Nieuwsbrief januari 2019
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: op dit moment zijn er vier vacatures
De CvT van P.I. Vught is op zoek naar een beklagrechter met bij voorkeur enkele jaren ervaring als
beklagrechter bij een andere CvT en naar een medicus of iemand met een verpleegkundige
achtergrond als lid.
Op deze vacatures kan tot 18 januari 2019 worden gereageerd.
Het Pieter Baan Centrum (PBC) is op zoek naar een lid met een medische achtergrond, bij
voorkeur een psychiater.
Op deze vacature kan tot 15 februari 2019 worden gereageerd.
P.I. Rotterdam, locatie de Schie is op zoek naar een advocaat die tevens als beklagvoorzitter op
wil treden.
Op deze vacature kan tot 1 februari 2019 worden gereageerd.
Klik hier voor de vacatures.
Kenniscentrum: updates!
Afgelopen maand is het dossier re-integratiecentra geüpdatet.
DJI: Rechter doet uitspraak in kort geding My Telio App
Op 5 december 2018 heeft de rechter uitspraak gedaan over het gebruik van van de
voicemaildienst (MyTelio app en het 0900-servicenummer). DJI heeft het kort geding gewonnen.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
DJI: PERSPCT in Dordrecht officieel geopend
Op 12 december 2018 is in Dordrecht PERSPCT officieel van start gegaan. Dit is een
samenwerking van PI Dordrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk met als doel om
mensen aan werk te helpen. De opening werd verricht door staatssecretaris van Sociale Zaken en
werkgelegenheid Tamara van Ark en Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht.

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
DJI: Gedetineerde ontvlucht uit PI De Schie
Op 28 december 2018 is een 26-jarige gedetineerde die is veroordeeld voor diefstal, ontvlucht
vanuit PI De Schie in Rotterdam. Volgens standaardprocedure is eerst de inrichting volledig
doorzocht waarbij alle activiteiten zijn opgeschort. De bewuste gedetineerde is daarbij niet
aangetroffen, waarop de politie is gealarmeerd die de opsporing is gestart.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
IJ&V: Inspecties: FPA Utrecht gaat vooruit maar werk is nog niet gedaan
De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn voorzichtig
optimistisch over de voortgang van de verbeteringen bij de forensisch psychiatrische afdeling
(FPA) Utrecht. Zij waarderen haar inzet. Tegelijk wijzen zij erop dat het werk nog niet is gedaan.
Dit staat in de beoordeling van de inspecties over de tweede voortgangsrapportage die FPA
Utrecht heeft gemaakt.
Lees hier het gehele nieuwsbericht.
Amnesty International: Amnesty kritisch over naleving anti-folteringsverdrag door
Nederland
In aanloop naar de vierjaarlijkse beoordeling door het anti-folteringscomité van de Verenigde
Naties, maakt Amnesty zich zorgen over de situatie in Nederland. De organisatie vraagt onder
meer aandacht voor de vreemdelingendetentie, de experimenten van de politie met
stroomstootwapens en de ‘terroristenafdelingen’ in gevangenissen.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het rapport van het anti-folteringscomité.
IGJ: Dwangtoepassingen in beeld: presentatie van de IGJ over OGB’s
Op 29 november 2018 vond de tijdens de redactieraadvergadering van de CvT in Utrecht een
presentatie plaats van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het thema onvrijwillig
geneeskundige behandeling (OGB). De toepassing van deze OGB’s moet bij de IGJ worden
gemeld. Binnen de Penitentiaire Inrichtingen worden de OGB’s meestal uitgevoerd in het
Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), daarnaast worden OGB’s ook toegepast in Forensisch
Psychiatrische Centra (FPC’s) en Justitiële Jeugd Inrichtingen (veelal binnen de Hartelborgt).
