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Weg van de toerekeningsvatbaarheid
Over rapportages over de verdachte1
Rechters worden geconfronteerd met verdachten die zeer
gewelddadige misdrijven pleegden, die zich daarbij bizar
gedroegen of die anderszins een vreemde indruk maakten.
Voor de rechter is het vrijwel altijd een onmogelijlc opgave
om ter terechtzitting te beoordelen of de verdachte gestoord
is. Dat is niet alleen onmogelijlc omdat de setting van een
zitting voor een dergelijk oordeel ongeschilct is, maar oolc
omdat de rechter daarvoor niet heeft gestudeerd. Hij wendt
zich dan tot een psycl~oloogof een psychiater of tot beiden.
Dat werlc is hem overigens meestal uit handen genomen
door de rechter-commissaris die al eerder tot een psychologische en psyclliatrisclle rapportage opdracht heeft gegeven.
Een verzoek aan de gedragsdeslcundigeri gaat gepaard met
een opdracht oin - bijvoorbeeld - de volgende vragen te
beantwoorden:
1. Is de verdachte lijdende aan een zieltelijlce stoornis en/of
gebreldcige ontwildcelingvan zijn geestvermogens en zo
ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven?
2. Hoe was dit ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde?
3. Beïnvloedde de eventuele zielcelijlce stoornislgebrelduge
ontwikkeling van de geestvermogens verdachtes gedragsleuzes c.q. gedragingen ten tijde van het tenlastegelegde (zodanig dat het tenlastegelegde daari~it(mede)
verldaard kan worden)?
4. Welite factoren voortlcomend uit de stoornis van verdachte lcunnen van belang zijn voor de lcans op recidive?
5. Welice aanbevelingen van gedragsltundige en van andere
aard zijn te doen over interventies op deze factoren en
hun eventuele onderlinge beïnvloeding en binnen welk
juridisch kader zou dit gerealiseerd lcunnen worden?
Kort gezegd wil de rechter dan weten of verdachte ten tijde
van het delict toerelteningsvatbaar was, of hij zal recidiveren
en wellce behandeling voor deze verdachte het beste is.' De
opdracht om daarover te rapporteren wordt gegeven aan
een Forensische Psychiatrische Dienst (FPD) die arrondissementsgewijs georganiseerd is en die vervolgens een psycl~oloogen psychiater opdracht geeft om rapporten uit te
brengen. In de meer ernstiger gevalien wordt de verdachte
gezonden naar het Pieter Baancentrum (PBC) in Utrecht.
Door de FPD wordt ambulant gerapporteerd; voor een
onderzoek in het PBC wordt de verdachte aldaar gedurende
het onderzoelc gedetineerd.

*

De vraag stelt zich wellee waarde de rechter moet hechten
aan de rapportages. Ilc zal mij daarbij concentreren op het
oordeel over de toerelceningsvatbaarheid van de verdachte
en op rapportages door het PBC.
Dat er mogelijk een probleem is met PBC-rapportages mag
zo langzamerl~andduidelijk zijn voor degenen die de literatuur en de lu-ant volgen. Na lcritielc door Crombag en collega's' volgden ook anderen, zoals Derlcs die lang bij het PBC
werkte.' Brand stelde in zijn proefschrift een drastisch andere manier van onderzoek en rapportage voor.' Hij vatte
zijn lritielc in De Groetze At7zsterdaliznzel-bondig samen:
'De delzI$oi~tdie het PBC ~izaaktis dat ze de Izelepenootz
otzdel-zoelterz.Otizdnt ze ?ziettveten waar ze tvilleiz etz tizoeteti
zoelcetz bij afweziglzeid varz een tlzeorie, verpreti ze eelz otzgericlzte brij aar?gegevelzs over ienzalzds levelz. b1 die bijlcans
otzleesbare I-apportelzvan ze wordt rzergelzs vei-teld want-0111er
tzaar wat is gevraagd. Psycliiatel-Pietel- Baalz ging el- i ~ z1949
bij de opl-iclztiizg vati liet ceiztriitii valz uit - etz dat was toe11
een reële lzypotlzese - dat als je lizaar /zeel veel itzforrizatie over
i~eldaclztelzverzalizelt, er vatzzelfwel eetz tlzeorie zoti opdoetizetz. Daarlizee zou dan begrepeii ktilzlzelz wol-den wnaroliz
ielizalid de ander de lzerselzs ilzslaat, vel-/cl-aclzt,of n~zclersziizs
iets grtiwelijlts aalzdoet. bziiziddels zijtz we aclztdtiizend rapportages verdel; maar nog steeds is el- niets dat lijkt op eet?
tlzeorie waal-tizee "toerelte~zitigsvatb~1a1'lzeicl"
katz wordetz bepaald. Dan nzoetje je toclz clflragetz ofje wel op de goede weg
betzt.'
In haar oratie besprak vervolgens de Amsterdamse hoogleraar forensische psycl-iologieCorine de Ruiter eveneens
het werlc van het PBC.' Uit haar verhaal lcomt een vergelijlcbaar beeld van de psychologiscl~epro jiistititia rapportages
naar voren: van standaardisatie is geen sprake, van een
deugdelijlte risicotaxatie over toelcomstig gedrag van de verdachte lcan eigenlijk weinig zinvols gezegd worden en of een
TBS-behandeling enig effect heeft weten we helemaal niet.
ICortom: men doet maar wat. Het grote vertrouwen in dit
soort rapportages door de rechter mag dan ook verbazing
welken. En oolc De Ruiter pleit voor meer eisen die aan de
rapportages gesteld moeten worden.
Alle lritielc, waarop merkwaardigerwijs door het PBC niet
of nauwelijlts wordt gereageerd, houdt in dat op een andere
manier gerapporteerd zou moeten worden. Nergens komt
echter de vraag aan de orde of het PBC überhaupt nog wel
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rapportages zou moeten uitbrengen over de verdachte. Dat
is een belangrijlce vraag, want recent kon de Minister van
Justitie aan de Tweede Kamer nog melden dat in 95,3 procent van de gevallen een rapport van het PBC over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte wordt gevolgd door
de rechter. De rechter heeft lcennelijk veel vertrouwen in
dergelijke rapportages, maar de vraag is of dat vertrouwen
terecht is.
De werkzaamheden van het PBC

