zou moeten zijn te komen tot een interventie die passend is voor 
het gevaar dat de dader vormt. Het in dit rapport besprokene leidt dan tot vijf aanbevelingen met als 
doel het systeem van opleggen van behandeling aan zedendelinquenten op meerdere punten aan te 
passen om zo de opgelegde behandeling aan te laten sluiten bij de kans dat de delinquent een nieuw 
(zeden-)delict pleegt. Deze aanbevelingen moeten gezien worden als één geheel met de aanbevelingen 
uit het eerder gepubliceerde eerste deel van dit onderzoek.22 Het opvolgen van alle aanbevelingen te-
zamen zou leiden tot een systeem waarin 1) duidelijk is welke zedendelinquenten het grootste risico 
vormen en 2) hen een bij dit risico passende behandeling wordt opgelegd zodat de kans op een nieuw 
(zeden-)delict verminderd wordt.

ALGEMENE AANBEVELING
De Nationaal Rapporteur beveelt de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan 
erop toe te zien dat informatie over recidiverisico adequaat wordt vastgesteld en gebruikt binnen 
het strafproces, zodat deze optimaal benut wordt bij het beslissen over behandeling van zeden-
delinquenten. Deze aanbeveling vindt uitwerking in de onderstaande aanbevelingen.

AANBEVELING 1: Voer actuariële risicotaxatie in
De Nationaal Rapporteur beveelt het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psy-
chologie en de reclasseringsorganisaties aan ervoor zorg te dragen dat het inschatten van het 
recidiverisico van zedendelinquenten op actuariële wijze plaatsvindt. Dat wil zeggen: 1) dat een 
(wetenschappelijk onderbouwd) actuarieel instrument geschikt voor zedendelinquenten inge-
vuld wordt, en 2) dat de uitkomst hiervan bepalend is voor het oordeel over recidiverisico. 

AANBEVELING 2: Laat de geadviseerde behandeling volgen uit het recidiverisico
De Nationaal Rapporteur beveelt het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psy-
chiatrie (NIFP) en de reclasseringsorganisaties aan in de relevante richtlijnen en kwaliteitsstan-
daarden vast te leggen dat de kans op recidive leidend dient te zijn in het adviseren van behande-
ling, uiteraard voor zover mogelijk binnen de geldende juridische kaders. Het verdient hierbij 
aanbeveling aandacht te besteden aan de nadelen van zowel over- als onderbehandeling ten 
opzichte van het recidiverisico. 

22 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017).

https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Gewogenrisicodeel1/Gewogen%20risico%20deel%201.aspx
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AANBEVELING 3: Verstrek opdrachten conform het risico-principe 
De Nationaal Rapporteur beveelt het Openbaar Ministerie en de rechtspraak aan het risico-principe 
centraal te stellen in het formuleren van de opdracht aan het Nederlands Instituut voor Forensische 
Psychiatrie en Psychologie en de reclasseringsorganisaties. Dit houdt in dat 1) actuariële risicotaxa-
tie deel uitmaakt van de opdracht, en 2) het verband tussen recidiverisico en geadviseerde behan-
deling deel uitmaakt van de opdracht.

AANBEVELING 4: Wees een geïnformeerd gebruiker
De Nationaal Rapporteur beveelt het Openbaar Ministerie en de rechtspraak aan ervoor zorg te 
dragen dat respectievelijk officieren van justitie en rechters over voldoende kennis van het risico-
principe en risicotaxatie beschikken om adviesrapportages op dit onderdeel op waarde te kunnen 
schatten. Dit houdt in dat zij in staat gesteld worden 1) te beoordelen of uitspraken over recidive 
informatief zijn en voorspellende waarde hebben; 2) te beoordelen of het ontbreken van uitspra-
ken over recidiverisico of behandeling gerechtvaardigd is en 3) te beoordelen of het behandelad-
vies passend is bij het recidiverisico.



