Nieuwsbrief augustus 2020
Kenniscentrum: Technische problemen verzending nieuwsbrief
Afgelopen maand hebben wij problemen ervaren ten aanzien van de verzending van onze nieuwsbrief.
Helaas heeft u daarom de nieuwsbrief van juli niet in uw mailbox voorbij zien komen. We hebben de
nieuwsbrief wel op het Kenniscentrum en op LinkedIn geplaatst. Mocht u de nieuwsbrief nog niet hebben
gelezen kunt u dat alsnog doen. Om de problemen te voorkomen kiezen we er vanaf heden voor om de
nieuwsbrief te verzenden vanuit een no-replyadres. Dit betekent dat u niet meer kunt antwoorden op de
nieuwsbrief.
Contact
met
(de
redactie
van)
het
Kenniscentrum
kan
via
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: Dossiers
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat van nieuwe informatie voorzien. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen,
kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen.
Kenniscentrum: Vacatures
Er zijn op dit moment twee vacatures.
De commissie van toezicht bij de PI Lelystad is op zoek naar een rechter. Reageren kan tot 31 augustus
2020. Bekijk de vacature.
De commissie van toezicht bij FPC De Pompestichting is op zoek naar een gedragswetenschapper.
Reageren kan tot en met 31 augustus 2020. Bekijk de vacature.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden:
27 september 2020 – Spinhuislezing Reclassering in het Gevangenismuseum te Veenhuizen
29 september – 1 oktober 2020 – EUROPRIS: ICT Workshop in Wenen, Oostenrijk
Lees meer.
RSJ: Financieel toezicht in strafrecht, goede uitwerking noodzakelijk
Het is goed dat de Minister voor Rechtsbescherming de mogelijkheden verkent om het strafrecht in te
zetten voor verplicht financieel toezicht op justitiabelen. Wel moet eerst vaststaan dat het noodzakelijk
is om een nieuwe wet te maken. Lees meer.

DJI: Bezoek voor kinderen verder versoepeld
Minister Dekker heeft vandaag (red: 13 juli 2020) in een brief naar de Tweede Kamer een proef
aangekondigd voor het bezoek van kinderen van gedetineerden. Het gaat om vier inrichtingen, deze
proef duurt tot 10 augustus. Aan deze proef kunnen de vrouwelijke gedetineerden in drie gevangenissen
deel nemen, namelijk: PI Zwolle, PI Nieuwersluis en PI Ter Peel. Daarnaast kunnen ook de mannelijke
gedetineerden van PI Veenhuizen samen met hun kinderen deelnemen aan de proef. Lees meer.
DJI: VNG introduceert zelfscan gemeenten
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een zelfscan ontwikkeld voor gemeenten.
Daarmee kunnen ze onderzoeken hoe hun dienstverlening aan (ex-)gedetineerden ervoor staat. Ook
biedt de scan tips en advies voor verbetering. Lees meer.
DJI: Kom werken bij…
Op zaterdag 22 augustus 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Penitentiaire
Inrichting Alphen aan den Rijn, lees meer.
Op zaterdag 26 september 2020 ben je van harte welkom op de werving- en selectiedag van de
Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost, lees meer.
DJI weblog: Een kijkje in de keuken van De Hartelborgt
Max is normaal gesproken werkzaam als pedagogisch medewerker binnen de Nijmeegse Hunnerberg,
maar heeft onlangs een kijkje mogen nemen in de keuken van De Hartelborgt in Spijkenisse. Vanwege
een corona-uitbraak onder medewerkers daar, was hij gevraagd om mee te draaien in het ambulante
team. Daar hoefde Max niet lang over na te denken! Lees meer.
Perspectief herstelbemiddeling: Belangrijkste cijfers 2019
In 2019 ontvingen we bijna 1550 aanmeldingen voor herstelbemiddeling. Op een speciale factsheet
vermelden we de belangrijkste cijfers en vertellen we meer over wat herstelbemiddeling brengt. Wat
bedoelen we bijvoorbeeld met emotioneel herstel? Lees meer.
Association for the prevention of torture: The Nelson Mandela Rules, 5 years on: Prohibition of
torture is more relevant than ever
Nelson Mandela spent 27 years in prison, including 18 years on the brutal Robben Island. As a prisoner,
he fought for the dignity and humane treatment of detainees and for the prohibition of torture at all times.
These principles are strongly reaffirmed in the revised United Nations Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners, also known as the Nelson Mandela Rules. Today, on International Nelson
Mandela Day, we want to stress their significance. Lees meer.
Expertisecentrum K I N D: Meta-analyse over gedetineerde vaders en hun kinderen
Het expertisecentrum K I N D heeft recent een meta-analyse naar de literatuur aangaande gedetineerde
vaders en hun kinderen afgerond. Het doel van deze analyse is beschrijven wat we al internationaal en
nationaal weten over gedetineerde vaders en hun kinderen en welke wetenschappelijke trends er
waarneembaar zijn. Op basis van duidelijk afgebakende zoekcriteria zochten we naar empirische
studies in internationale databanken, Nederlandse databases, specifieke vakbladen, online bibliotheken
van diverse kennisinstituten en websites van diverse organisaties. We zochten hier naar literatuur
gepubliceerd tussen 2000 en 2020. Lees meer.
Expertisecentrum K I N D: De vader-kindrelatie tijdens detentie
Er is steeds meer aandacht voor het belang van de relatie tussen kinderen en hun gedetineerde vader
of moeder. Nationaal en internationaal zijn er verscheidene initiatieven die gericht zijn onderhouden,
repareren of versterken van ouder-kindrelaties tijdens detentie. Om deze initiatieven zo effectief mogelijk
te laten zijn, is het van belang dat deze gestoeld zijn op actuele wetenschappelijke inzichten. Daarom
hebben wij vanuit de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen op systematische