Verdachten van de ernstiger misdrijven worden door de
rechter gezonden naar liet PBC. Dat is een in de wereld
redelijk unielc instituut waar de verdachte dan gedurende
zes welen wordt onderzocht. Dat gebeurt uitgebreid.
Maatschappelijk werkers gaan inet familie en vrienden
praten ('Hoe was hij vroeger?' en 'Heeft u iets vreemds aan
hem gemerlct?'),groepsleiders doen verslag van het gedrag
van de verdachte in de groep, hij wordt medisch onderzocht
en hij wordt door een psycholoog getest en een psychiater
voert gesprekken met hem. Kortom: de gehele doopceel van
de verdaclite wordt gelicht, waarbij niets aan de aandacht
lijlct te ontsnappen. Dat alles wordt neergelegd in een rapport dat meestal zo tussen de 30 en 50 pagina's telt. Het
rapport eindigt met een conclusie, waarin getracht wordt de
vragen van de rechter te beantwoorden.
Enige eerste problemen

Het werk van het PBC is erop gericht om alles, maar dan
oolc alles, te weten te lomen over de verdachte. Daarom
duurt het onderzoelc oolc zolang. Tijdens liet onderzoek
wordt vooral teruggelcelcen en dat brengt het gevaar met
zich mee dat men gedrag van de verdaclite in het verleden
opnieuw gaat interpreteren in het licht van liet ernstige
misdrijf waarvan hij inmiddels wordt verdacht." Dat is niet
alleen een principieel probleem, maar oolc een pralctiscli
probleem. Zo proberen maatschappelijk werkers in gesprekken met familie en vrienden belangrijlce elementen in
het verleden van de verdachte te reconstrueren. Maar
familie en vrienden kunnen lijden aan iets dat lziljdsight
bias heet: nu wij menen te weten dat neef Volleert Pim
Fortuyn heeft vermoord, zijn wij heel anders tegen zijn
vroegere gedrag gaan aanlcijken. Gedrag dat bij de meeste
mensen als onschuldig beschouwd wordt, wordt achteraf
geïnterpreteerd als een voorbode van zijn misdrijf.
Eenzelfde soort probleem speelt bij de verslaglegging door
de groepsleiders, psycholoog en psychiater: het gedrag van

de verdachte wordt geïnterpreteerd in termen van het door
hem gepleegde delict. Daarbij wordt als het ware in liet gedrag van de verdachte tijdens de detentie in het PBC gezocht naar elementen die relevant zijn voor een oordeel
over zijn persoon. Daarbij lijlct men met enige regelmaat te
lijden aan wat in psychologisch jargon cotzfirlizatiotl bias
heet.' Dat is de neiging van mensen om informatie die hun
hypothese bevestigt een te prominente plaats te geven en
informatie die dat tegenspreekt te negeren. Zo werd in het
onderzoelc van Verlier - dat hieronder nog ter sprake komt door de rapporterende groepsleider uitgebreid melding
gemaakt van het feit dat hij een leer boos een stoel omschopte en dat werd geïnterpreteerd als een uiting van zijn
impliciete agressie. De eenvoudige verklaring dat hij gewoon boos was omdat hij naar zijn oordeel onterecht gevangen zat, werd in het geheel overgeslagen. Om dit soort
verwachtingseffecten in te perken, pleiten Merclcelbach en
collega's ervoor dat in forensische rapportages een volstrelct
indifferente houding wordt aangenomen over de schuldvraag van de verdachte.'"Dat is echter een onmogelijlce opgave, zoals ik hieronder zal laten zien. Eerst bespreek ik wat
psychologen en psychiaters wél lcunnen.
De diagnose van de verdachte

Een groot deel van het diagnostisch werk van psychologen
bestaan uit het treldten van gevolgtreldcingen over lcenmerleen van de verdachte en over gedrag dat niet direct geobserveerd lcan worden. Dat moet worden afgeleid uit andere indicatoren. Wij baseren bijvoorbeeld ons oordeel over
iemands intelligentie op zijn scores op een intelligentietest.
Het doen van uitspralcen over personen is dus gesneden
lcoelc voor psychologen. Zij noemen dat voorspellen of predictie, hetgeen betelcent dat uitspralcen gedaan worden over
iets dat niet lcan worden waargenomen - in verleden, heden
of toelcomst - op basis van iets dat wel Ican worden waargenomen, bijvoorbeeld gedrag op een psychologisclie test.
De forensische pralctijlc stelt echter eisen die het doen van
predicties in dat veld bijzonder maakt: de context van
forensische uitspralcen is bijzonder en er worden in de
forensische pralctijlc hogere eisen gesteld aan de lcwaliteit
van de uitspralcen door de psycholoog.
De lcwaliteit van psycl~ologischepredicties hangt grotendeels af van de instrumenten die ter bescliildung staan. Wij
weten bijvoorbeeld al heel lang dat het oordeel over
iemands intelligentie op basis van een goede test aanzienlijk
beter is dan liet ldinisclie oordeel van een psycholoog.'' Ik
lcom daar zo op terug.

1 Ik dank Marijke Malsch en Hans Nijboer
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(2003).
9 'Any task that prompts a person to temporarily accept the truth o f a hypothesis
wil1 increase his o r her confidence i n that
hypothesis.'Citaat ontleend aan Koehler
(1991),p. 502.
10 Merckelbach e t al. (2003).
1 1 Meehl (1954).