7 De discussie over risicotaxatie in Nederland

7.1 Inleiding

In de internationale wetenschappelijke literatuur bestaat brede consensus over de grotere voorspel-
lende waarde van actuariële risicotaxatie (zie Hoofdstuk 1). Ook in de internationale praktijk is deze 
methode, met name in Angelsaksische landen, inmiddels de standaard. Uit Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 
en uit eerder onderzoek blijkt dat actuariële risicotaxatie in het Nederlandse systeem nog niet wordt 
toegepast.1 In de (Nederlandse) literatuur zijn de afgelopen jaren ook enige kritische artikelen versche-
nen over actuariële risicotaxatie. Deze artikelen lijken tot enige verwarring geleid te hebben. De Natio-
naal Rapporteur vangt in het veld bijvoorbeeld twijfelende geluiden op 2 Het Nederlands Instituut voor 
Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), verantwoordelijk voor de bemiddeling en kwaliteitsbe-
waking van rapportages pro Justitia (pJ), stelde het eigen beleid aangaande risicotaxatie in 2015 mede 
naar aanleiding hiervan bij. In een brief gericht aan verschillende stakeholders gaf het instituut aan 
minder actuarieel te willen varen op risicotaxatie-instrumenten nadat uit enkele onderzoeken zou blij-
ken dat de voorspellende waarde van deze instrumenten beperkt is.3 In deze paragraaf worden enkele 
recent verschenen studies besproken en worden de daarin voorgedragen argumenten gewogen. Vier 
opeenvolgende paragrafen behandelen ieder één dergelijk argument aan de hand van de wetenschap-
pelijke literatuur.4 Het doel van dit hoofdstuk is genoemde verwarring weg te nemen door meer context 
te bieden voor waarom actuariële risicotaxatie beter werkt in het voorspellen van recidive dan klinische 
risicotaxatie.

1 Smid (2014).
2 Bijvoorbeeld:  Mondelinge informatie Reclassering Nederland, 14 november 2016; Mondelinge informatie NIFP, 21 

mei 2013;  Mondelinge informatie NIFP, 4 december 2014; Schriftelijke informatie Pompekliniek, 17 december 2014.
3 https://www.nvsa.nl/images/actueel/20151124_nifp/20150717_DR_2015_standpunt_NIFP_Advies_Toerekenen.pdf, 

geraadpleegd 30 augustus 2017.
4 Het verdient aanbeveling voor een soortgelijke behandeling van deze en dergelijke bezwaren ook Grove & Meehl 

(1996) te lezen.

https://www.nvsa.nl/images/actueel/20151124_nifp/20150717_DR_2015_standpunt_NIFP_Advies_Toerekenen.pdf
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7.2 “Het aantal vals-positieven is hoog”

Een studie die tractie heeft gekregen in het Nederlandse veld is van Fazel et al. 5 Zij beargumenteren dat 
het gebruik van actuariële risicotaxatie-instrumenten bij zedendelinquenten zorgt voor een hoog aantal 
vals-positieven, ofwel verdachten die ten onrechte in een (te) hoge risicocategorie worden geplaatst en 
dus onnodig en onterecht vast worden gezet.6 Voor het voorkomen van één zedendelict van een ver-
oordeelde zedendelinquent, zouden vijf zedendelinquenten worden vastgezet, waarvan dus vier ten 
onrechte (=vals-positief ). Een andere studie maakt het hieraan verwante argument dat risicotaxatie-
instrumenten weliswaar op groepsniveau een goede inschatting kunnen maken van het recidiverisico, 
maar dat de uitkomsten niet kunnen worden vertaald naar het individuele geval (zie  §7.3).7 8 Volgens 
bovenstaande onderzoeken schiet actuariële risicotaxatie daarom tekort en is klinische beoordeling 
noodzakelijk om het recidiverisico van het individu goed in te schatten.  

Deze onderzoeken hebben in het werkveld tot de nodige verwarring en zorgen geleid over het gebruik 
van (actuariële) risicotaxatie-instrumenten.9 Er valt echter het nodige op aan te merken. Ten eerste gaat 
de kritiek op het gebruik van actuariële risicotaxatie-instrumenten er – vaak impliciet – van uit dat kli-
nische beoordelingen geen of minder beperkingen kennen bij het inschatten van het recidiverisico. Dit 
is een onterechte en achterhaalde aanname. In de afgelopen decennia is een veelvoud aan (meta-)on-
derzoeken verschenen waaruit stelselmatig naar voren komt dat klinische risicotaxatie zonder het ge-
bruik van instrumenten tot een slechtere inschatting van het recidiverisico leidt dan wanneer dezelfde 
inschatting wordt gemaakt met behulp van risicotaxatie-instrumenten (zie ook §1.4).10 Actuariële risi-
cotaxatie levert geen perfecte voorspelling van recidive op, maar presteert beduidend beter dan onge-
structureerde risicotaxatie. 