wijze de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp in kaart gebracht, waarbij we ons specifiek
hebben gericht op kinderen met een vader in detentie. Lees meer.
Stichting Forum Levenslang: EHRM herhaalt het belang van het rehabilitatiebeginsel voor
levenslanggestraften
EHRM 2 juni 2020, (Application no. 14727/11), N.T. tegen Rusland. Schending artikel 3 EVRM. De
klacht is gericht tegen het zeer strikte regiem voor levenslanggestraften, zoals neergelegd in de
Russische wetgeving. Dat regiem bestaat onder meer uit afzondering, d.w.z. eenzame opsluiting, of
maximaal met één ander. Aan dat regiem is T. gedurende meer dan 7 jaar onderworpen geweest.
Bovendien werden op hem bij voortduring veiligheidsmaatregelen, zoals handboeien, toegepast zonder
dat de noodzaak daartoe regelmatig was onderzocht. Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2020/008 (niet in behandeling nemen overplaatsingsverzoek)
Een gedetineerde die verblijft op een arrestantenafdeling heeft bij zijn casemanager meerdere malen
een verzoek gedaan tot overplaatsing naar een andere inrichting. Dit verzoek is door de directeur niet
in behandeling genomen omdat hij van mening was dat de gedetineerde niet in aanmerking kwam voor
overplaatsing. De beklagcommissie is van oordeel dat het een directeur niet is toegestaan om een
overplaatsingsverzoek niet in behandeling te nemen. Een dergelijke beslissing is immers voorbehouden
aan de selectiefunctionaris. Het beklag wordt gegrond verklaard met toekenning van een
tegemoetkoming van €5,-. Lees meer.
Indien uw commissie zelf een uitspraak heeft gedaan die interessant is om als uitspraak van de maand
in de nieuwsbrief te worden geplaatst, kunt u de uitspraak mailen (graag in een word-bestand) aan de
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.
Verschenen jaarverslagen
ASKV steunpunt vreemdelingen - 2019
Commissie van Toezicht bij FPC De Kijvelanden – 2019
Commissie van Toezicht bij de FPC De Pompestichting - 2019
Commissie van Toezicht bij JC Zaanstad – 2019
Commissie van Toezicht bij JJI Forensisch Centrum Teylingereind - 2019
Commissie van Toezicht bij JJI Juvaid - 2019
Commissie van Toezicht bij de PI Ter Apel – 2019
Commissie van Toezicht bij de PI Veenhuizen – 2019
Commissie van Toezicht bij RJJI Den Hey-Acker – 2019
Verschenen nieuwsbrieven
Children of prisoners Europe – juni 2020
Defence for Children – juli 2020
EuroPris – juli 2020
Prison Insider – 6 juli 2020
Prison Insider – 17 juli 2020
Verschenen tijdschriften/magazines
Justitiële Verkenningen (nr. 2/2020)
Sancties* 2020/04
* digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.
Luistertip: 'Levenslange celstraf mag niet tot de dood zijn'
Het gratieverzoek van de langstzittende gevangene van Nederland is afgewezen. Het gaat om Loi C.
die in 1989 veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf voor drievoudige moord. Voor de
zesde keer diende zijn advocaat een verzoek tot vrijlating in. En ditmaal gaf het gerechtshof een positief
advies. C. mag wat het hof betreft na bijna 33 jaar cel op vrije voeten komen. Maar de minister negeert