8 Dat is een bijzonder riskante manier van

werken, vertelden Merckelbach e t al.
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'De forensisch psycholoog dient zijn
werk zodanig i n te richten dat ook
hij zoveel mogelijk vals-positieve
oordelen mijdt'
Ik begin met de context van de forensische psycholoog.
Voorspellingen in de context van bijvoorbeeld psychotherapie verschillen nogal van voorspellingen in de forensische context. Als analogie lcan dienen de diagnose van de
huisarts die een patiënt bij zich krijgt die pijn heeft in de
built. Dat is, zo weten wij, een notoir moeilijlte symptoom
om een diagnose op te baseren.'' Een reclitstreeltse diagnose
is in dat geval zelden mogelijk. De huisarts doet dan twee
dingen. Eerste probeert hij de meest acuut gevaarlijke
ziektes, zoals appendicitis, uit te sluiten en vervolgens geeft
een hij een voor de hand liggend medicijn en vraag aan de
patiënt volgende week terug te Itomen als dat niet helpt.
Deze manier van diagnose stellen is typisch voor zowel
huisartsen als therapeuten. Het is essentieel om niets acuut
gevaarlijks te missen. Voor de rest maakt het niet zoveel uit:
als het medicijn niet helpt, ltan volgende week altijd iets anders geprobeerd worden. In dat stadium is het belangrijkste
doel van de diagnose het vermijden van zogenoemde valsnegatieve diagnoses. Dat is het meest in het belang van de
patiënt. In therapie gebeurt vrijwel hetzelfde. Na de intalte
wordt een voorlopige werlchypothese gesteld op basis
waarvan de behandeling wordt aangevangen en wordt getracht acute problemen uit te sluiten. Als gedurende de rit
blijkt dat de diagnose verleerd was, ltan de diagnose altijd
worden bijgesteld met consequenties voor de behandeling.
In de forensische rol van de psycholoog is het probleem geheel anders.13Als de psycholoog een rapport schrijft voor de
rechtbank is de 'diagnose' vanuit het perspectief van de psycholoog finaal. Daarna gaat het rapport immers een zelfstandige rol spelen in het strafproces en ontbreekt de mogelijlcheid om de diagnose aan te passen aan nieuwe inzichten.
Nog belangrijker is dat in het Nederlandse strafproces het
rapport van de psycholoog er is om de rechter bij zijn beslissing te helpen, niet om dienstbaar te zijn aan de verdachte. De psycholoog dient daarom het perspectief van de
rechter aan te nemen. En die wordt beheerst door de juridische doctrine, wet en rechtspraak. Het is daarbij belangrijk
dat de verdachte onschuldig wordt gehouden totdat zijn
schuld is vastgesteld en dat het erger wordt gevonden om
iemand onterecht te veroordelen dan iemand ten onrechte
vrij te spreken. Juristen gaan bij dat laatste soms zo ver dat
zij liever twintig schuldige mensen vrijspreken dan één
onschuldige veroordelen. Dat maakt duidelijk dat het strafrechtsysteem veel eerder gericht is op het vermijden van
vals-positieve oordelen. De forensisch psycholoog dient zijn
werk dus zodanig in te richten dat ook hij zo veel mogelijk
vals-positieve oordelen vermijdt.
Deze verschillen tussen therapeutische oordelen en forensische oordelen wordt problematisch als psychologen die dit
cruciale verschil niet kennen als getuigendesltundige optreden. De meeste psychologen zijn gewend aan de klinische
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setting, waarin de percepties van de cliënt centraal staan in
de interactie tussen cliënt en psycholoog en de vraag of de
percepties van de cliënt met de werltelijlcheid overeenkomen,
slechts zijdeling van belang is. Een therapeut die te veel
geïnteresseerd is in het waarheidsgehalte van de verhalen
van zijn cliënt schaadt de relatie en het therapeutische
proces. Voor de forensisch psycholoog is het waarheidsgehalte van verhalen het enige dat van belang is."
Daarbij ltomt nog iets anders. De diagnose of het oordeel
van de forensisch psycholoog moet aan veel hogere eisen
voldoen dan de diagnose van de therapeut. Dat komt niet
alleen doordat de diagnose van de therapeut slechts voorlopig is en steeds bijgesteld ltan worden en dat niet geldt
voor de diagnose van de forensiscli psycholoog. De psyclioloog lieeft in het strafproces een bijzondere rol: zijn oordeel
vormt een van de bouwstenen voor de beslissing van de
rechter. De psyclioloog ltan derhalve slechts zinvol rapporteren als hij dat met zodanige zekerheid ltan doen dat zijn
oordeel de overtuiging van de rechter ltan dragen. De psycholoog moet dus vrij zelter zijn van zijn zaak.
De psychologie is echter in het algemeen niet ingericht op
dat soort graden van zelcerheid. In zijn meest eenvoudige
vorm baseren psychologen uitspraken op het experiment.
Zij geven één groep proefpersonen een behandeling en
laten die behandeling bij een voor het overige vergelijkbare
controlegroep achterwege. Als zij dan een zogenoemd 'significant' verschil vinden tussen de experimentele groep en
de controlegroep, concluderen zij dat de behandeling een
effect heeft. Een verschil wordt significant genoemd als het
zodanig groot is dat zij kunnen concluderen dat het verschil
niet door toeval is ontstaan. Maar een significant verschil
betekent nog niet een belangl.ijkverschil. In mijn vak, de
persoonlijlheidspsychologie, vinden wij een correlatie
tussen twee variabelen van .30 al heel erg mooi; dat is nog
geen 10 procent verldaarde variantie. Voor de rechter is dat
niet goed genoeg. Die moet toch op z'n minst zo'n 95 procent zelcerheid hebben voor zijn oordeel. Dat wil zeggen dat
de diagnostische waarde van psychologische oordelen aanzienlijk hoger moet zijn, wil de rechter er wat aan liebben.
De psycholoog mag dan nog tests gebruiken, de psychiater
baseert zijn oordeel vrijwel geheel op het gesprek met de
verdachte. Er vindt dan, zoals de forensisch psychiater dat
noemt, een 'mens-ontmoeting' plaats.'' Hij valt derhalve
terug op zijn ldinische oordeel. Een lange traditie van onderzoek heeft laten zien dat de validiteit van dergelijke
ldinische oordelen zeer beperkt is. Illustratief is de studie
van Goldberg die liet zien dat het klinische oordeel van
degenen die daarvoor gestudeerd hebben niet beter is dan
het oordeel van hun secretaresses.16Het oordeel van de psychiater is derhalve gebaseerd op subjectieve indruklten die
niet gestaafd worden met uitkomsten van meetinstrumenten, zoals psychologische tests.17 Het is een riskante onderneming om dergelijke subjectieve indrulcken niettemin als
een professionele opinie te presenteren.''

