Nieuwsbrief december 2021
Kenniscentrum CvT: 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.
In de maand oktober hebben de dossiers: Internationale wet- en regelgeving, Contact ouder en kind
en Honger- en dorststaking een update gehad.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden:
Datum
Gebeurtenis
Locatie
UITGESTELD

Landelijke themadag CvT’s

UITGESTELD

1-2 december 2021

Europris: Domestic Violence in Prison and
Probation

Leuven, België

2 december 2021

Commissiedebat: "Gevangeniswezen en tbs"

Online

17 december 2021

SDU: Detentierecht

Online

Klik hier voor meer activiteiten.
KBG CvT: Nieuwe voorzitter KBG CvT's
Op 8 november 2021 stond de landelijke themadag CvT's gepland. Op deze dag zou eveneens het
voorzitterschap van de Klankbordgroep CvT's worden overgedragen. Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen kon de themadag helaas geen doorgang hebben. Maar de voorzitterswissel heeft
wél plaatsgevonden. Leen Diepenhorst heeft na ruim 9 jaar, waarvan ruim 6 jaar als voorzitter, afscheid
genomen en de rol van voorzitter overgedragen aan Herpert Trouw. Herpert is voorzitter van de CvT bij
de PI Utrecht, locatie Nieuwersluis. Lees meer.
Kenniscentrum: Vacatures
Er zijn op dit moment vijf vacatures bij vier CvT’s. Bekijk de vacatures hier.
• De commissie van toezicht van de PI Zuid-Oost, locatie Roermond is op zoek naar een nieuw
lid. Reageren kan uiterlijk 10 december 2021.

•

•

•

De commissie van toezicht van FPC De Oostvaarderskliniek is op zoek naar twee nieuwe leden
waarvan één werkzaam is als rechter en één werkzaam is binnen het maatschappelijk veld.
Reageren kan tot en met 19 december 2021.
De commissie van toezicht van het Pieter Baan Centrum is op zoek naar een nieuw lid met een
medische achtergrond, bij voorkeur een psychiater. Reageren kan tot en met 31 december
2021.
De commissie van toezicht van de PI Nieuwegein is op zoek naar een nieuw lid, werkzaam als
rechter of advocaat. Reageren kan tot en met 2 januari 2021.

SDU: Cursus Detentierecht
Op 17 december 2021 organiseert SDU een online cursus detentierecht. In de cursus wordt ingegaan
op de interne rechtspositie van gedetineerden en de waarborgen die er zijn om hun rechtspositie te
beschermen. Ook de bescherming tegen de maatregelen en straffen komt aan bod door bespreking van
de beklag- en beroepsprocedures bij de Commissie van Toezicht, de Raad voor de
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en bij de Minister. Daarbij wordt ingegaan op termijnen,
bewijsaspecten en de verschillende regelingen die naast de Penitentiaire beginselenwet en de
Penitentiaire maatregel van toepassing zijn. Lees meer.
RSJ: Tijdelijk geen werk door overmacht: bij goed gedrag gedetineerde niet terugplaatsen
De RSJ heeft op 27 oktober 2021 een advies uitgebracht aan de demissionair minister voor
Rechtsbescherming over een wijziging van diverse regelingen in verband met de Wet straffen en
beschermen. De RSJ gaat in dit advies in op de voorgestelde wijziging van de regels voor overplaatsing
van een gedetineerde van een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) naar een normaal beveiligde
inrichting. Lees meer.
RSJ: RSJ publiceert adviesprogramma 2022
Met welke adviesonderwerpen gaat de RSJ komend jaar aan de slag? Dat staat in het adviesprogramma
2022. Lees meer.
RSJ: Wees kritisch en zorgvuldig bij inzet risicotaxatie
Risicotaxatie is een complexe aangelegenheid die voor de strafrechtstoepassing veel
aanknopingspunten biedt ter ondersteuning van het nemen van beslissingen. Op risicotaxatie
gebaseerde beslissingen hebben een grote impact op justitiabelen en de maatschappij. Om die reden
moet risicotaxatie verantwoord, kritisch, terughoudend en met de uiterste zorgvuldigheid worden
toegepast. Dit concludeert de RSJ in het advies Risicotaxatie in de strafrechtstoepassing aan de
demissionair minister voor Rechtsbescherming. Lees meer.
RSJ: Beroepscommissie oordeelt over de 'redelijke klachttermijn' in gesloten jeugdhulp
De beroepscommissie van de RSJ heeft een beroep behandeld over bemiddeling en de toegang tot de
formele klachtenprocedure in de gesloten jeugdhulp. Volgens de beroepscommissie vormen de
pogingen van de jeugdige en diens vertrouwenspersoon om het geschilpunt eerst onderling op te lossen
geen juridisch obstakel om de klacht aan de klachtencommissie voor te leggen. Lees meer.
DJI: Wervingsdag van JC Zaanstad, PI Rotterdam, PI Alphen a/d Rijn & PI Krimpen a/d IJssel
Justitieel Complex Zaanstad, de Penitentiaire Inrichting (PI) Rotterdam, PI Alphen a/d Rijn en de PI
Krimpen a/d IJssel zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Ben je benieuwd hoe het is om in een gevangenis
te werken en wil je weten of het iets voor jou is? Meld je dan aan voor de wervingsdag van JC Zaanstad
op zaterdag 11 december 2021, de wervingsavond van PI Rotterdam op 8 december 2021, het online
kennismakingsevent van PI Alphen a/d Rijn op 15 december 2021 en het online kennismakingsevent
van PI Krimpen a/d IJssel op donderdag 16 december 2021.

