Nieuwsbrief februari 2018
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Indien u suggesties hebt voor nieuwe
dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen via
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: drie nieuwe vacatures
De CvT PI Sittard is op zoek naar een lid bij voorkeur op het gebied van maatschappelijk werk.
De CvT Pieter Baan Centrum is op zoek naar een rechter.
Op deze vacature kan nog tot 12 februari 2018 worden gereageerd.
De CvT FPC de Kijvelanden is op zoek naar een gedragsdeskundige met kennis van de intramurale
zorg voor geestelijk gestoorden.
Op deze vacature kan nog tot 26 februari 2018 worden gereageerd.
Klik hier voor de vacatures.
Kenniscentrum: updates!
Afgelopen maand zijn er weer twee dossiers geüpdatet, te weten Rookbeleid en Cameratoezicht.
DJI: Eerste Kamer stemt in met de Wet forensische zorg
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 23 januari de Wet forensische zorg, Wet verplichte GGZ en Wet
Zorg en Dwang aanvaard. Hiermee kunnen strafrechters makkelijker verplichte zorg opleggen aan
bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf.
Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
WODC: De ‘zelfmetende’ justitiabele: Een verkennend onderzoek naar technologische
zelfmeetmethoden binnen de justitiële context
Technologische zelfmeetmethoden kunnen ingezet worden in de justitiële context ter bevordering
van de leefstijl van justitiabelen en ter ondersteuning van reclasseringstoezicht. Dat staat in het
rapport ‘De zelfmetende justitiabele: Een verkennend onderzoek naar technologische
zelfmeetmethoden binnen de justitiële context’ dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatie Centrum (WODC) op aanvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitvoerde.

Klik hier voor het nieuwsbericht.
Rijksoverheid: Vrijheidsbeneming justitiële jeugd
Jongeren die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht verblijven in een justitiële jeugdinrichting
(JJI). Al enkele jaren daalt het aantal jongeren dat in een jeugdinrichting verblijft.
Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen is een rapport opgesteld. Dit is het rapport
Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ). In dit rapport staat de vraag
centraal: Hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor jongeren
voor, tijdens en na detentie?
Minister Dekker (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van een
nieuw stelsel van vrijheidsbeneming justitiële jeugd en over het onderzoeksrapport
adolescentenstrafrecht.
Klik hier voor de brief van minister Dekker.
Rijksoverheid: Rapportage Evaluatie Maatjesproject
In de periode januari 2017 tot en met augustus 2017 heeft het maatjesproject plaatsgevonden
waarbij ex- gedetineerde jongeren zijn ingezet als ervaringsdeskundigen. De pilot is uitgevoerd in het
kader van het project Verkenning invulling vrijheidsbeneming Justitiële jeugd van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Het maatjesproject sluit aan bij de bouwstenen VIV, omdat het een integraal
plan is waarbij verschillende disciplines samenwerken en de inzet van ervaringsdeskundigen
maatwerk is.
Het doel van het project is om opgesloten jeugd te helpen tijdens hun verblijf in de instelling en bij
hun re-integratie, door hen (intrinsiek) te motiveren.
Klik hier voor het gehele rapport.
Magazine Rechtspraak: “Je moet ontspoorde kinderen niet wegstoppen, ze horen bij ons”
Kinderrechter Romke de Vries heeft in 35 jaar bij de rechtbank Amsterdam alles meegemaakt: van
ontspoorde jongens die later als geharde criminelen werden doodgeschoten tot jongeren die juist tot
inkeer kwamen. Een van hen kwam zijn vroegere kinderrechter laatst opzoeken.
Lees hier het hele interview.
Uitspraak van de maand: KC 2018/001
Klager beklaagt zich erover dat de casemanager onvoldoende voortvarendheid heeft betracht met
betrekking tot de aanvraag van klagers detentiefasering. Klager heeft aangevoerd dat het handelen
van de casemanager gelijk te stellen is met het handelen van de directeur. De aanvraag
detentiefasering is pas na drie en halve maand ingediend en de beslissing van de
selectiefunctionaris heeft zes weken geduurd, waardoor de gehele procedure vijf maanden heeft
geduurd. De beklagcommissie overweegt dat een termijn van drie maanden, gerekend vanaf het
moment dat een aanvraag tot detentiefasering mogelijk is tot aan het moment dat het selectievoorstel
naar de selectiefunctionaris wordt gezonden, gelet op de complexiteit van de aanvraagprocedure
waarin verschillende instanties voor advies moeten worden benaderd, een redelijke termijn is.
Wanneer deze aanvraagprocedure een termijn bestrijkt van langer dan drie maanden, kan de
redelijkheid, afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval, in het geding komen. Bij
de beoordeling of de termijn nog redelijk kan worden geacht, moet daarnaast ook worden
meegewogen of de casemanager bij de verschillende stappen die binnen de procedure moeten
worden gezet voldoende voortvarendheid heeft betracht. De beklagcommissie is van oordeel dat
geen sprake is van onnodige vertraging in de aanvraag van klagers detentiefasering door toedoen
van de casemanager en dat de casemanager voldoende voortvarendheid heeft betracht. De klacht is
ongegrond verklaard.

Indien u 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:
Defence for Children, 26 januari 2018
EuroPris, januari 2018
Exodus-info, februari 2018
Tips van de redactie:
17 maart 2018: Open Dag TBS Nederland
Klik hier voor meer informatie.
Gesloten deuren gaan open in 'Beau Five Days Inside'
In de intense docuserie ‘Beau Five Days Inside’, die vanaf dinsdag 27 februari te zien is bij RTL 4,
bezoekt presentator Beau van Erven Dorens instellingen in Nederland waar je normaal niet
binnenkomt. Zoals een hospice, een TBS-kliniek of een brandwondencentrum. Door vijf dagen mee
te doen aan het leven in de instelling probeert Beau er achter te komen hoe het is om er te wonen en
te werken. Hij slaapt in een kamertje op een afdeling of als het nodig is in een slaapzak in de hoek
van de woonkamer. Vaak achter slot en grendel, voor zijn eigen veiligheid. Overdag wordt hij gevolgd
door een cameraploeg, ’s avonds en ’s nachts filmt hij zelf, wat zeer indringende scènes oplevert.
Klik hier voor meer informatie.
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden.
Om de nieuwsbrief 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.
Cipiers bedreigd door ’man met kalasjnikov’
Alphen a/d Rijn - Opnieuw heeft een ernstig incident voor onrust gezorgd in de gevangenis in Alphen
aan den Rijn. De politie rukte met zwaar materieel uit voor een man die dreigde met een automatisch
geweer personeel te beschieten.
Bron: De Telegraaf
Datum: 31 januari 2018
Lees meer

Nu sneller tbs voor weigeraar mogelijk
Er zijn straks meer mogelijkheden om weigeraars toch tbs op te leggen. De Eerste Kamer stemde op
23 januari 2018 in meerderheid voor het wetsvoorstel dat dit gaat regelen.
Bron: AD
Datum: 23 januari 2018
Lees meer
Gevangenen weigeren terug te keren naar cel in grootste Franse gevangenis
Meer dan honderdtwintig gevangenen in de grote gevangenis in het Franse Fleury-Mérogis hebben
geweigerd naar hun cellen terug te keren. Hun actie viel samen met protesten van cipiers in
Frankrijk, die blokkades oprichtten bij de ingangen van penitentiaire inrichtingen.
Bron: Nu.nl
Datum: 18 januari 2018
Lees meer
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