Dit geldt ook op individueel niveau. Als een ongestructureerde risicoprognose op individueel niveau 
beter zou zijn dan actuariële risicotaxatie, dan zou dit ook op groepsniveau moeten leiden tot betere 
resultaten voor de ongestructureerde methode: een groep is immers niets meer dan een verzameling 
individuele gevallen. Diverse studies hebben echter aangetoond dat de voorspellende waarde van alleen 
ongestructureerde klinische risicotaxatie gelijk of zelfs lager is dan het kansniveau, wat wil zeggen dat 
het géén voorspellende waarde heeft.11 

Middenweg?
Ook het klinisch wegen van een actuarieel instrument (gestructureerd klinische risicotaxatie) is niet de 
gulden middenweg: uit meerdere studies blijkt dat wanneer beoordelaars de uitkomst van een actuari-

5 Mondelinge informatie Reclassering Nederland, 14 november 2016; Mondelinge informatie NIFP, 21 mei 2013;  Mon-
delinge informatie NIFP, 4 december 2014; Schriftelijke informatie Pompekliniek, 17 december 2014.

6 Fazel, Singh, Doll, & Grann (2012).
7 Fazel et al. (2012); Hart, Michie, & Cooke (2007); Silver & Miller (2002).
8 Hart et al. (2007).
9 Bijvoorbeeld:  Mondelinge informatie Reclassering Nederland, 14 november 2016; Mondelinge informatie NIFP, 21 

mei 2013;  Mondelinge informatie NIFP, 4 december 2014; Schriftelijke informatie Pompekliniek, 17 december 2014.
10 Hanson & Morton-Bourgon (2005) ; Hanson & Morton-Bourgon (2009) ; Grove & Meehl (1996);  Grove, Zald, Lebow, 

Snitz, & Nelson (2000) ; Ægisdóttir et al. (2006); Wormith, Hogg, & Guzzo (2012); Andrews, Bonta, & Wormith 
(2006); Meehl (1954).

11 Monahan (1981); Smid (2014) .
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eel risicotaxatie-instrument achteraf mogen aanpassen door het toevoegen van externe risicofactoren 
op basis van hun professioneel inzicht, de voorspellende waarde van het recidiverisico afneemt.12 De 
voorspellende waarde van een actuarieel instrument gecombineerd met klinisch inzicht is dus slechter 
dan van het actuariële instrument alleen. Hier zijn meerdere verklaringen voor. Allereerst is er weinig 
eenduidigheid tussen beoordelaars over de vraag wanneer een extra klinische afweging moet worden 
opgeteld bij de eindscore van een actuarieel taxatie-instrument. Uit onderzoek blijkt dat beoordelaars 
het hierover vaker oneens dan eens zijn.13 Ten tweede worden factoren meegewogen in de beoordeling 
van het recidiverisico die mogelijkerwijze wel belangrijk lijken, maar niet samenhangen met het recidi-
verisico en daardoor ten onrechte toch worden meegenomen.14 Tot slot komt het voor dat risicofacto-
ren dubbel worden gewogen in het eindoordeel, doordat deze zowel in het risicotaxatie-instrument zijn 
verdisconteerd als dat deze – iets anders geformuleerd – worden toegevoegd als extra risicofactor op 
basis van het klinisch oordeel.15 Al met al betekent dit dat het toevoegen van extra risicofactoren op 
basis van het klinisch oordeel vooral leidt tot een aanzienlijke verhoging van het vastgestelde recidive-
risico, wat juist het gevaar van een groter aantal vals-positieven met zich meebrengt.