Het verleden van de verdachte
Psychologen beschikken tegenwoordig over tests waarmee
met een redelijke graad van zekerheid veel, maar niet alle,
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stoornissen van een verdachte lcunnen worden vastgesteld.
En dus lcunnen zij met een zelcere graad van waarschijnlijlcheid uitspralcen doen over de huidige psychische toestand
van de verdachte. Maar dat is niet de vraag van de rechter.
Hij wil weten of Volleert van der G. op 6 mei 2002 gestoord
was, niet op het moment van het onderzoelc in het PBC. Er
bestaan echter geen tests waarmee wij iemands toestand
twee maanden of een jaar geleden leren lcennen. Voor sommige stoornissen, zoals zwalczinnigheid, lcan redelijlterwijs
aangenomen worden dat de verdachte die oolc een jaar geleden had. Maar van veel stoornissen lcan niet worden uitgesloten dat die zijn ontstaan na het misdrijf of zelfs door
het plegen van het misdrijf of door de manier waarop de
verdachte in detentie is gehouden.
Maar oolc als er tests zouden bestaan voor de toestand van
de verdachte op enig moment in het verleden, dan moet
nog worden vastgesteld of de stoornis het misdrijf heeft
veroorzaakt; met andere woorden: of het misdrijf de verdachte lcan worden toegerelend. Nu is toerelteningsvatbaarheid een juridisch begrip dat geen equivalent heeft in de
psychologie of psychiatrie.'TIet veronderstelt dat mensen
die toerelceningsvatbaar zijn uit vrije wil hun misdrijf
pleegden. En dat veronderstelt weer dat er een vrije wil bestaat en dat die onderzoelbaar is. Nu ltunnen wij wel denken dat wij van alles uit vrije wil doen, zoals op dit moment
dit artikel lezen, maar dat betekent nog niet dat dit begrip
wetenschappelijleiets voorstelt, dat wil zeggen of het begrip
zinvol onderzoelcbaar is. Als wij willen vaststellen of de vrije
wil bestaat, moeten wij op z'n minst van één handeling van
één enlcele persoon vaststellen dat die niet teweeg is gebracht door een externe oorzaak, in heden of verleden. En
Met een poging om
dat is een onuitvoerbaar ~nderzoelt.'~
vast te stellen of er een causale relatie bestaat tussen een
vermeende stoornis op het moment van l-iet misdrijf en het
plegen van het misdrijf onderneemt het PBC derhalve een
pralctisch en principieel onmogelijlce exercitie.
De problemen voor het PBC zijn nog niet voorbij. Er is
slechts één bron waarop de psychiater af lcan gaan bij het
vaststellen van een oorzalcelijlce relatie tussen al dan niet
vermeende stoornis en het misdrijf: de verdachte. Dat doet
hij door een psychiatrische variant te stellen van de beleende vraag van de sportverslaggever: 'Wat ging er door je
heen toen (...)?' Die poging strandt niet alleen al op het
eerder besprolcen probleem van de validiteit van het ldinische oordeel, want de psychiater wordt nog met een ander
probleem geconfronteerd: de verdachte weet dat het oordeel van de psychiater sterlc zal meewegen bij het oordeel
van de rechter. De psychiater onderzoekt geen reguliere
patiënt, maar een persoon die tevens verdachte is, waardoor
het stellen van een diagnose zich als het ware simultaan in

de ldinische en juridische context afspeelt." De verdachte is
niet een patiënt die zich vrijwillig laat onderzoelcen en gemotiveerd is om medewerlung te verlenen omdat hij beterschap verwacht. Naast een aanzienlijk percentage onbereidwillige onderzocl~tenmoet rekening worden gehouden met
de mogelijlcheid dat de verdachte psychiatrische symptomen voorwendt. Er zijn gevallen beschreven waarin een wat
intelligenter verdachte succesvol de psychiater om de tuin
leidde." Een recent voorbeeld is Ferdi E., de moordenaar
van Gerrit-Jan Heyn, die zegt dat hem dat gelulct is. De psychiater heeft ook geen mogelijlcheid om het verhaal van de
verdachte te controleren. Psychiaters mogen dan zelf denleen dat zij in staat zijn te doorzien wanneer de verdachte
liegt; uit het onderzoelc blijkt het tegendeel: mensen lcunnen
niet zien of iemand liegt of niet."
Tot slot leent het onderzoelc de complicatie dat er nauwelijlts consensus bestaat over wellce stoornissen tot ontoerekeningsvatbaarheid zouden moeten leiden en wellce niet."'
Met andere woorden, wellce aandoeningen zijn zodanig dat
zij iemand lcunnen aanzetten tot het plegen van een misdrijf, terwijl de dader eigenlijk niet verantwoordelijk Iran
worden gehouden?
De presumptie van schuld

