Nieuwsbrief juni 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 vacatures:
De CvT bij P.I. Nieuwersluis is op zoek naar een nieuw lid met deskundigheid op het gebied van de
relatie tussen moeder en kind. Op deze vacature kan nog tot 1 juli 2019 worden gereageerd.
De CvT bij P.I. Nieuwegein is op zoek naar een nieuw lid.
Op deze vacature kan tot en met 14 juni 2019 worden gereageerd.
Klik hier voor de vacatures.
Kenniscentrum: updates!
Op 20 mei 2019 is de herijkte sanctiekaart ingevoerd.
Klik hier voor meer informatie en het nieuwe sanctiebeleid.
Kenniscentrum: aangepaste en nieuwe wetgeving
De Wet tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de
Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht
en wijzigingen van technische aard en de Wetswijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen
binnenbrengen van verboden voorwerpen zijn onlangs aangenomen door de tweede en eerste
kamer.
De datum van inwerkingtreding van de – voor de commissies van toezicht relevante onderdelen –
moet nog worden bepaald. Meer informatie vindt u hier.
DJI: storing bij elektronische monitoring enkelbanden
Het dataverkeer bij de elektronische monitoring van de enkelbanden had in de avond van 9 mei
2019 een storing door een software update.
Dat betekende dat de gegevens over de enkelbanden in het systeem in de meldkamer van DV&O
niet goed doorkwamen. Een deel van de gedetineerden met enkelband zijn preventief ingesloten.

Klik hier voor het hele bericht.
DJI: Wervingsavond PI Dordrecht 12 juni 2019
De Penitentiaire Inrichting (PI) in Dordrecht zoekt nieuwe collega’s voor de afdeling Veiligheid en
Arbeid. Daarom organiseert de PI op woensdag 12 juni 2019 een wervingsavond.
Deze avond is speciaal voor de mensen die belangstelling hebben om in de PI te komen werken
en tevens voldoen aan de gevraagde functie-eisen. In totaal gaat het om 9 beschikbare
werkplekken.
Klik hier voor meer informatie.
DJI: In het Justitieel Complex in Zaanstad heeft op 21 mei 2019 een incident plaatsgevonden
waarbij een medewerker gewond is geraakt.
Een gedetineerde heeft zonder enige aanleiding de medewerker aangevallen. Die is daarbij van de
trap gevallen en heeft ernstig letsel opgelopen. Er is door de inrichting aangifte gedaan.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
DJI: Gedetineerde na brandstichting in cel opgenomen in het ziekenhuis
De gedetineerde heeft rook ingeademd en ligt momenteel voor onderzoek in het ziekenhuis.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
DJI: Drie miljoen beschikbaar voor aanpak contrabande
Maandagmiddag 27 mei 2019 was Sander Dekker op werkbezoek in PI Nieuwegein waar hij
aanwezig was bij een spitactie naar contrabande. Aan het einde van zijn bezoek maakte de
minister bekend dat het kabinet in de voorjaarsnota drie miljoen euro beschikbaar stelt voor de
aanpak van contrabande.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
IJ&V: Inspectie JenV onderzoekt knelpunten bij resocialisatie vanuit forensische zorg
De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar de besluitvorming over het
verlenen van vrijheden aan tbs-gestelden. Zij is hiertoe begonnen bij de Forensisch Psychiatrische
Centra (FPC’s). Later dit jaar volgen de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC). Door
knelpunten en verbeterpunten te signaleren, wil de Inspectie bijdragen aan het zo veel mogelijk
terugdringen van incidenten die worden veroorzaakt door tbs-gestelden die weer strafbare feiten
begaan.
Kort na de start van het thema-onderzoek vond in Lelystad een incident plaats waarbij een man om
het leven kwam. In verband hiermee is een aantal verdachten aangehouden. Tenminste één van
hen is een tbs-gestelde die proefverlof had. Slachtoffer en verdachten kenden elkaar uit FPC de
Oostvaarderskliniek in Almere. De Inspectie onderzoekt ook dit incident en betrekt die resultaten –
indien relevant – bij het thema-onderzoek..
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Rijkoverheid: 10 jaar bestrijding van high impact crimes
Het afgelopen decennium zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld stevig
aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spreekt op 13 mei 2019 op het congres
'10 jaar bestrijding van high impact crimes' om terug te blikken op de succesvolle aanpak; zo is het
aantal overvallen ruimschoots gehalveerd.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht en een overzicht van de misdaadcijfers.

Rijksoverheid: Ontslagaanvraag staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers, heeft dinsdag 21 mei 2019 Zijne
Majesteit de Koning verzocht hem ontslag te verlenen als staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Rijksoverheid: Extra geld voor asiel, rechtspraak en forensische zorg
Voor extra uitgaven in 2019 wordt in de voorjaarsnota 270 miljoen vrijgemaakt voor Justitie en
Veiligheid. Het grootste deel van de extra gelden gaat naar asiel, de rechtspraak en forensische
zorg. Daarnaast wordt een deel van een eerder opgelegde taakstelling op het OM teruggedraaid.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Rijksoverheid: Kabinet werkt verder aan positie slachtoffers
Straks moeten verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven die in voorlopige hechtenis
zitten, verplicht aanwezig zijn op de terechtzitting en bij de uitspraak. Op die manier kan een
verdachte de rechter en het slachtoffer niet langer ontlopen. Dit staat in een wetsvoorstel van
minister Dekker voor Rechtsbescherming waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
Klik hier voor meer informatie.
Uitspraak van de maand: KC 2019/007
Klager beklaagt zich over het feit dat de directeur het beëindigen van de ordemaatregel afhankelijk
heeft gesteld van het innemen van medicatie. De voorzitter overweegt dat de duur van afzondering
afhankelijk kan worden gesteld van de gemoedstoestand van klager en diens bereidheid tot
medewerking. In dit geval is getracht om klager te motiveren tot het innemen van medicatie. Daar
is op zichzelf niets mis mee, maar vanwege het ingrijpende karakter van de inname van medicatie
had de koppeling met het verblijf in afzondering beter onderbouwd moeten worden. Hier speelt ook
een rol dat klager niet eerder is gezien door een psycholoog en nog niet eerder de betreffende
medicatie voorgeschreven heeft gekregen. Het beklag wordt derhalve gegrond verklaard. Een
tegemoetkoming wordt niet geboden, nu niet aannemelijk is dat de beslissing van de directeur tot
enige schade bij klager heeft geleid.
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.
Verschenen nieuwsbrieven in mei
Perspectief Herstelbemiddeling
EuroPris
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.
Kabinet wil strengere regels en vaker tbs voor zware delicten
Den Haag - Strengere regels moeten voorkomen dat gewelds- en zedendelinquenten als Michael
P. vrijheden krijgen zonder dat bekend is wat voor gevaar dat oplevert voor de samenleving.
Bron: De Telegraaf
Datum: 29 mei 2019
Lees meer
Geweld in Braziliaanse gevangenissen laait op: 42 doden binnen één dag
Binnen één dag zijn zeker 42 gevangenen in Brazilië om het leven gekomen door geweld.
Maandag ontdekten gevangenismedewerkers in drie verschillende gevangenissen in de staat
Amazonas de lichamen van tientallen gevangenen die door verstikking om het leven waren
gebracht.
Bron: AD
Datum: 28 mei 2019
Lees meer
Zeven mensen omgekomen bij schietpartij in Guatemalaanse gevangenis
Zeker zeven mensen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen bij een
schietpartij in een gevangenis in Guatemala. Zeventien anderen raakten gewond.
Bron: Nu.nl
Datum: 8 mei 2019
Lees meer
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