Diagnose versus prognose
Tot slot vertonen de onderzoeken van Fazel et al. en Hart et al, beide kritisch over actuariële risicotaxatie, 
methodologische tekortkomingen die de uitkomst beïnvloeden. In beide studies wordt het inschatten 
van het recidiverisico beschouwd als een dichotoom proces, waarbij zedendelinquenten op basis van de 
hoogte van hun recidiverisico recidiveren of niet recidiveren. Het inschatten van het recidiverisico is 
daarbij gelijk gesteld aan het stellen van een diagnose, zoals een dokter zou doen bij een patiënt. Actu-
ariële risicotaxatie-instrumenten zijn echter niet bedoeld voor het doen van dit soort uitspraken. 16 
Anders dan bij het stellen van een diagnose gaat het bij het inschatten van het recidiverisico over het 
doen van een waarschijnlijkheidsuitspraak over de kans dat een zedendelinquent in de toekomst reci-
diveert.17 Bij een diagnose is de conditie waarover een uitspraak gedaan wordt op het moment van de 
uitspraak wel of niet aanwezig en kan de diagnose dus correct of incorrect zijn. Bij een prognose daar-
entegen bestaat deze conditie (in dit geval, recidive) nog niet en kan alleen een uitspraak gedaan worden 
over de waarschijnlijkheid dat deze zich in de toekomst voor zal doen. 

Onderzoekers die zich, zoals Fazel et al., bedienen van diagnostische statistische methodiek om prog-
nostische methoden te beoordelen leggen het instrument dus langs een maatstaf waar deze niet voor 
bedoeld is. Om deze maatstaf te kunnen hanteren bepalen de onderzoekers zelf arbitrair in de analyse 
bij welke hoogte van het recidiverisico de voorspelling zou zijn geweest dat een individu zal recidiveren. 
Anders gezegd: ze trekken een grens waarbij een score erboven betekent dat de verdachte wél zal recidi-
veren, en een score daaronder dat hij dat niet zal doen. Risicotaxatie-instrumenten zijn echter niet be-
doeld voor zo’n absolute uitspraak. Deze keuze heeft grote gevolgen voor de resultaten van een onder-
zoek. Zo blijkt dat wanneer de grens tussen de voorspelling wel of niet te zullen recidiveren anders 
gesteld wordt, het aandeel vals-positieven al zakt.18 Als een langere follow-up termijn gehanteerd zou 

12 Gore (2007); Hanson, Harris, Scott, & Helmus (2007).
13 Hanson et al. (2007).
14 Wormith et al. (2012).
15 Smid, Klein Haneveld, et al. (2014) .
16 Helmus (2015).
17 Smid, Klein Haneveld, et al. (2014).
18 Smid, Klein Haneveld, et al. (2014).
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worden voor het meten van de daadwerkelijke recidive, en ook recidive met niet-zedendelicten zou 
worden beschouwd, zou het aandeel vals-positieven verder teruglopen. Keuzes van de onderzoekers, 
zoals de arbitraire indeling van categorieën, de uitkomstmaat van recidive en de krappe follow-up-peri-
ode, zorgen in de studie van Fazel et al.19 dus voor een vertekend beeld, waardoor het aantal vals-posi-
tieven zo hoog lijkt. Deze keuzes zijn een gevolg van het willen beoordelen van een instrument voor 
prognose als ware het bedoeld voor diagnose. 

7.3 “Risicotaxatie gaat over de groep, niet het individu”

Een tweede kritiekpunt op het gebruik van actuariële risicotaxatie is dat de statistisch vastgestelde risi-
cofactoren in deze instrumenten tot stand zijn gekomen door retrospectief dossieronderzoek naar eer-
dere daders en dat hierdoor het gevaar bestaat dat een individu een sanctie krijgt op basis van de ken-
merken van een subgroep waarmee die persoon overeenkomsten vertoont. 20 Tevens kunnen specifieke 
individuele factoren of omstandigheden die mogelijk causaal gerelateerd zijn aan het recidiverisico, 
maar niet als risicofactor in het instrument zijn opgenomen, hierdoor niet worden meegewogen. 21 
Nieuwbeerta en Blokland betogen dat actuariële risicotaxatie daarom op gespannen voet staat met en-
kele fundamentele principes van het huidige strafbestel, en spreken van statistische discriminatie: een 
individu krijgt geen sanctie voor wat hij heeft gedaan of mogelijk gaat doen, ‘maar op basis van wat 
statistisch verwacht kan worden wat een ‘gemiddelde’ dader met gelijke omstandigheden zal gaan 
doen’.22 