Het laatste probleem van het PBC is dat de rechter om een
rapportage vraagt op een moment dat de verdachte nog alleen maar verdacht is. Het onderzoelc op het PBC is echter
alleen mogelijlc als men tenminste als werld~ypotheseneemt
dat de verdachte de dader is. Dit vormt een bijzondere
complicatie in liet PBC-onderzoek. De discussie daarover
vergt een uitstapje naar het Nederlandse strafproces. In
Nederland, gevoelig als wij zijn voor de lcosten en de efficiëntie, hebben de wetgever en de Hoge Raad het tweefasenproces altijd afgewezen. Wij handelen de strafzaak ter
terechtzitting in één fase en liefst zo snel mogelijlc af. Als
een psycl~oloogmoet adviseren over de geestelijke vermogens van de verdachte levert dat een probleem op, want
er is nog helemaal niet vastgesteld dat de verdachte oolc de
dader is. En, zoals u weet, hebben wij een goede en belangrijlce gewoonte om iemand onschuldig te liouden totdat hij
is veroordeeld. Daarom heet hij ook nog verdachte.
Ook de psycholoog moet in zijn rol van getuigendeslcundige uitgaan van de onschuld van de verdachte, maar kan
dat helemaal niet als het gaat over de toerelceningsvatbaarheid. Wil het PBC lcunnen onderzoelcen of iemand ontoerelceningsvatbaar is, dan moet in ieder geval als uitgangspunt
genomen worden dat hij het misdrijf pleegde. Dat lossen
wij in Nederland oolc pralctisch op door in de PBC-rapportage gewoon van de schuld van de verdachte uit te gaan.

12 Gerritsrna & Smal (1982).
13 Zie Rassin & Merckelbach (1999).
14 Greenberg & Shurnan (1997).
15 Van Leeuwen (1984), p. 88.
16 Goldberg (1968). Een overzicht w o r d t gegeven door Grove, Zald, Lebow, Snitz &
Nelson (2000).

17 Die tests bestaan wel. Zie daarover Brand
(2001).
18 Coles & Veiel (2001), Hagen (1997).
19 Crornbag e t al. (1994).
20 Bargh & Ferguson (2000).
21 Rassin (2002).
22 Crornbag e t al. (1994).
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23 Vrij &Winkel (2002).
24 Rassin (2002). Terzijde zij opgemerkt dat
het PBC bovendien nog steeds het
wetenschappelijk achterhaalde psychodynarnische model van Freud hanteert. Zie
daarover Brand (2001).

in liet recliterlijlc proces

Sdir Uitgevers

ivoede die betr. toen als kind al iiioet lzebbe~zgeiioeld kon niet
op een gezo~zdeiizaizier worde~zgelca~zaliseerdei1 17zoesti.itorcle~z
afgeiveerd, iuaar17zeede passief-agressieve kaizt iiz beeld lco~izt.'
'Het is zeer naizizeiizelijlc dat een cu17zl~latieval1 lcreizke~zde,
afiuijzeizde reacties door de ki~zderendie hij sekstlee1 beliadert( ...) el1 zijizfi.tlstratie onztreizt zij~zsociale isole17zeiztelz
de oizbereilcbciarlzeid van iiolwasseiz i~rotliveizin het alge17zee11,
betr. irz ~izorele,enzotioizele eli agressief-selistlele ziiz erizstig
o~ztregeldlzebbe~z.'
'Het is aaiz1zei7zelijIcdat betr. bij deze te11laste gelegde feite11
gelza~zdeldlzeeft iinizuit eeiz i ~ o e d e ~ ziierlaizgerz
d
0111 koste n ~ a t
lcost ei~zdelijkgeslaclztsge~iieerzsclzap17zeteen i/ro111~
te lzebbeiz,
1,vaarbij liet hebbeiz valz geslaclztsge1izeeizsc1zappsyclzologisch
gezien sy~izboolstaat voor lzet clidii~zge~zde
i~erlnizgeizo111alle
lcre~zlci~zge~z
eii afi,vijzi~zge~z
o~zgedaa~z
te 17iaIce1.ien ziclz eeiz
iiolwaardig i7ze1zste voelelz. Uit dit woede~zde,agressiefselcslleel, gelade11verla~zge~z
gaat lzij bij deze te11laste gelegde
feiteiz sterlc drarzg~izatig,iizstrr~~ize~zteel
el1 zoizder enig lizededoge1z te vverlc.'

Daarmee valt l-iet onderzoelc ten prooi aan l-iet verwachtingseffect en wordt daarmee een risltante onderneming."
Dat laat zich vooral voelen als de verdachte ontkent het
misdrijf te hebben gepleegd.
De ontlcemende verdachte: een voorbeeld

