Nieuwsbrief juni 2022
Kenniscentrum CvT: Dossiers
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat van nieuwe informatie voorzien. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen,
kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen.
In de maand mei hebben de dossiers Meerpersoonscelgebruik en GVM-lijst een update gehad.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden:
Datum
Gebeurtenis
Locatie
15 juni 2022

Commissiedebat: gevangeniswezen en tbs

Troelstrazaal, Den Haag
en online

5-8 juli 2022

Europris: International Criminal Justice
Summer Course

Barcelona

13 oktober 2022

Expertisecentrum Veiligheid: De burger
centraal
Klik hier voor meer activiteiten.

Avans Hogeschool ‘sHertogenbosch

Kenniscentrum: Vacatures
Er zijn op dit moment twee vacatures.
• De Commissie van Toezicht bij FPC de Oostvaarderskliniek te Almere is op zoek naar twee
nieuwe leden waarvan één werkzaam is als rechter en één werkzaam is als advocaat of officier
van justitie. Bekijk de vacatures hier.
KBG: Landelijke themadag 2022
Op 16 mei 2022 vond de landelijke Themadag van de CvT's plaatst. Dit jaar was het thema Toezicht
zonder inzicht leidt tot een commissie zonder uitzicht. Presentaties, verslagen en video's van de Landelijke
Themadag CvT's 2022 treft u na het inloggen, hier, aan.
KBG: Verslag over werkzaamheden april 2022
In de vergadering van 21 april 2022 van de Klankbordgroep wordt verslag gedaan van de overleggen

die plaatsvonden met de plv. hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (HDJI), met de Inspectie
Justitie en Veiligheid (IJenV)en met de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).
Lees meer.
RSJ: Rechterlijke toets voor levenslanggestrafen in plaats van gratieprocedure
Om levenlanggestraften een perspectief op vrijlating te bieden, bestaat nu een speciale gratieprocedure.
Die gratieprocedure kan beter worden vervangen door een rechterlijke toets. In het advies Levenslang
herzien pleit de RSJ voor een beoordeling door de rechter omdat dit betere waarborgen biedt voor een
onpartijdig en onafhankelijk oordeel dan de gratieprocedure. Lees meer.
RSJ: Blijvende aandacht nodig voor racisme en discriminatie in detentie
Racisme en discriminatie worden in de samenleving niet getolereerd en zijn ook niet meer weg te
denken uit het maatschappelijk debat. Vanwege de bijzondere situatie waarin gedetineerden zich
bevinden, is binnen detentie extra alertheid op deze thema’s vereist. Lees meer.
DJI: Zorgconferenties tbs van waarde: vraag groter dan aanbod
Zorgconferenties voor forensisch psychiatrische patiënten die langer dan 15 jaar in de tbs verblijven
worden breed gewaardeerd door alle betrokken partijen. Zij zien deze als een toevoeging aan de
bestaande instrumenten voor het toetsen van behandelduur- en voortgang en het doorbreken van
impasses. Door het succes is de vraag naar zorgconferenties zo groot, dat vaak niet binnen de gewenste
termijn in het aanbod kan worden voorzien. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Leiden in opdracht
van het WODC. Lees meer.
DJI: Aanpak smokkelwaar via drones
Drones vormen een serieuze bedreiging voor de orde en veiligheid in de justitiële inrichtingen. DJI
registreert niet het aantal drones boven gevangenissen, maar DJI ziet wel dat in de strijd tegen
contrabande kwaadwillenden steeds nieuwe manieren proberen te vinden om smokkelwaar binnen te
krijgen. Zoals via de lucht. Dat gaat dan meestal om telefoons of drugs. Om de veiligheid van
medewerkers, justitiabelen, bezoekers en de samenleving te beschermen, test DJI momenteel
verschillende systemen om drones te weren rond gevangenissen. Lees meer.
DJI: Financierbaarheid van DJI
DJI staat voor een humaan detentiebeleid en bovenal voor de veiligheid van haar medewerkers,
justitiabelen en de samenleving. Om dit ook in de toekomst waar te kunnen maken zijn investeringen
nodig, want DJI ervaart al een aantal jaren een grote druk op de bedrijfsvoering. Daarom investeert het
kabinet 170 miljoen euro in DJI én onderzoekt het mogelijke maatregelen. Dat schrijft minister Weerwind
voor Rechtsbescherming vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer.
DJI: Psychopathische tbs-patiënten zijn niet (altijd) onbehandelbaar
Psychopathie is een veel voorkomende stoornis in de forensische psychiatrie. Zeker 20% van de tbspatiënten scoort hierop hoog tot zeer hoog. Psychopathie bestaat uit zowel persoonlijkheids- als
gedragskenmerken. Het gaat daarbij om een gebrekkig gevoelsleven, een charmerende maar
bedrieglijke interpersoonlijke stijl en een verscheidenheid aan impulsief, agressief en antisociaal gedrag
vanaf jonge leeftijd. Lees meer.
DJI: Een nieuw contract voor voeding in het gevangeniswezen
Op 31 2022 mei zijn in Nieuwersluis de nieuwe contracten voor voeding justitiabelen officieel
ondertekend.
Monique
Schippers
feliciteerde
namens
de
divisie
Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring
de
drie
nieuwe
contractanten.
Leveranciers Vitam, Eurest en Sodexo starten vanaf 1 juni 2022 met de overgang naar de nieuwe
dienstverlening. Er is een jaar uitgetrokken om de dienstverlening op alle locaties op te starten. Lees
meer.
DJI: Geactualiseerde infographic DJI beschikbaar
Actuele cijfers van het gevangeniswezen, de vreemdelingenbewaring, de forensische zorg, de tbs en
de justitiële jeugdinrichtingen zijn nu weer beschikbaar op de pagina Kerncijfers DJI. Lees meer.
DJI: DJI start wervingscampagne ‘Er zit meer achter werken bij DJI’
Vanaf 7 juni 2022 is de landelijke wervingscampagne van DJI live. Deze campagne nodigt uit om te
ontdekken wat werken bij DJI betekent. De wervingscampagne is nodig om nu en in de toekomst