Het klopt dat de empirisch vastgestelde risicofactoren in risicotaxatie-instrumenten tot stand zijn geko-
men op basis van retrospectief onderzoek naar groepen eerdere daders.23 Maar dit betekent juist dat is 
vastgesteld dat de factoren opgenomen in risicotaxatie-instrumenten samenhangen met recidive en de 
eindscore dus een valide voorspelling geeft van de kans dat een (nieuwe) verdachte recidiveert. Het be-
tekent doorgaans ook dat andere mogelijke risicofactoren géén structurele voorspellende waarde heb-
ben voor de kans op recidive: bij het ontwikkelen van risicotaxatie-instrumenten worden eerst moge-
lijke risicofactoren geïnventariseerd aan de hand van literatuur en/of interviews met experts. Voor al 
deze potentiële risicofactoren wordt vervolgens onderzocht of zij werkelijk bijdragen aan het voorspel-
len van het recidiverisico. Is dit het geval dan wordt de factor opgenomen in het instrument, zo niet dan 
niet.24 Het instrument levert dus empirisch gevalideerde informatie over wat het individu mogelijk gaat 
doen. Het legt in zekere zin ieder individu langs dezelfde meetlat, waarna de (individuele) meting infor-
matie oplevert waarvan bekend is dat deze relevant is voor de gestelde vraag, namelijk hoe hoog de kans 
is dat deze persoon een nieuw delict gaat plegen.

Ook bij de kritiek dat risicotaxatie over groepen en niet over individuen gaat wordt voorts voorbij gegaan 
aan het feit dat de klinische methode grotere en meer fundamentele mankementen kent. Bij de ongestruc-
tureerde vorm van risicotaxatie bepaalt de beoordelaar op basis van eigen ervaring, kennis en inzicht 

19 Fazel et al. (2012).
20 Van Nieuwenhuizen & Philipse (2002).
21 Silver & Miller (2002); Van Koppen (2008) .
22 Nieuwbeerta & Blokland (2006) .
23 Van Nieuwenhuizen & Philipse (2002) .
24 Hanson & Bussiere (1998).
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welke factoren invloed hebben op recidive, zonder deze relatie empirisch te hoeven aantonen.25 Uit on-
derzoek blijkt dat veel van de factoren die door klinische beoordelaars meegewogen worden geen of wei-
nig samenhang vertonen met recidive, en dus ten onrechte invloed uitoefenen op de beoordeling van het 
recidiverisico van de verdachte en dus mogelijk op het strafproces.26 Dit geldt bijvoorbeeld voor psychische 
stoornissen, waarvan de invloed op recidive nooit is aangetoond: hoewel er risicofactoren zijn die samen 
kunnen hangen met bepaalde stoornissen, is een invloed van de stoornis bovenop die van de losse risico-
factoren niet bewezen (zie ook §3.4.2). 27 In het huidige onderzoek lijkt het er dan ook op dat het risiconi-
veau gemiddeld hoger wordt ingeschat wanneer de rapporteur géén instrument gebruikt (§3.3.3) .Ander-
zijds worden niet alle risicofactoren waarvan empirisch is vastgesteld dat ze samenhangen met recidive, in 
elk rapport pJ meegewogen.28 Hierdoor kan een pleger met een lager recidiverisico worden getaxeerd dan 
daadwerkelijk aanwezig, wat het risico meebrengt dat iemand onderbehandeld terugkeert in de maat-
schappij. 

Transparantie en betrouwbaarheid
Een tweede mankement van de klinische beoordeling is de lage betrouwbaarheid. Meerdere studies 
tonen aan dat twee professionals op basis van ongestructureerde beoordeling vrijwel nooit tot een-
zelfde conclusie komen.29 Dat betekent dat de conclusie meer afhankelijk is van wie de beoordeling 
doet dan over wie zij gaat. In het Nederlandse systeem wordt de meerderheid van de rapportages pJ door 
één rapporteur pJ opgesteld: in 151 van de 234 in Hoofdstuk 3 beschreven zaken was sprake van één ge-
dragsdeskundige. 

Een derde tekortkoming van de ongestructureerde beoordeling betreft transparantie.30 Uit een studie 
van Van Esch blijkt dat het recidiverisico in rapportages pJ vaak onduidelijk, en in tien procent van de 
onderzochte rapporten zelfs geheel niet, onderbouwd is. Indien het recidiverisico wel is onderbouwd 
door risicofactoren, wordt vrijwel nooit aangegeven welk gewicht aan welke factor wordt toegekend. 
Tot slot blijkt uit hetzelfde onderzoek dat er weinig uniformiteit is in de onderwerpen en risicofactoren 
die beoordelaars in hun rapportages beschrijven. Zo stelt Van Esch dat de biografie van de verdachte het 
enige onderwerp is dat consistent benoemd wordt in de rapportages pro Justitia.31 