Bij een ontkennende verdachte valt voor het PBC een belangrijke informatiebron weg: de verdachte zelf, want hij
ontkent immers l-iet misdrijf te hebben gepleegd. Dat lost
het PBC op door dan l-iet dossier goed te lezen en dat in de
plaats te stellen van de mededelingen van de verdachte. Dat
werd oolc gedaan in het navolgende voorbeeld.
De verdachte Verlier - dat is niet zijn werlcelijlce naam wordt verdacht van een selcsuele moord die op nogal gruwelijke wijze is gepleegd.'Wa zijn aanl-iouding wordt Verlier
o~-iderzocl-itin l-iet PBC.
Verlier wordt in l-iet rapport van het PBC on-iscl-ireven als
een teruggetrolltei-i inan die geen stelling neemt, wat verlegen overlcomt en contact me1 de groepsleiding afhoudt.
De psychologische tests wijzen toch uit dat Verlier een vrij
intelligente man is. Zijn persoonlijld-ieid komt er minder
positief vanaf. Er is volgens het PBC sprake van 'een gerizeizgde penoo~ilijlclzeidsstoor~zis
17zetvooral o~ztwijlce~ide,
afza~zkelijke,passief-agl-essieiie en antisociale trelclce~z,elz i11
saiize~zlzarzgdnar17zeevan een erizstige ide1ztiteitsproblei71atielc
die gepaard gaat 17zeteeiz sterlc 01ziier17zoge1z0112 zich als I I Z ~ I Z
op bevredige~idewijze te late~zgelden, sterke geiioeleizs ijal1
verlore~zlzeidelz verlate~zlzeide n 17zassalefi-~istl-diesop relatio]zeel elz sekstieel terrein.'
Het PBC komt tot de conclusie dat Verlier verminderd toerelteningsvatbaar is. Als het ten laste gelegde zou zijn gepleegd door Verlier, dan moet er sprake zijn van een lacune
in de gewetensfunctie. Ilc zal trachten te reconstruereil hoe
het PBC aan die conclusie is gekomen.
Het rapport begint zoals gewoonlijk met de 'milieurapportage' door de maatschappelijk werker, waarin verslag wordt
gedaan van gesprelken met familie en vrienden van Verlier.
Daarin lezen wij een sterlc staaltje van l-iindsight bias in
typisch PBC-jargon: 'Blijlce~zsde nziliet~rappotagewas er
i~oor\zet 7e jaar vaiz betl-." veel spa~ziziizgi11\zet gezin, vader
was gewelddadig tegel? ~izoedei;de lci~zdere~i
zoude11 lzier get u i g e ~van
~ zijn geweest. H e t is waarsclzijrzlijlc dat bet~:o~zder
dit spa~i~zi~igsiield
geleden lzeefi en i11]?zeerof 17zilzdel-eiizate
aflectief eiz pedagogisclz vel-waarloosd is geweest. Als gevolg
van deze i~erwaarlozi~zg
lzeefi bet]: gebode~zei? i/erbode~z
slechts nznrgi~zaalktl~zizeizi~zter~zalisere~z,
lzetgee~zde basis
voriizt voor de lacll~zairegewete~zsfii~zcties,
de arztisociale kant
valz de persoo~zlijklzeid.'
Verlier mist dus een geweten. Maar dat verklaart nog niet
dat hij een zo ernstig en agressief delict pleegde. Dat wordt
op volgende manier gedaan: 'Iiz /zet kindel-telztiis werd lzij
]zaal-zij11zeggen regeliizatiggeslageiz en seksueel ~izisbriuilct.'~
Geleidelijk aai? verloor bet]: steecls iizeer het iiertrotiwelz iiz
i~olwasse~zeiz
elz werd tliteiizdelijlc ook oizzeker i17zijiz relatievor17zilzg.Hier ko~iztdniz de oiztwijkeizde, afza~ikelijlcekant i11
beeld: inz~izels,betr. l e e d e iizeer eiz 17zeerdat lzet ziclz o~zziclztbaar opstelleiz de iizeest effectieve oiiel-leiiiizgsstmtegie was. De
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De conclusies in het rapport van l-iet PBC over de agressiviteit van Verlier zijn -voor zover valt na te gaan - niet gebaseerd op eigen onderzoelc van l-iet PBC. Het PBC zat namelijk met twee problemen. Ten eerste ontlcent Verlier. Dat
is lastig, want voor informatie over de psychische toestand
van de verdachte is het PBC geheel afl-ianlcelijlcvan informatie van de verdachte.
Van Marle zegt over de ontkennende verdachte: 'Tlze proble17zwitli tlzis exa17ziizatio1zis tlzat I?O disctissio~zabotlt tlze
criiize i n questioiz ca7z take place becatise tlze pelsoiz claiiizs to
lcizow izotlziizg about it. Iiz order to be able to pi-ovide tlze jtidge
witlz proper ndiiics it is advisable to assu17ze tlzat tlze pel-solz
bei~zgexnnii~zedcoiiz~izittedtlze criliie i11question (by waji of
lzypotlzesis)."Wat is een gevaarlijlc uitgangspunt, want dat
zorgt ervoor dat de psychiater ten prooi zal vallen aan de
co~zfir~izatio~z
bias, die ik al eerder besprak.
Het tweede probleem voor l-iet PBC is dat het voor onderzoek een passieve, ontwijlcende en afhanlcelijlce man te onderzoeken lu-ijgt. Het onderzoek van de persoonlijld~eidvan
Verlier levert daardoor niet een directe verldaring op voor
een zo erg en agressief delict. Ook het gedrag van Verlier
tijdens de observatie in het PBC is weinig agressief. Hij is
dat alleen maar als hij boos wordt over zijn - naar zijn oordeel - onterechte detentie. Verlier ontleent immers.
De oplossing voor dit probleen-i vindt het PBC in het dossier. Verlier is weliswaar niet agressief, maar hij heeft wel
een bijzonder agressief delict gepleegd, zo leest het PBC.
Het kan niet anders dan dat er een stuwing van agressie is:
de verdachte is niet passief, maar hij is passief-agressief, wat
dat oolc moge wezen. Het moet gezegd worden: bij het trekleen van deze conclusie wordt l-iet PBC voorzichtig.
Plotseling is de toon minder stellig en vallen termen als
'aannemelijk' of 'zeer aannemelijlc'.
Het PBC moet wel, althans het denkt dat het wel moet. De
rechter verwacht immers een antwoord op de vraag hoe
deze verdacl-ite dit misdrijf heeft kunnen plegen. Maar hoe
moet dat als een verdachte ontkent? Met hulp van de verdachte is het onderzoelc niet valide, zonder die hulp lijkt het
onderzoelc onmogelijlc. Maar niet voor het PBC. Het ge-
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'Bij een ontkennende verdachte valt
voor het PBC een belangrijke informatiebron weg: de verdachte zelf'

sprek met de verdachte wordt eenvoudigweg vervangen
door het lezen van het dossier. Daarin staat immers precies
wat de verdachte heeft gedaan, nietwaar? Van Marle mag de
schuld van de verdachte een hypothese noemen, voor het
PBC is het een assumptie geworden. Die assumptie is gevaarlijk, omdat daarmee de confirnzatioii bias in huis wordt
gehaald.
Er schuilt nog een ander probleem in het psychiatrisch onderzoek van een ontkennende verdachte. Door de assumptie van schuld, die de onderzoekende psychiater onvermijdelijk moet maken, is de kans groot dat het rapport een
eigen bijdrage levert aan het bewijs van die schuld, ook al is
zo'n rapport uitsluitend bedoeld voor een geheel ander deel
van de bewijsvoering, namelijk voor de vraag wat er moet
gebeuren met de inmiddels door de rechter schuldig bevonden verdachte.

ficeerd. Het PBC vertelt dat met enige omhaal van
woorden: 'Wat de agressieregulatie betreft kaiz worden gesteld
dat betr. aan de ene kant geremd is in lietgezond uiten va11
zijl? agressie, nali de andere kant echter is er sprake van stuwing vali agressieve gevoeleiis, een stuwing die direct gekoppeld is aan de eigeli it~stlfficiëntiegevoelens.'De rechter heeft
zijn antwoord en de cirlcel is rond: Verlier is agressief omdat
hem een agressief delict ten laste wordt gelegd.

