Nieuwsbrief juni 2017
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. De dossiers Contact met de buitenwereld,
Kiesrecht, Verblijf in jeugdinrichting en Contact ouder en kind hebben onlangs een update gehad.
Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te
mailen (kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: Jaarverslag Kenniscentrum CvT 2016
Het jaarverslag over 2016 van het Kenniscentrum commissie van toezicht is gepubliceerd. Het
jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen in 2016 met betrekking tot het
Kenniscentrum. De werkzaamheden van de redactie, de redactieraad en de landelijk coördinator
Commissies van Toezicht waren er net als in 2015 op gericht de kwaliteit van het Kenniscentrum als
hét informatieloket op het terrein van de Commissies van Toezicht te handhaven en zo nodig
verbeteren.
Het jaarverslag is in te zien nadat u bent ingelogd op de website. De inloggegevens kunt u opvragen
bij de secretaris van de CvT waaraan u verbonden bent. Hierbij de link om direct naar de pagina met
de jaarverslagen te gaan.
RSJ: Jaarverslag 2016
Op 9 mei 2017 is het jaarverslag over 2016 van de RSJ gepubliceerd op de website. Deze keer is
gekozen voor een interactieve versie, ingedeeld op taken en onderwerpen. Tevens is een nieuw
missiedocument gepubliceerd. Beide documenten zijn op deze pagina te downloaden.

RSJ: Ophef over uitspraak beroepscommissie
Een uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ heeft onlangs tot veel ophef geleid.
Nederlandse gedetineerden hoeven hun gevangenisstraf op grond van de wet niet helemaal uit te
zitten. Als zij twee derde van hun straf hebben ondergaan, worden zij meestal onder voorwaarden in
vrijheid gesteld. Een vreemdeling die niet in Nederland mag blijven, komt niet in aanmerking voor die
voorwaardelijke invrijheidstelling, maar kan wel om strafonderbreking verzoeken. De staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie beslist op dat verzoek.
Deze zaak gaat over een Poolse gedetineerde die tot een gevangenisstraf van minder dan drie jaar
was veroordeeld. Hij mocht niet in Nederland blijven. Toen hij bijna de helft van zijn straf had
uitgezeten, heeft hij de staatssecretaris om strafonderbreking verzocht. De staatssecretaris heeft,
mede op basis van het advies van het Openbaar Ministerie, vervolgens het verzoek afgewezen. De
Poolse gedetineerde was het met de afwijzing niet eens en ging daartegen in beroep bij de rechters
van de beroepscommissie van de RSJ. De beroepscommissie vond de beslissing van de
staatssecretaris onvoldoende onderbouwd. De staatssecretaris moest daarom een nieuwe beslissing
nemen. De staatssecretaris heeft toen beslist om het verzoek om strafonderbreking toe te wijzen. De
Poolse gedetineerde is uitgezet en mag Nederland niet meer in.
Voor het gehele nieuwsbericht en de uitspraak van de beroepscommissie, klik hier.
DJI: Tijdelijke maatregelen gevangeniswezen
De uitstroom van gevangenispersoneel is hoger dan verwacht. Er is op dit moment een kwetsbaar
evenwicht tussen leegstand, personeel en veiligheid. Daarom is de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
genoodzaakt om op korte termijn tijdelijke maatregelen te nemen in drie inrichtingen. De verwachting
is dat een recent gestarte landelijke wervingscampagne zal zorgen voor voldoende inzetbaar
personeel in het najaar. Dit heeft staatssecretaris Dijkhoff vandaag in een brief aan de Tweede
Kamer laten weten.
Gedurende de zomermaanden zijn de volgende tijdelijke maatregelen nodig. Allereerst wordt de
gevangenis in Zoetermeer tijdelijk leeg gezet. Deze locatie was vorig jaar al deels leeg gezet. De
resterende 144 HvB-plekken worden naar de gevangenis in PI Alphen aan de Rijn verplaatst. Deze
maatregel duurt in elk geval tot eind van dit jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Ook PI Almere heeft te maken met voortdurende uitstroom van personeel. Een deel van de
gedetineerden (60 HvB-plekken) wordt in de zomermaanden overgeplaatst naar DC Schiphol. De
maatregel heeft een looptijd tot 1 oktober 2017.
Sinds de opening van Justitieel Complex (JC) Zaanstad in 2016 stroomt het personeel minder snel in

