Nieuwsbrief juli 2017
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
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: nieuw op de website!
Op de website zijn wat aanpassingen gemaakt. Op de homepage heeft het kopje 'Jaarverslagen'
plaatsgemaakt voor het kopje 'Factsheets'. De redactie heeft met betrekking tot een aantal
onderwerpen factsheets gemaakt. In deze sheets is op overzichtelijke wijze informatie opgenomen
over een bepaald onderwerp. Dit onderwerp raakt het werkveld van de CvT's maar is onvoldoende
om er een heel dossier aan te wijden dan wel betreft het achtergrondinformatie, welke handig kan
zijn voor het uitoefenen van uw taak als CvT-lid. Voor nu, is de factsheet WOTS en WETS
gepubliceerd maar er volgen nog enkele factsheets.

Ook is onderaan de homepage het vertrouwde kopje RSJ standaardbedragen tegemoetkomingen
vervangen door het kopje 'Landelijke richtlijnen'. Hier vindt u de eerder genoemde
standaardbedragen tegemoetkomingen van de RSJ maar ook het landelijk
Drugsontmoedigingsbeleid voor het gevangeniswezen en de Landelijke sanctiekaart 2016.
Kenniscentrum: Opleidingsaanbod DJI
Het opleidingsinstituut van DJI biedt diverse opleidingen aan voor leden van de commissies van
toezicht, zoals een Masterclass Penitentiair recht op 2 oktober 2017.

Voor meer informatie hierbij de link naar het nieuwsbericht met daarin de nieuwsbrief van DJI
Opleidingsinstituut.
RSJ Uitgebrachte adviezen afgelopen periode:
Advies Ontwerpbesluit wijziging Reglement verpleging ter beschikking gestelden
De Afdeling advisering van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: de
Afdeling advisering) is gevraagd te adviseren over het ‘Ontwerpbesluit tot wijziging van het
Reglement verpleging ter beschikking gestelden in verband met een wijziging van de duur van de
termijn voor het doen van verplichte aangifte en van de termijn van de multidisciplinaire
rapportagecyclus bij de verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling’ (hierna: het
Ontwerpbesluit). Over de beide in het Ontwerpbesluit opgenomen wijzigingen is de Afdeling
advisering positief. Voor het gehele nieuwsbericht, klik hier.
Advies concept wetsvoorstel strafbaarstelling binnenbrengen van in justitiële inrichtingen verboden
voorwerpen
De Afdeling advisering is in beginsel positief over de strafbaarstelling van het in een justitiële
inrichting of afdeling daarvan binnenbrengen van voorwerpen waarvan het bezit binnen die inrichting
of afdeling verboden is. De Afdeling is negatief over de voorgenomen strafbaarstelling van het
binnenbrengen van (niet verboden) voorwerpen in strijd met de daarvoor geldende procedures zoals
die zijn vastgelegd in huis- en afdelingsregels. In dit advies wordt de visie van de Afdeling toegelicht
en worden aanbevelingen gedaan over het toepassingsbereik voor personen, de kenbaarheid van de
(huis)regels en de rechtshandhaving.
Advies concept wetsvoorstel Boeken 1 en 2 Wetboek van Strafvordering
Reclassering in een veranderende omgeving
DJI: Gedetineerden aan het woord tijdens talkshow PI Leeuwarden
Een panel van deskundigen liet afgelopen zaterdag tijdens de talkshow 'Bajespraat' in penitentiaire
inrichting Leeuwarden zijn mening horen over detentie en straf. De talkshow ‘Bajespraat' werd
gepresenteerd door schrijver/theatermaker Floris van Delft en Reynaldo Adames, die zelf een
detentieverleden heeft en inmiddels meerdere boeken heeft geschreven over de gevangenis.
Tafelgasten waren Anna Nijstad (vestigingsdirecteur PI Leeuwarden), Alina Kers (Reclassering
Nederland), Tamara Bok (raadslid Leeuwarden), Gerrit de Boer (journalist) en twee gedetineerden
die in de gevangenis van Leeuwarden verblijven. De forumleden lieten onder andere hun licht
schijnen over de rol die de politiek en media hebben binnen het strafrecht, terwijl uiteraard ook de rol
van de gevangenis en de reclassering werd belicht.

Klik hier om het gehele nieuwsbericht te lezen.
DJI: Grote opkomst landelijke conferentie re-integratie
Het historische Fort Voordorp nabij Utrecht was donderdag 22 juni 2017 het decor van de
tweejaarlijks terugkerende landelijke conferentie re-integratie en nazorg (ex) gedetineerden. De
drukbezochte dag met ruim 300 deelnemers stond in het teken van (inter)actie, netwerken en
ervaringen delen. Deelnemers konden volop netwerken met collega's van binnen en buiten DJI. Hier
een link naar het volledige nieuwsbericht.
DJI: Celbrand PI Haaglanden, locatie Scheveningen
In de nacht van 14- 15 juni jl. is er brand geweest in een cel in de gevangenis in Scheveningen. De
celbrand ontstond op de ISD-afdeling (ISD=Inrichting voor Stelselmatige Daders). De betreffende
gedetineerde is aan de gevolgen van de celbrand overleden. Uit onderzoek van de politie en
brandweer zal moeten blijken hoe de brand is ontstaan. Er zijn geen gewonden gevallen onder
medewerkers van DJI of andere gedetineerden van deze locatie.
DJI weblogs:
Vaderdag in de gevangenis - Martina Meter, gezinsfunctionaris in de penitentiaire inrichting (PI)
Leeuwarden