De IGJ heeft de data van de door de Penitentiaire Inrichtingen en FPC’s gemelde OGB’s die
tussen oktober 2017 en oktober 2018 hebben plaatsgevonden, in kaart gebracht en
gepresenteerd. Er is een toelichting gegeven op onder meer:
- het totaal aantal meldingen
- de sectoren waar de OGB’s plaatsvinden
- om welke type dwangtoepassingen het gaat
- de duur van de behandelingen
- of betrokkenen in staat zijn tot beklag en beroep
- de voorkeuren van betrokkenen ten opzichte van de behandeling
- en de manier waarop het gevaar wordt omschreven.
De IGJ heeft deze presentatie ook gegeven aan de directeuren zorg en behandeling van de PPC’s
en zal dezelfde presentatie ook nog geven aan de directies van de FPC’s. Daarnaast is de IGJ ook
voornemens om dit onderwerp te bespreken met de RSj.
Het toezicht van de IGJ is gericht op de naleving van de wettelijke verplichtingen (Pbw en Bvt) die
betrekking
hebben
op
de
besluitvorming
en
de
uitvoering
van
de
OGB.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mw W. Meeng – telefoon 06 15035660
of mw D. van den Brekel – telefoon 06 46109723 of een bericht sturen naar forensischezorg@igj.nl.
Relevante uitspraken van de RSJ die op deze materie zien: RSJ 18/0248/TA, RSJ 18/0394/TA, RSJ
R-757 en RSJ R-872.
Uitspraak van de maand: KC 2018/030
Klaagster klaagt erover dat zij een disciplinaire straf, inhoudende dat zij twee weken niet mag
deelnemen aan de arbeid, opgelegd heeft gekregen. Deze straf heeft zij opgelegd gekregen,
omdat zij weigerde deel te nemen aan de verplichte activiteit arbeid. Klaagster stelt zich op het
standpunt dat zij zich op de betreffende dag ziek heeft gemeld, omdat ze ’s nachts veel moest
overgeven en veel pijn had. Dit zijn dezelfde klachten als die ze had voordat zij twaalf keer
geopereerd is aan kanker. Volgens de directie heeft klaagster deze straf opgelegd gekregen,
omdat de verpleegkundige heeft geoordeeld dat klaagster niet ziek was en kon gaan werken.
Volgens klaagster heeft de verpleegkundige deze conclusie zonder enig onderzoek getrokken. De
beklagcommissie overweegt dat de rapportage van de verpleegkundige alleen de bevindingen van
de verpleegkundige en geen beslissing van de arts inhoudt. De beklagcommissie acht dat niet
voldoende om de beslissing om een disciplinaire straf op te leggen van 14 dagen uitsluiting van
arbeid te dragen en acht de klacht gegrond.
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.
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode
worden gehouden.
22 januari 2019 te Utrecht: Festival Forensische Zorg.
Verschenen Nieuwsbrieven
Perspectief herstelbemiddeling, 13 december 2018
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.
Boeven recenseren gevangenis: ’Slechte bediening en uitzicht viel tegen’
HOOFDDORP - „Kleine kamer. Matig matras. Sanitair is erg beknopt allemaal.” Het is zomaar een
greep uit de recensies die gevangenissen in Noord-Holland krijgen van voormalig ’bezoekers’.
Bron: De Telegraaf
Datum: 3 januari 2019
Lees meer

Gearresteerde man zet Monopoly-kanskaart in na aanhouding
De politie hield woensdagochtend een man aan in een woning in Rotterdam-Oost die zich niet had
gehouden aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling. Op het politiebureau
haalde de man de Monopoly-kanskaart 'verlaat de gevangenis zonder te betalen' tevoorschijn.
Bron: Nu.nl
Datum: 2 januari 2019
Lees meer
Senaat VS eens met hervorming gevangeniswet
De Amerikaanse senaat heeft een hervormingswet van het gevangeniswezen aangenomen,
waarbij gedetineerden kunnen rekenen op verkorting van hun straffen. Met een grote meerderheid
van 87 tegen 12 werd de 'First Step Act' aangenomen en naar het Huis van Afgevaardigden
gestuurd.
Bron: AD
Datum: 19 december 2018
Lees meer
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