Op basis van het bovenstaande kan worden beargumenteerd dat het gebruik van risicotaxatie-instru-
menten juist bijdraagt aan een eerlijkere beoordeling van de verdachte. Naast dat actuariële risicotaxatie 
een voorspellende waarde heeft en klinische beoordeling niet, legt het gebruik van risicotaxatie-instru-
menten alle verdachten langs dezelfde meetlat. Daarmee biedt het bescherming tegen willekeur, cogni-
tieve vertekeningen en blinde vlekken van de beoordelaar.32 Het gevaar wordt weggenomen dat het 
oordeel over het recidiverisico van een verdachte gebaseerd wordt op factoren die hier helemaal geen 
invloed op hebben. Daarnaast draagt het gebruik van een risicotaxatie-instrument bij aan de transpa-

25 Abbott (2011).
26 Hanson & Morton-Bourgon (2009); Abbott (2011).
27 Bonta, Law, & Hanson (1998); Bonta et al. (2014).
28 van Esch (2012). 
29 Smid, Klein Haneveld, et al. (2014); Hanson et al. (2007); De Ruiter (2010); Bosker, Witteman, & Hermanns (2013). 
30 Wettstein (2010); Grondahl (2005); van Esch (2012).
31 van Esch (2012).
32 De Ruiter (2007). 
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rantie, aangezien voor zowel de beoordelaar, het behandelteam, de rechter én de dader helder is hoe de 
beoordeling van het recidiverisico is opgebouwd.33 

7.4 “Risicotaxatie geeft geen richting aan behandeling”

Een derde gehoord punt van kritiek op het hanteren van risicotaxatie-instrumenten is dat de resultaten 
weinig informatie geven over de behandeling die een verdachte nodig heeft.34 Indien dynamische, ver-
anderbare, factoren zijn opgenomen in een instrument zouden dit bovendien slechtere voorspellers zijn 
van recidive dan statistische, historische items.35 Om die reden zou klinische beoordeling noodzakelijk 
zijn voor het inschatten van de behandeldoelen. 

In het verleden bestonden risicotaxatie-instrumenten inderdaad voornamelijk uit statische (historische) 
risicofactoren, bijvoorbeeld het strafrechtelijk verleden, en waren dus alleen geschikt om het basisrisico 
mee in te schatten. Tegenwoordig bevatten veel (actuariële) risicotaxatie-instrumenten echter ook em-
pirisch onderbouwde dynamische risicofactoren, zoals bijvoorbeeld seksuele deviantie. Dynamische 
risicofactoren tonen goed aan waar de behandeling van de verdachte op gericht moet zijn. Het zijn im-
mers de dynamische risicofactoren waarop een verdachte hoog scoort, die via behandeling verlaagd 
moeten en kunnen worden.36 Welke specifieke interventie in het vervolgtraject het beste kan worden 
ingezet om dit doel te realiseren, is vervolgens aan de behandelaar. 

Ook toont onderzoek aan dat dynamische factoren wel degelijk goede voorspellers zijn van toekomstige 
recidive. Uit een studie van Vogel et al. komt bijvoorbeeld naar voren dat de predictieve validiteit van dy-
namische items niet onder doet voor historische (statische) items bij het risicotaxatie-instrument HCR-
20.37 Ook een recente meta-analyse toont aan dat instrumenten gericht op dynamische risicofactoren een 
even grote voorspellende waarde voor seksuele- en geweldsrecidive van zedendelinquenten hebben als 
instrumenten die gericht zijn op statische risicofactoren.38 Uit onderzoek blijkt dat de internationaal meest 
gehanteerde combinatie van de Static-99 (statistische risicofactoren) met de Stable-2007 (dynamische risi-
cofactoren) een hogere voorspelling geeft dan de instrumenten afzonderlijk.39 

Een derde meerwaarde van dynamische risicofactoren is dat zij inzicht kunnen geven in de voortgang en de 
effectiviteit van de behandeling. Zo blijkt uit een studie van Belfrage en Douglas dat de score op dynamische 
risicofactoren van veroordeelden afneemt naarmate zij verder zijn in hun behandelingstraject.40 Eenzelfde 
verband is ook in andere onderzoeken aangetoond.41 De eerder genoemde meta-analyse laat zien dat een 
dergelijke afname in dynamische risico-score bovendien gerelateerd is aan daadwerkelijke recidives. Een 
actuarieel instrument met dynamische risicofactoren is dus ook geschikt om vooruitgang te meten. 