voldoende en gekwalificeerd personeel aan DJI te kunnen binden. Dat gebeurt met een video, een
nieuwe werkenbijdji.nl website en diverse uitingen op social mediakanalen en online tv. Ook organiseert
DJI de volgende kennismakingsevenementen en wervingsdagen:
- PI ter Apel: kennismakingsevent op woensdag 15 en donderdag 16 juni 2022. Lees meer.
- PI Rotterdam: wervingsavond op 8 juni 2022. Lees meer.
- PI Krimpen aan den IJssel: wervingsdag op zaterdag 18 juni 2022. Lees meer.
- PI Heerhugowaard: wervingsdag 25 juni 2022. Lees meer.
WODC: Pilot Reprimande biedt nieuwe werkwijze bij minderjarige overtreders
In de eerste veertien maanden van de landelijke Pilot Reprimande zijn 3.964 reprimandes gegeven aan
minderjarige first offenders van een licht feit. Het overgrote deel van de reprimandes heeft betrekking
op winkeldiefstal. Hoe jonger de verdachte, hoe vaker een zaak wordt afgehandeld met een reprimande.
Het creëren van ruimte buiten het strafproces om – zonder onnodige insluiting op het politiebureau – is
volgens betrokken partijen een belangrijke meerwaarde van de pilot. Dit blijkt uit een evaluatie van de
pilot die de Erasmus School of Law in opdracht van het WODC heeft verricht. Lees meer.
Reclassering Nederland: ‘Wij wensen u veel success met uw veel success met uw verdere leven’
is debuut van reclasseringswerker Herman van Lunen
Al vanaf zijn start bij de reclassering in 1998 verwondert reclasseringswerker Herman van Lunen zich
over de bijzondere voorvallen in de levens van zijn cliënten. Dit, in combinatie met zijn scherpe
observatievermogen en liefde en talent voor schrijven heeft geleid tot zijn debuut in de wereld van de
literatuur. Morgen (10 mei) verschijnt zijn boek: ‘Wij wensen u veel succes met uw verdere leven’, waarin
de lezer aan de hand van 10 verschillende verhalen een mooie en heldere inkijk in het reclasseringswerk
krijgt. De titel slaat op de boodschap waarmee Herman afscheid neemt van zijn reclassenten: “soms
duren trajecten enkele weken, vaak meerdere jaren. In die tijd probeer ik mensen de gevolgen van hun
handelen te laten inzien en ze te helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zodat ze iets te verliezen
hebben en in het vervolg andere keuzes maken dan voorheen.” Lees meer.
CCV: Secondant: Welke jongere gaat na detentie weer op het criminele pad?
De terugval van jeugdige gedetineerden in hun criminele gedrag is hoog, maar niet onder alle groepen
even hoog, schrijven onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) in Secondant. Er zijn grote verschillen in recidive zijn tussen groepen met verschillende
sociaaleconomische, demografische en strafrechtelijke achtergrondkenmerken. Lees meer.
Forum Levenslang: RSJ adviseert een rechtelijke toets na 25 jaar
In zijn advies, ‘Levenslang herzien’, van 13 april 2022 adviseert de Raad voor de Strafrechtstoepassing
en Jeugdbescherming de minister om voor de eventuele verkorting van de levenslange gevangenisstraf
af te stappen van de gratieprocedure en in de plaats daarvan de beslissing bij de rechter neer te leggen.
Als de minister dit advies overneemt moet de wet worden gewijzigd. Dan moet nader worden
onderzocht welke rechter, op welk moment, met de beslissing zou moeten worden belast. De RSJ geeft
aan bereid te zijn tegen die tijd opnieuw te adviseren. Zie hieronder voor een samenvatting en het
commentaar van het Forum Levenslang. Lees meer.
Forum Levenslang: Minister stelt V.I.-regeling voor levenslanggestraften voor
Op 8 juni 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer een alternatief voorgesteld
voor de verkorting van de levenslange gevangenisstraf: een gerechtelijke procedure voor
voorwaardelijke invrijheidstelling. Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2022/014
Klager is op 6 december 2021 overgeplaatst vanuit JC Zaanstad naar PI Nieuwegein. In JC Zaanstad
zat klager sinds 3 jaar in een EPC. Klager stelde dat hij al deze tijd een contra-indicatie had voor de
plaatsing in een MPC. Hij heeft bij binnenkomst een gesprek met de psycholoog aangevraagd. Op 21
december 2021 is besloten dat klager in PI Nieuwegein geen contra-indicatie meer had en op 31
december 2021 is hij in een MPC geplaatst. Klager stond toen nog op de wachtlijst voor de psycholoog.
In januari 2022 heeft een psycholoog vanuit JC Zaanstad klager bezocht en geoordeeld dat hij wel recht
had op een contra-indicatie, waarna klager omstreeks 23 januari 2022 weer in een EPC is geplaatst. Er
waren naar het oordeel van de beklagrechter ten tijde van de beslissing van de directeur voldoende
omstandigheden bekend op grond waarvan de directeur eerst onderzoek had moeten verrichten naar
de contra-indicatie in de eerdere inrichting en/of een psycholoog had moeten raadplegen over klagers
geschiktheid voor plaatsing in een MPC, alvorens klager te laten plaatsen in een MPC. De beklagrechter