I

Tussenbalans
Maar slechts indien bewezen

Bij een verdachte als Verlier die het misdrijf ontleent, zou
een conclusie dat hij agressief is wel eens lcunnen bijdragen
aan de bewijsvoering over zijn schuld. Psychiaters worden
daarom gewaarschuwd voorzichtig op te treden bij ontlcennende verdachten. Lommen koppelde daaraan de tweede
remedie: de psychiater die niet wil bijdragen aan de bewijsvoering moet zich strikt houden aan de gegevens in het
dossier dat hij voor het onderzoelc heeft ontvangen?'Wat
dat zou oplossen ontgaat mij, want dat dossier bevat nu juist
de voorstelling van zalen door het openbaar ministerie.
En dus voegen psychiaters aan hun eindconclusie de toverformule 'indien bewezen' in. De conclusie ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: 'De verdnclite is, iiidieiz het feit is bewezen, verminderd toerekeniiigsvatbaar.' De lezer die serieus
neemt wat hier staat, lcan niet anders dan in opperste verwarring achterblijven. Als het feit bewezen wordt, lijkt er
niets aan de hand: dan is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Maar wat zegt deze conclusie als het feit niet
bewezen wordt? Trekt de psychiater dan zijn conclusie in
dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is? Als
dezelfde gegevens tot tegengestelde conclusies lcunnen
leiden, wellce waarde moet men dan aan de conclusie hechten in geval de tenlastelegging wél bewezen wordt verklaard?
Dat was precies wat er met Verlier in het PBC gebeurde. Hij
bleek een nogal passieve man te zijn. Dat ldopte niet met
het delict dat hij gepleegd zou hebben. Verlier ontkent, dus
hij wil niet helpen inzicht te geven in zijn psychische toestand ten tijde van het misdrijf. En dus gaat het PBC te rade
in het dossier en neemt, in navolging van Van Marle, als
assumptie aan dat Verlier het misdrijf heeft gepleegd. De
informatie daaruit wordt gecombineerd met de eigen bevindingen en dus wordt Verlier als passief-agressief gekwali-

De werkwijze van het PBC is uniek in de wereld en geniet
in het buitenland zelfs een zekere reputatie. Maar uit de
wetenschappelijlce wereld ldinlct forse lwitielc: gehanteerde
methoden deugen niet, psychologen en psychiaters moeten
niet voor rechter spelen en het psychodynamische model
dat het PBC hanteert, is hopeloos verouderd. Men laat zich
verleiden tot uitspralcen over de toestand van de verdachte
in het verleden, zelfs als men niet de mogelijkheden heeft
om op enigszins valide manier daarover uitspralcen te doen.
En het PBC doet uitspralcen over de causale relatie tussen
die hypothetische toestand in het verleden en het plegen
van het misdrijf. Daarmee loopt men in de val dat men zich
begeeft op het juridische terrein van de toerelceningsvatbaarheid, terwijl dat valt buiten de competentie van de psycholoog en psychiater. Toerelceningsvatbaarheidis een juridische term die in de psychologie en psychiatrie helemaal
niet bestaat. Het medewerkers van het PBC handelen
daarmee in strijd met hun eed, waarmee zij immers, ~p
grond van art. 228 j". 343 Sv., zweren te verklaren over
'hetgeen zijne wetenschap hem leert.'
De enige conclusie die mogelijk is, is dat de psycholoog zich
weinig gelegen laat liggen aan het causaliteitsvereiste dat is
opgenomen in art 37 Sr. Dat blijkt ook uit de pralctijle, zo
liet Tuinier in zijn proefschrift al zien." Het oordeel over de
toerelceningsvatbaarheid van de verdachte hangt van twee
dingen af: zijn huidige toestand en de afschrilcweldcendheid
van zijn delict. Niets verleden toestand, niets causaal verband met delict. Dat is vrij logisch, want dat verband is achteraf ook niet te leggen. Toch probeert men dat, en dat leidt
tot bijzonder bizarre situaties. Zo kwamen wij een zaak
tegen waarin het PBC schreef over een ontkennende verdachte dat zijn ontkennen voortkwam uit dezelfde psycliotische toestand als waarin hij het delict pleegde.>'

25 Merckelbach e t al. (2003).
26 Dit voorbeeld is ontleend aan Van Koppen
(2003), dat geheel gewijd is aan deze
zaak. Zie vooral hoofdstuk 10.
27 Daarmee wordt Verlier bedoeld.

28 Dat Verlier i n de tehuizen waar hij verbleef seksueel misbruikt zou zijn, heb i k
niet terug kunnen vinden i n het dossier
of het PBC-rapport.
29 Van Marle (2002), p. 157.
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30 Lommen-van Alphen (1989), p. 32-33.
31 Tuinier (1989).
32 Zie Crombag e t al. (1994), p. 343 e.v.
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Weg met de toerekeningsvatbaarheid