33 Harte & Breukink (2010). 
34 Castel (1991). 
35 A. Van Den Berg (2006).
36 Andrews & Bonta (2010).
37 de Vogel, de Ruiter, van Beek, & Mead (2004).  
38 J. W. Van den Berg et al. (2017).
39 Hanson et al. (2007); Eher, Matthes, Schilling, Haubner-Maclean, & Rettenberger (2012). 
40 Belfrage & Douglas (2002).
41 Zie bijvoorbeeld: Olver, Nicholaichuk, Gu, & Wong (2013).
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De conclusie dat dynamische risicofactoren irrelevant voor behandeling zouden zijn, is dan ook onjuist. 
Ze kunnen juist richting geven aan de behandeling en vervolgens een maatstaf voor voortgang vormen. 
Het is in de huidige klinische praktijk in Nederland overigens wel gebruikelijk risicotaxatie-instrumen-
ten af te nemen aan de achterkant: voor een verlofaanvraag voor tbs is dit bijvoorbeeld vereist.42 

7.5 “Risicotaxatie kan niet als de verdachte niet meewerkt”

Een laatste argument tegen actuariële risicotaxatie is dat risicotaxatie-instrumenten alleen kunnen worden 
afgenomen wanneer een verdachte meewerkt aan het onderzoek.43 Dit is niet het geval. Zo kan op basis 
van historische risicofactoren uit het strafrechtelijk dossier, dus zonder medewerking van de verdachte, 
een goede inschatting worden gemaakt van het basisrisico. Bijvoorbeeld door het bestuderen van het cri-
mineel verleden en de demografische gegevens van dader en slachtoffer(s).44 Hoewel dit uiteraard geen 
volledig beeld van het recidiverisico schetst, aangezien dit geen informatie oplevert over behandeldoelen, 
blijkt uit onderzoek dat het inschatten van het basisrisico middels een actuarieel risicotaxatie-instrument 
een grotere voorspellende waarde heeft dan risicotaxatie via de klinische, ongestructureerde methode (zie 
§7.2).45 Een zwijgende verdachte vormt een grotere belemmering voor het doen van een uitspraak over 
risico op basis van klinische risicotaxatie dan voor het scoren van een actuarieel instrument. 

Gerelateerd hieraan bleek in §3.3.2 dat rapporteurs pJ regelmatig géén uitspraak over de kans op reci-
dive doen als de verdachte wel meewerkt aan het onderzoek maar het delict ontkent. Het is echter voor 
een betrouwbare voorspelling van het recidiverisico met actuariële instrumenten niet nodig het delict 
met de verdachte te kunnen bespreken. Dat betekent dat er, bij een meewerkende verdachte, ook uit-
spraken gedaan kunnen worden over de dynamische risicofactoren. Wel moet uiteraard de nodige voor-
zorg betracht worden gezien het feit dat nog niet bewezen is dat de verdachte het delict gepleegd heeft. 
Een risicotaxatie betreft altijd de inschatting van recidive en is dus slechts van toepassing nadat de schuld-
vraag bevestigend beantwoord is.

7.6 Conclusie

Het vaststellen van het recidiverisico maakt in het strafproces een belangrijk onderdeel uit van het ad-
vies aan de rechter. Het is daarom van belang dat de inschatting van het recidiverisico via de meest be-
trouwbare en valide methode wordt vastgesteld, omdat de hoogte van het risico gevolgen kan en hoort 
te hebben voor de behandeling. Daarmee heeft het grote gevolgen voor zowel de pleger als de samen-
leving. Het is opmerkelijk dat de discussie over wijze van risicotaxatie in Nederland nog altijd actueel is, 
nu deze in landen als de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk al in de jaren ’90 groten-
deels is beslecht in het voordeel van de actuariële methode. Decennia aan onderzoek tonen aan dat 
klinische voorspelling zonder het gebruik van instrumenten altijd tot een slechtere inschatting van ri-

42 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 december 2010, nr. 5679537/10/DJI, houdende regels 
over de verlening van een machtiging tot verlof aan het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking 
gestelden (Verlofregeling TBS).