DJI: Meer hoogbeveiligde faciliteiten en strenge regimes voor zware criminelen
De aanpak van georganiseerde criminaliteit leidt tot een toename van arrestaties van een
‘buitencategorie’ van personen verdacht van zware criminaliteit. Nederland krijgt in de toekomst
daarom in totaal vier justitiële complexen (Lelystad, Schiphol, Vlissingen en Vught), waarmee een
dekkend netwerk ontstaat van hoogbeveiligde voorzieningen waar de zware, vluchtgevaarlijke
criminelen van ons land kunnen worden gedetineerd én berecht. Lees meer.
DJI: Groen licht voor grondige renovatie gevangenissen Veenhuizen
Er is definitief groen licht voor de grondige renovatie van de gevangenissen Esserheem en
Norgerhaven in Veenhuizen. Inmiddels hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder
het ambitieuze project. De eerstvolgende stap is nu het aanbestedingsproces om te bepalen welke
partij de renovatie gaat uitvoeren. Deze moet eind 2023 van start gaan. De eerder gesloten
gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen wordt gerevitaliseerd en tijdelijk weer in gebruik
genomen. Lees meer.
DJI: Steekincident RJJI De Hartelborgt
Op 22 november 2021 heeft een jongere in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt een
medewerker gestoken met een mes. Lees meer.
WODC: Brede toepassing van levensloopgerichte afdoening vraagt meer dan alleen een
enthousiast project
In het programma Koers en kansen wordt geëxperimenteerd met maatwerk in sancties en
voorwaarden voor verdachten van lichte strafbare feiten, door vanuit een breder perspectief te kijken
naar hun multiproblematiek. Om werkzame elementen in deze aanpak te borgen is meer
onderbouwing nodig dat maatschappelijke doelen worden bereikt, zoals het verminderen van recidive.
En zijn voldoende randvoorwaarden zoals capaciteit, financiering en steun van het management, van
cruciaal belang. Dat blijkt uit een evaluatie van vijf projecten uit het programma van het ministerie van
Justitie en Veiligheid. Lees meer.
WODC: Canadees model voor geschiloplossing zonder rechter onderzocht op meerwaarde
voor Nederland
Met belangstelling wordt in Nederland gekeken naar een online systeem van buitengerechtelijke
geschilbeslechting in Brits-Columbia (Canada): het Civil Resolution Tribunal (CRT). De tevredenheid
van burgers en de lagere kosten voor rechtzoekenden springen daarbij als positieve punten in het
oog. Als het gaat om onder andere doorlooptijden en juridische waarborgen, dan zijn er verschillende
overwegingen om rekening mee te houden voordat een platform als het CRT in Nederland wordt
ontwikkeld. Dat blijkt uit een vandaag verschenen verkenning van het WODC. Lees meer.
Inspectie J&V: FPC De Kijvelanden werkt aan verbetering, maar is er nog niet
Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Kijvelanden heeft stappen gezet in het verbeteren
van de interne veiligheid van de kliniek. Zo heeft het FPC zijn toegangsbeleid en de werkwijze van de
invoer van goederen aangescherpt. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid
(Inspectie JenV) naar het effect van de verbetermaatregelen die de kliniek trof nadat in 2020 twee tbsgestelden de kliniek wisten te ontvluchten. De Inspectie JenV ziet echter nog wel flinke
verbeterpunten. Zo is er op de afdeling voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke tbs-gestelden
(EVBG), mede door personeelsgebrek, niet voldoende aandacht voor teamontwikkeling en werken
medewerkers niet op dezelfde wijze. Ook is er nog geen aangepast beleid om met gijzelingen om te
gaan. Lees meer.
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid: Livestream ‘Jonge aanwas uit de
criminaliteit’ nu ook terug te kijken
De livestream ‘Jonge aanwas uit de criminaliteit houden’ die het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (het CCV) op 23 november 2021 uitzond vanuit het Oude Magazijn in Amersfoort, is nu
terug te kijken. Interessante sprekers hebben vanuit hun dagelijkse praktijk, onderzoek en/of
buitenlandse ervaringen verteld over hun visie op hoe je succesvol jongeren uit de criminaliteit houdt
of haalt. Lees meer.

