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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 23 september 2022 

Onderwerp Aanbiedingsbrief WODC planevaluatie Wet forensische zorg  

 

 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert een 

meerjarige evaluatie uit naar de Wet forensische zorg (Wfz).1 Hierbij biedt ik u 

het deelonderzoek ‘Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie 

van de beleidstheorie’ aan. Dit rapport beschrijft de door de wetgever gestelde 

doelen en de veronderstelde werkzame mechanismen waarmee de Wfz deze 

doelen moet bereiken. Daarbij is niet de uitvoering in de praktijk of de 

doelbereiking geëvalueerd, maar de theoretische en praktische onderbouwing van 

de veronderstelde werkzame mechanismen van de wet.  

 

Het WODC meent dat over het geheel genomen er goede wetenschappelijke 

evidentie is voor het algemene uitgangspunt van de Wfz dat effectieve forensische 

zorg bijdraagt aan het herstel van de forensische patiënt en vermindering van het 

risico op recidive. Tegelijkertijd constateert het WODC dat er wisselende evidentie 

is voor de veronderstelde werkzame mechanismen waarmee de doelen van de 

Wfz behaald zouden moeten worden. Daarnaast blijkt uit deze planevaluatie dat 

het goed mogelijk en zinvol is om een proces- en doelbereikingsevaluatie uit te 

voeren voor de Wfz. De bevindingen over de wisselende evidentie van 

veronderstelde werkzame mechanismen zijn in lijn met onder andere de 

bevindingen van de Algemene Rekenkamer in het onderzoek ‘In de zorg, uit het 

zicht’.2 Zoals in de Voortgangsbrief Forensische Zorg aangegeven zijn inmiddels 

diverse maatregelen hierop in gang gezet en werk ik aan een Meerjarig 

Strategisch Onderzoeks- en evaluatieprogramma waarin deze aanbevelingen 

worden betrokken.3  

 

Omdat deze planevaluatie een opstap is naar de proces- en 

doelbereikingsevaluatie en derhalve geen aanbevelingen bevat, zal ik nu niet 

nader beleidsinhoudelijk reageren op het onderliggende onderzoek. In de 

procesevaluatie staat de uitvoering van de Wfz in de praktijk centraal. 

 

 

                                                 
1 Artikel 8.1 Wet forensische zorg.  
2 Zie Reactie minister voor Rechtsbescherming op het rapport In de zorg, uit het zicht | Brief 

| Algemene Rekenkamer 
3 Kamerstukken II 2021/2022, 33628, nr. 92 

 
 

Directoraat-Generaal 

Straffen en Beschermen 

Directie Sanctie- en 

Slachtofferbeleid 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

P ostbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 
  

  

 

Ons kenmerk 

4166102 

 

Bijlagen 

1 

 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons  kenmerk vermelden. 

Wilt u s lechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

 

 

 



 
 

 

 Pagina 2 van 2  
 

 

 

Directoraat-Generaal 

Straffen en Beschermen 

Directie Sanctie- en 
Slachtofferbeleid

  

 

Datum 

23 september 2022 
 

Ons kenmerk 

4166102 

 

 

 

In de doelbereikingsevaluatie wordt onderzocht in hoeverre de doelen van de Wfz 

worden behaald. De procesevaluatie en de doelbereikingsevaluatie worden naar 

verwachting eind 2023 respectievelijk eind 2025 met een beleidsreactie aan uw 

Kamer gestuurd.  

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

  

F.M. Weerwind 

 