43 Kamerstukken II 2013/2014 nr. 2695. 
44 Helmus et al. (2014).
45 Andrews et al. (2006). 
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sico op een bepaalde gedraging (waaronder recidive) leidt dan wanneer dezelfde inschatting wordt ge-
maakt met behulp van risicotaxatie-instrumenten.

Dát risicotaxatie op basis van ongestructureerd oordeel moeilijk is, is goed verklaarbaar en heeft te 
maken met de beperkingen van het menselijk brein, ook als het brein van een expert is. 46 Risicotaxatie 
behelst het doen van een toekomstvoorspelling. De rapporteur pJ en reclasseringswerker wordt ge-
vraagd een uitspraak te doen over de kans dat een gebeurtenis zich in de toekomst wel of niet gaat 
voordoen. Op het moment dat zij de voorspelling doen is uiteraard onbekend of dit het geval zal zijn. 
Uit wetenschappelijk onderzoek wordt duidelijk waarom dit een taak is die zij slechter kunnen volbren-
gen dan een instrument. Taken waarin experts kunnen excelleren hebben een hoge mate van voorspel-
baarheid, betreffen dingen en niet mensen, herhalen zich vaak onder soortgelijke omstandigheden, en 
het is belangrijk dat feedback beschikbaar is om van te kunnen leren.47 Kahneman & Klein (2009) noe-
men dit ‘high-validity’ taken: er zijn duidelijke signalen aanwezig die een sterke relatie hebben met de 
uitkomst. Mensen zijn goed in het leren gebruiken van dergelijke signalen, mits ze beschikbaar zijn en 
de expert door de aanwezigheid van feedback in staat is om ze te leren. Kijken we naar de vraag of een 
zedendelinquent gaat recidiveren dan wordt duidelijk dat dit typisch een taak is die moeilijk te leren is. 
Deze taak betreft het voorspellen van menselijk gedrag, er zijn geen duidelijke signalen met een sterk 
verband met de uitkomst (de voorspellende waarde van één individuele risicofactor is laag), en er is met 
name geen gelegenheid te leren doordat de expert nooit ontdekt welke voorspellingen klopten en wel-
ke niet. Algoritmes zoals verwerkt in risicotaxatie-instrumenten presteren beter omdat zij beter in staat 
zijn op consistente wijze meerdere zwakke signalen te combineren voor een goede voorspelling, en 
omdat zij door het gebruik van data bijgesteld kunnen worden en dus sprake is van feedback. Het is dan 
welbeschouwd niet verwonderlijk dat experts slechter zijn in het doen van risicotaxatie dan instrumen-
ten: ook experts zijn mensen. 

Het gebruik van actuariële instrumenten is niet alleen meer valide. Het is ook goedkoper, uniformer en 
transparanter dan de ongestructureerde methode. Dit is niet alleen eerlijker voor de verdachten, die 
anders het risico lopen berecht te worden op basis van een willekeurig, en vaak hoger, recidiverisico dan 
daadwerkelijk aanwezig. Ook voor de samenleving is het belangrijk dat het recidiverisico zo betrouw-
baar mogelijk wordt ingeschat: een incorrecte voorspelling van het recidiverisico kan er immers toe 
leiden dat een zedendelinquent in Nederland overbehandeld of onderbehandeld wordt, wat in beide 
gevallen nadelen en gevaren voor de samenleving met zich meebrengt. 

Natuurlijk heeft actuariële risicotaxatie beperkingen. De voorspellende waarden zijn acceptabel, maar 
niet perfect. Het geeft geen zekerheid of iemand wel of niet zal recidiveren. Het ontwikkelen van risico-
taxatie-instrumenten is een ‘work in progress’: steeds moet blijven worden onderzocht of de opgeno-
men risicofactoren nog wel goed voorspellen in veranderende tijden en of misschien nieuwe factoren 
toegevoegd moeten worden. Maar het is belangrijk onder ogen te zien dat actuariële risicotaxatie op dit 
moment beter is dan elke andere beschikbare vorm van risicotaxatie, ook in het individuele geval. Als 
deze werkwijze eenmaal geïmplementeerd is, kan verder worden gewerkt aan het verfijnen ervan.

46 Kahneman & Klein (2009); Shanteau (1992).
47 Shanteau (1992).
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