dan verwacht. Hierdoor wordt de geplande instroom van gedetineerden niet gehaald. Daarom is
besloten om per 1 juli a.s. 96 gevangenisplekken onder te brengen in PI Lelystad. Het gaat om
tijdelijke maatregelen om de operationele en personele problematiek in deze drie inrichtingen het
hoofd te bieden.
Voor het gehele bericht, klik hier.
DJI: Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij DJI
DJI heeft in 2017 een nieuw inkoopbeleid vastgesteld met de titel: inkopen met impact. In dit
beleidskader wordt de maatschappelijke opdracht van DJI en het inkoopbeleid met elkaar
verbonden. Door op een andere manier in te kopen wil DJI zijn leveranciers – meer dan voorheen –
betrekken bij onze maatschappelijke rol. Hoe DJI dit wil aanpakken, kunt u via deze link zien.
DJI weblog
Marcia Visser is moeder-kindfunctionaris in de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwersluis en schreef de
volgende weblog: Moederdag in de PI.
IVenJ: Inspectie onderzoekt arrestantenregime binnen Penitentiaire Inrichtingen
Voor het eerst onderzoekt de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) het arrestantenregime
binnen Penitentiaire Inrichtingen (PI’s). De Inspectie VenJ ontving signalen die wijzen op mogelijke
knelpunten binnen de uitvoering van het arrestantenregime. Om hier meer zicht op te krijgen voerde
de Inspectie VenJ een oriënterend onderzoek uit. Op grond hiervan ziet de Inspectie VenJ een
aantal mogelijke knelpunten rondom: de processen van instroom, doorstroom en het moment van
uitstroom van arrestanten; de dagbesteding; en het signaleren en bieden van de benodigde zorg. De
Inspectie VenJ wil met dit onderzoek nagaan of er op deze gebieden daadwerkelijk knelpunten
bestaan en indien deze er zijn, hoe de PI’s daar dan mee omgaan.
Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht en het plan van aanpak voor het onderzoek.
IVenJ: Effectievere aanpak noodzakelijk om contrabande in gevangenissen tegen te blijven
gaan
Het gevangenispersoneel spant zich actief in om de invoer van contrabande zoals drugs, wapens of
telefoons tegen te gaan. Dit concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) na onderzoek
in zeven penitentiaire inrichtingen (PI’s). Tegelijkertijd ziet de Inspectie dat het moeilijker geworden is
voor het personeel om de smokkel tegen te gaan. Dit komt mede door het gebrek aan tijd. Ook
maakt nieuwe technologie het lastiger verboden voorwerpen te ontdekken.
Voor het gehele nieuwsbericht, het onderzoek en de beleidsreactie van de staatssecretaris daarop,

klik hier.
Even voorstellen: Dick Raes
Mijn naam is Dick Raes en ik ben al meerdere jaren lid van de redactieraad van het kenniscentrum
CvT voor het domein forensische zorg. Vanaf mijn opleiding tot psychiater ben ik in meerdere
opzichten betrokken geweest bij de forensische psychiatrie: onder meer als bestuurslid en later als
geneesheer-directeur van een tbs-kliniek en als hoogleraar forensische psychiatrie.
Daarnaast ben ik momenteel lid van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
(afdeling advisering), als wetenschappelijk adviseur verbonden aan het Adviescollege Verloftoetsing
TBS en ben ik lid van de deelredactie forensische psychiatrie en psychologie van het tijdschrift Delikt
& Delinkwent.
Door mijn betrokkenheid bij het geven van cursussen in vooral de landen van de voormalige SovjetUnie heb ik kunnen ervaren dat de bescherming van de rechtspositie van gedetineerden, forensisch
psychiatrische patiënten en jeugdigen die onder het gezag van de staat vallen, in die landen
erbarmelijk is.
Het Nederlandse systeem van onafhankelijk toezicht op de betreffende instituties en daarbij de
klachtenprocedures door de aan elke inrichting verbonden commissies van toezicht zijn uniek en een
“kostbaar bezit”. Tegelijk vraagt dit Nederlandse systeem om voortdurend onderhoud inclusief
kwaliteitsverbetering. Het kenniscentrum speelt daarin een nadrukkelijke rol. Als lid van de
redactieraad, hoewel die op enige afstand functioneert, kan ik daarin -met genoegen- gebruik maken
van mijn kennis en ervaring.
Stukken met bijlagen, voor zover relevant:
Update VIV Justitiële Jeugd
Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende: “Hoe organiseren we in de toekomst
passende zorg en beveiliging op maat voor justitiële jongeren? Het programma Verkenning Invulling
Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) onderzoekt verschillende bouwstenen die voor, tijdens
en na de detentie moeten voorkomen dat jongeren verder afglijden en een criminele carrière
opbouwen. In deze eerste update staan we uitgebreid stil bij de verschillende onderdelen van het
programma. Daarna houden we je maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten
van VIV JJ.”
Voor meer informatie, hierbij de nieuwsbrief van mei.
In het NRC Handelsblad zijn hierover de volgende twee artikelen verschenen:

Met acht jongens ’s avonds opgesloten, en overdag eruit – 5 juli 2016
Een gevangenis zonder tralies – 12 mei 2017.
Uitspraak van de maand: KC 2017/023
Klager beklaagt zich er over dat hij op locatie 1 geboeid wordt als hij wordt uitgesloten. Ook nadat hij
is teruggekeerd uit het PBC, alwaar hij niet geboeid werd. De directeur heeft aangegeven dat het
boeien van klager noodzakelijk wordt geacht gelet op de incidenten die zich in het verleden hebben
voorgedaan en de houding die klager thans nog altijd heeft. De situatie in het PBC was dusdanig
anders dan op locatie 1 dat het kennelijk verantwoord werd geacht om klager niet te boeien. Een
dergelijke situatie kan op locatie 1 niet gecreëerd worden. De beklagcommissie is van oordeel dat de
directeur in redelijkheid heeft kunnen komen tot het aanwenden van boeien als vrijheidsbeperkend
middel gelet op zijn fysieke agressie in het verleden. Te meer nu door het behandelteam steeds
zorgvuldig wordt bekeken of voorzetting noodzakelijk is en blijft. De klachten zijn derhalve ongegrond
verklaard. De beklagcommissie geeft daarbij wel in overweging aan de directeur om actiever te
zoeken naar en experimenteren met minder ingrijpende alternatieven.
Klager heeft tegen de uitspraak van de beklagcommissie beroep ingesteld bij de RSJ. Dit heeft
beroep heeft kenmerk 17/1407/TA gekregen. Door de RSJ is nog niet op het beroep beslist.

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.
Kijktip van de redactie:
Ewout logeert in de meest ‘Beruchte Gevangenissen’ ter wereld – vanaf 16 mei 2017 bij RTL 5.
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.

België moet vernederde gedetineerden betalen
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat België de gevangenen onmenselijk
heeft behandeld. België is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan twee
gedetineerden die in de gevangenis onmenselijk en vernederend behandeld zijn. Dat bepaalde het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag. België is veroordeeld tot het betalen van
respectievelijk 3.500 en 11.500 euro aan beide gedetineerden. Volgens het Europees Hof waren de
leefomstandigheden van de twee gedetineerden in de gevangenis onvoldoende. Daarom is er
volgens de rechter inbreuk gemaakt op het in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
opgenomen verbod van foltering.
Bron: NRC Handelsblad
Datum: 16 mei 2017
Lees meer
Bijna niemand saboteert zijn enkelband
Dragers van een enkelband saboteren die bijna nooit. Dat blijkt uit cijfers over 2016 en 2017 over
elektronische controle in Nederland. Ruim 98 procent van de dragers liet de band tijdens hun
toezicht waar hij hoort: om de enkel. Elektronische controle kan worden opgelegd in diverse fasen
van een strafrechtelijk traject. Bijvoorbeeld bij een schorsing van de voorlopige hechtenis, bij een
voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke invrijheidstelling. Reclasseringsorganisaties houden
dan toezicht. Elektronische controle wordt ook regelmatig opgelegd in penitentiaire programma’s en
bij verloven.
Bron: Reclassering Nederland
Datum: 11 mei 2017
Lees meer
Gevangenissmokkel levert de vreemdste vondsten op

Kinderporno, boksbeugels en een scherp mes verstopt in een houten been. In Nederlandse
gevangenissen zijn in 2016 vreemde vondsten gedaan. Opvallend is dat instellingen lang niet altijd
aangifte doen van verboden smokkelwaar.
Justitie vond in 2016 tientallen verboden artikelen in (jeugd)gevangenissen en tbs-instellingen, zo
blijkt uit interne meldingen in het bezit van deze krant. Het gaat vaak om softdrugs en mobiele
telefoons, maar ook om ernstigere zaken zoals een patroonhouder met kogels, een boksbeugel en
vlijmscherpe messen. De gemelde aantallen zijn het topje van de ijsberg, erkent het ministerie van
Veiligheid en Justitie, want niet elk klein geval wordt gemeld. ,,Maar de gevangenisdirectie neemt wel
maatregelen tegen zo'n persoon'', zegt voorlichter Jaap Oosterveer van Veiligheid en Justitie.
Bron: AD
Datum: 5 mei 2017
Lees meer

Naar website

Afmelden nieuwsbrief