dat advies. En dat is volgens Wiene van Hattum van de Stichting Forum Levenslang - ongekend...
Luister hier.
Om de nieuwsbrief van het Kenniscentrum te ontvangen kunt u een mail sturen naar
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Voor het aanvragen van inloggegevens voor toegang tot het afgeschermde gedeelte van het
Kenniscentrum kunt u zich wenden tot de secretaris die is verbonden aan de commissie waarvan u lid
bent.
Met vriendelijke groet,
De redactie van het Kenniscentrum
www.commissievantoezicht.nl
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de
commissies van toezicht.

In Middelburg mogen gedetineerden overdag naar hun werk of de tandarts
Mensen die een korte straf uitzitten of hun straf bijna hebben uitgezeten, kunnen binnenkort in
Middelburg terechtkomen in een gevangenis waar de deur een groot deel van de dag open is.
Gedetineerden mogen bijvoorbeeld naar hun werk of studie, de tandarts, of een gesprek op de school
van hun kind. Het gaat om een pilot, die dit weekend start op het terrein van gevangenis Torentijd, meldt
Omroep Zeeland. Overdag hebben de gedetineerden een nuttige dagbesteding, 's avonds zitten ze
vast.
Datum: 31 juli 2020
Bron: NOS.nl
Lees meer
‘Veel meer klachten van gedetineerden door coronacrisis’
Als secretaris bij de afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
zag Yosca Schuren de omstandigheden waarin gedetineerden, tbs-gestelden en jongeren hun straf of
maatregel ondergaan door de coronacrisis ingrijpend veranderen. Ook haar eigen werksituatie
veranderde daardoor én door het thuiswerken, maar de online borrelbingo en escaperoom maken veel
goed.
Datum: 16 juli 2020
Bron: Mr. Online
Lees meer
“Er was applaus voor de zorg, maar het gevangenispersoneel is nauwelijks benoemd”
Ook gevangenissen moesten zich aan de lockdownmaatregelen van het RIVM aanpassen. Zo mochten
gedetineerden van half maart tot medio juni dit jaar geen bezoek ontvangen. Hoe het is om in de
gevangenis te zitten tijdens een lockdown. Hoe vertalen de RIVM-regels rondom COVID-19 zich in de
beperkte ruimte van een gevangenis? En wat is precies de impact van geen bezoek als je toch al vastzit?
We vragen het Toon Molleman, directeur van de Penitentiaire Inrichting Arnhem.
Datum: 15 juli 2020
Bron: Brandpunt+

Lees meer
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