Defence for Children: Baanbrekende uitspraak: nu ook gratis rechtsbijstand voor niet
gearresteerde minderjarige verdachten
Gearresteerde minderjarige verdachten hebben voor en tijdens hun verhoor recht op gratis
rechtsbijstand, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam op 9 november 2021. Het gaat om een
baanbrekende uitspraak. Voortaan krijgen niet alleen aangehouden minderjarige verdachten op het
politiebureau kosteloos een advocaat toegewezen, maar kunnen ook minderjarige verdachten die
zichzelf op het bureau voor het politieverhoor melden aanspraak hierop maken. Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2021/045
Klager beklaagt zich erover dat er vanwege personeelstekort verkorte aangepaste dagprogramma’s
zijn. Artikel 22 van de Bjj schrijft voor dat in inrichtingen jeugdigen in groepen verblijven en deelnemen
aan gemeenschappelijke activiteiten gedurende tenminste 77 uren per week, waarvan tenminste 8,5
uren per dag. De beklagcommissie stelt vast dat in de periode waar klager zich over beklaagt dit
wettelijk minimum per week niet is gehaald. Ook is in deze periode herhaaldelijk het wettelijk minimum
per dag niet gehaald. Het beklag is dan ook gegrond en de beklagcommissie ziet reden een
tegemoetkoming toe te kennen. De beklagcommissie ziet ook aanleiding om in algemene zin uiteen te
zetten hoe zij kijkt naar de in dit geval en andere gevallen toe te kennen tegemoetkomingen en geeft
in dit kader uitgangspunten. In het onderhavige geval komt de tegemoetkoming, op basis van deze
uitgangspunten en rekening houdend met reeds ontvangen tegemoetkoming, uit op € 125,-. 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 nieuwsbrieven
Prison Insider – november deel I & november deel II
Expertise Centrum Veiligheid – november 2021
Defence for Children – november 2021
Expertise Centrum KIND – extra nieuwsbrief november 2021
Europris – november 2021
Verschenen tijdschriften
Tijdschrift voor Jeugdrecht – 2021/4*
Delikt & Delinkwent – 2021, aflevering 9*
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.
Luistertip van de redactie: Napleiten
Misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra praten met advocaten over
bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven. In deze podcast geven advocaten voor het eerst een
unieke inkijk in geruchtmakende strafprocessen. Luister hier.
Kijktip van de redactie: Uit de bak
Presentator en ex-politieman Dwight van van de Vijver volgt vijf ex-gedetineerden die weer op vrije
voeten zijn. Krijgen ze een tweede kans? Kijk 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.
Ondernemingsraad gevangenissen bezorgd over personeelstekort en werkdruk
Ruim dertig gevangenissen en klinieken in Nederland gaan gebukt onder een groot tekort aan inzetbaar
personeel, te hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim. Dit stelt de Centrale Ondernemingsraad (COR)
van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) tegen NH Nieuws. De gesprekken met de directie lopen volgens
de ondernemingsraad spaak en nu wordt met de vakbonden gesproken over acties.
Datum: 18 november 2021
Bron: NOS.nl
Lees meer
Ridouan Taghi veel strenger bewaakt in EBI door anonieme cipiers met bivakmutsen op
Tegen Ridouan Taghi zijn in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught ongekend strenge
veiligheidsmaatregelen genomen. De drugsbaron wordt nu bewaakt door een speciaal team van
onherkenbare bewaarders met bivakmutsen op. "Een hele unieke situatie."
Datum: 23 november 2021
Bron: EenVandaag
Lees meer
Gevangenen gooien met eieren tijdens corona-opstand in Zaanse gevangenis
In de gevangenis van Westzaan zijn maandagmiddag ongeregeldheden uitgebroken. Gedetineerden
uitten hun onvrede over de coronamaatregelen en gooiden onder meer met eieren. Dat bevestigt de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving door NH Nieuws.
Datum: 29 november 2021
Bron: AD.nl
Lees meer
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