Gedetineerde krijgt steeds meer eigen verantwoordelijkheid - Hans Huizer, vestigingsdirecteur PI
Vught
IVenJ: Forensisch Psychiatrische Centra beperken risico’s op invoer metaalhoudende
contrabande, bestrijding drugs vraagt echter onverminderd aandacht
In 2014 en begin 2015 deed de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek bij de Forensisch
Psychiatrische Centra (FPC’s) naar het invoeren en intern overdragen van contrabande. Dat
resulteerde in een aantal aanbevelingen. Dit inspectiebericht beschrijft de wijze waarop de FPC’s
deze aanbevelingen hebben opgepakt. De Inspectie concludeert dat de risico’s op invoer van
metaalhoudende contrabande sterk verkleind zijn door het realiseren van extra technische
beveiligingsvoorzieningen. Een effectieve bestrijding van drugs, en het daartoe beschikbaar krijgen
van adequate (management)informatie, vraagt echter onverminderd aandacht.
Hierbij de link naar het nieuwsbericht en bijbehorende stukken.
IVenJ: Jaarbericht Inspectie Veiligheid en Justitie 2016
Op 14 juni is het Jaarbericht 2016 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) aangeboden aan
de Tweede Kamer. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar onderzoeken en

activiteiten. Ook het afgelopen jaar heeft de Inspectie het toezicht geconcentreerd op een aantal
thema’s; de invloed van bezuinigingen en reorganisaties; de kwaliteit van samenwerking in ketens en
netwerken; en informatieopslag en informatie-uitwisseling.
WODC: Prognoses justitiële ketens
Sinds 1998 maak het WODC ramingen van de behoefte in de justitiële keten. Deze ramingen worden
elk jaar geactualiseerd. Voor de prognoses tot en met 2022, klik hier.
Overige relevante publicaties op het gebied van detentie:
Whitepaper 'Koers en Kansen voor de sanctie uitvoering'

Kamerbrief met beleidsreactie op rapport ‘Binnen de muren niet toegestaan’
Internationale mensenrechtenrapportages 2016
Annual report Association fot the prevention of torture 2016
Uitspraak van de maand: KC 2017/027
Klager beklaagt zich erover dat het hem niet (langer) wordt toegestaan om op de afdeling waar hij
verblijft een spelcomputer onder zich te hebben op zijn eigen cel. Er is slechts een algemene
spelcomputer beschikbaar op de afdeling waar klager gebruik van kan maken als hij niet is
ingesloten. De directie heeft hiertoe besloten in het kader van het onderzoeksbelang. De
beklagcommissie is van oordeel dat er geen wet- of regelgeving is die deze beslissing onder de
gegeven omstandigheden kan dragen nu een spelcomputer op basis van de geldende huis- en
afdelingsregels en de lijst met toegestane voorwerpen behorende bij de Regeling model huisregels
penitentiaire inrichtingen, is toegestaan op cel. Het beklag wordt gegrond verklaard, tegemoetkoming
van € 25,- en opdracht tot nieuwe beslissing.
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 (gelieve in een word-bestand) aan de
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.
Verschenen nieuwsbrieven:
DJIZien – zomer editie
RSJ jurisprudentiebulletin 2017/4
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.

Gevangenismedewerker vindt telefoon en drugs in luier
Een 25-jarige vrouw en een 28-jarige man zijn gisteren aangehouden nadat ze probeerden telefoons
en drugs de gevangenis in Westzaan in te smokkelen. Ze hadden de spullen verstopt in de luier van
een baby.
De vrouw probeerde de gevangenis in te komen, maar dat mocht niet omdat ze al eerder een poging
deed drugs naar binnen te smokkelen. Daarom probeerde de man met de baby binnen te komen.
Bron: Noord Holland Nieuws
Datum: 2 juli 2017
Lees meer

Vergeten vrouwen in tbs zijn vaak gevaarlijker dan mannen
Op veel noemenswaardige terreinen is minder onderzoek naar vrouwen gedaan dan naar mannen,
omdat mannen lang de standaard waren. Hartinfarcten bij vrouwen zijn zo bijvoorbeeld vaak te laat
ontdekt. De symptomen bij mannen en vrouwen bleken nogal te verschillen.

Forensisch psycholoog Vivienne de Vogel, hoofd van de afdeling Onderzoek van De Forensische
Zorgspecialisten in Utrecht, heeft nu als eerste de vrouwen in Nederlandse tbs-klinieken
wetenschappelijk onderzocht. Ze schreef er het boek Geweld door vrouwen over. En het is het zacht
uitgedrukt opnieuw bijzonder dat dit niet eerder is gedaan.
Bron: De Volkskrant
Datum: 23 juni 2017
Lees meer

Brave gevangenen moeten maar één week op twee naar cel
Omdat de overbevolking in de gevangenissen hem maar parten blijft spelen, grijpt (de
Belgische) justitieminister Koen Geens (CD&V) terug naar een eerdere noodmaatregel: 'brave'
gevangenen zullen afwisselend een week in de cel en een week thuis mogen vertoeven.
Slechts een beperkte groep gedetineerden komt in aanmerking voor de maatregel, namelijk degenen
die al drie keer 36 uur verlof kregen zonder dat ze hun voorwaarden schonden. Maken sowieso geen
kans: veroordeelden voor zedenfeiten of terreur en wie een straf uitzit van meer dan tien jaar
effectief. Om het effect van de maatregel ten volle te benutten, zullen de gevangen die deeltijds
verlof krijgen in dezelfde cellen worden ondergebracht, zodat er een rotatie ontstaat. Bedoeling is de
netto overbevolking van alle gevangenissen met 150 terug te dringen.
Bron: HLN
Datum: 23 juni 2017

Lees meer
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