Een oordeel over de toerelceningsvatbaarheid door de psycholoog of psychiater kan dus helemaal niet gegeven worden en gedragsdeslcundigen die hun valt verstaan zouden
moeten weigeren de vraag van de rechter daarnaar te beantwoorden. Zij laten de rechter dan echter met lege handen
achter en dat is terecht.
De toerekeningsvatbaarheid van art. 37 Sr. is gebaseerd op
een juridische fictie die veronderstelt dat gedragslcundigen
daarover de rechter zinvol zouden lcunnen voorlichten. Nu
dat niet het geval blijkt te zijn, zijn er twee mogelijkheden:
de rechter komt tot een oordeel over de toerelteningsvatbaarheid zonder bijstand van gedragsltundigen of men
moet tot de conclusie lomen dat toerelteningsvatbaarheid
een niet bruikbaar juridisch concept is. De eerste mogelijlcheid valt af om een simpele reden: als psychologen en psychiaters er al niets zinvols over ltunnen zeggen, hoe zou de
rechter dat dan moeten doen?
De toerelceningsvatbaarheid is derhalve een onhoudbare
juridische fictie. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat
op enige manier vastgesteld zou lcunnen worden in wellce
psychische toestand de verdachte ten tijde van het misdrijf
verkeerde en wellce causale relatie toen bestond tussen die
psychische toestand en het plegen van het misdrijf. Het begrip toerelceningsvatbaarheid moet derhalve uit de wet
worden geschrapt.
Dat voorstel is minder radicaal dan het lijkt. Tuinier liet,
zoals gezegd, al zien dat een oordeel over de toerelceningsvatbaarheid adequaat voorspeld lcan worden door twee
elementen: de gruwelijkheid van het gepleegde delict en een
oordeel over de huidige toestand van de verdachte.
Icennelijlt bekommert men zich nu oolt in de praltijlt niet
om de toestand van de verdachte ten tijde van het delict en
een causale relatie tussen stoornis en delict.
Het afschaffen van de toerelceningsvatbaarheid maakt het
werk van de rechter eenvoudiger en ontslaat hem ervan de
gedragsdesltundigen vragen voor te leggen die zij niet ltunnen beantwoorden. De rechter is zelf uitstekend in staat om
te beoordelen of een misdrijf gruwelijk was. En de huidige
toestand van de verdachte kan, met een zekere graad van
waarschijnlijld~eid,goed worden vastgesteld door psychologen en psychiaters. Op grond daarvan lcan dan besloten
worden of de verdachte een gevangenisstraf moet worden
opgelegd of een therapeutische behandeling dient te ondergaan.
Dat levert op nog vier punten voordelen. Als de toerekeningsvatbaarheid als criterium wordt losgelaten verplaatst
de discussie over de verdachte zich van het verleden naar de
toekomst, namelijk hoe hij zodanig behandeld Ican worden
dat toekomstig delinquent gedrag voorkomen kan worden.
Ten tweede wordt het nogal rigide onderscheid tussen gevangenisstraf en therapeutische behandeling losgelaten.

'De toerekeningsvatbaarheid is een
onhoudbare juridische fictie'
Sdir Uitgevers

Daartoe lijkt aile reden. Werknemers van penitentiaire inrichtingen ontgaat het niet dat ook een fors deel van de bevollung daarvan knap gestoord is en meer baat zou kunnen
hebben bij een behandeling boven een gevangenisstraf.
Zonder het rigide onderscheid tussen TBS en gevangenisstraf ltan veel adequater gesproken worden over de beste
behandeling van deze categorie gedetineerden.''
Het derde voordeel betreft het Nederlandse curiosum dat
aan een verdachte een combinatie van gevangenisstraf en
TBS opgelegd kan worden. Dat gebeurt nu bij verminderde
toerelceningsvatbaarheid. Dat is een bijzonder gewrongen
constructie die in de pralctijlc enige behandeling in de weg
staat. Hoe kan men verwachten dat psycl-iiatrischebehandeling na het uitzitten van, pakweg, zes jaar gevangenisstraf
nog zinvol is?
Tot slot is er nog de vierde mogelijke beslissing van de
rechter, namelijk de gevallen waarin hij nu de verdachte op
grond van ontoerelteningsvatbaarheid van rechtsvervolging
ontslaat en noch gevangenisstraf, noch TBS oplegt. Dat gebeurt in de pralctijlc waarin verdachten weliswaar ontoerekeningsvatbaar verldaard worden, maar men geen gevaar
voor recidive ducht."' Maar oolt voor het beoordelen van
recidive is Icennis over de psycl~ischetoestand van de verdachte ten tijde van het delict niet zinvol. In toenemende
mate bestaan voor het voorspellen van recidive valide meetin~trumenten.'~
Conclusie

Mijn verhaal concludeert niet tot opheffen van de forensische psychologie en psychiatrie in Nederland. Wel zou men
een andere taak op zich moeten nemen. Men moet zich niet
meer bezighouden met de opgave om de toestand van de
verdachte in het verleden vast te stellen en de causale relatie
tussen die toestand en het plegen van het misdrijf. Veel beter
richt men zich op elementen waarover gedragsltundigen
wél uitspraken ltunnen doen: verdachtes huidige toestand,
predictie van diens recidive en de beste behandeling voor de
verdachte. Dat verlost psychologen en psychiaters van een
onmogelijke opgave, rechters van een onzinnige juridische
fictie en verdachten van doelloos gewroet in hun leven en
omgeving. En het zal de besluitvorming over de verdachten
helderder malcen en van hogere kwaliteit. Tot slot: zonder
de toerelceningsvatbaarheid zijn onderzoeken van de verdachten meer wetenschappelijk verantwoord, korter en efflciënter. En vooral dat laatste zal beleidsmalcers moeten aanspreken. Het PBC hoeft helemaal niet opgeheven te
worden, maar wel ingekrompen.
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In die zaak werd aan de verdachte ten
laste gelegd dat hij zijn vrouw door wurging om het leven had gebracht. De verdachte claimde algehele amnesie voor
het delict en de geconsulteerde gedragskundigen besloten dat hij leed aan een
acute dissociatieve stoornis. 'Die toestand
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is ingetreden k o r t voordat het feit werd
gepleegd en heeft geduurd t o t k o r t
daarna', concludeerden zij. Of die conclusie enige merites heeft, laat ik hier
onbesproken. Zie daarover Merckelbach,
Cirna & Nijman (2002).
35 Poythress e t al. (2002).
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