is van oordeel dat de directeur onvoldoende invulling heeft gegeven aan zijn zorgplicht. De beslissing
om klager in een MPC te plaatsen dient dan ook als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt. De
beklagrechter verklaart het beklag gegrond en kent een tegemoetkoming van € 30,00 toe. Lees meer.
Indien uw commissie 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 jaarverslagen
Jaarverslag WODC 2021
Jaarverslag 2021 Teylingereind
Jaarverslag 2021 PI Veenhuizen
Jaarverslag 2021 PI Haaglanden
Jaarverslag 2021 PI Vught
Jaarverslag 2021 Rooyse Wissel
Jaarverslag 2021 Militair Penitentiair Centrum
Jaarverslag 2021 PI Arnhem
Jaarverslag 2021 PI Ter Peel
Jaarverslag 2021 RJJI Horsterveen
Verschenen nieuwsbrieven
Prison Insider – mei deel I & mei deel II
Defence for Children – mei 2022
Forum Levenslang – juni 2022
RSJ – mei 2022
Verschenen tijdschriften
Sancties – 2022, nr. 3*
Delikt en Delinkwent – nr. 5 mei 2022*
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.
Luistertip van de redactie: Podcast Een leven lang leren.. Of toch levenslang? Deel III van werken
aan jezelf in en na de bajes
Dit is de derde podcast van een serie van drie waarin ik in gesprek ga over hoe wij als samenleving
omgaan met ex-gedetineerden in relatie tot onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Want een leven
lang leren klinkt mooi voor hoogopgeleide mensen, maar hoe makkelijk is dit te organiseren als je net
uit de gevangenis komt? Wanneer je geen opleiding hebt gevolgd maar wel een vak wilt leren? Mag je
dan nog meedoen in de samenleving? En hoe ervaart deze doelgroep de hulp die er is in Nederland?
Luister hier.
Luistertip van de redactie: Podcast DOCS #64 - Hotel met tralies
Criminologe Marieke Liem is professor aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in geweldsdelicten
en moordzaken. Maar ondanks de ernst van de delicten die ze onderzoekt, is ze altijd de mens blijven
zien achter de misdrijven en nieuwsgierig gebleven naar de menselijkheid van het systeem waarmee
criminelen worden bestraft. Want wat betekent het écht om in een Nederlandse gevangenis te zitten?
En wat klopt er van onze vooroordelen over de cel? In gesprek met gedetineerden,
gevangenispersoneel en nabestaanden van slachtoffers maakte ze een bijzonder portret van het
dagelijks leven onder onalledaagse omstandigheden. Luister hier.
Kijktip van de redactie: 3doc Deal met de dood – Seizoen 3 afl. 3 – Clinton Young: About Time
Clinton Young die in een Texaanse dodencel al bijna twintig jaar wacht op zijn executie, mag onder
voorwaarden zijn nieuwe proces in vrijheid afwachten. Kijk hier.
Om de nieuwsbrief van het Kenniscentrum 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.
Gevangenis ontdekt drugs verstopt in ingevroren kip
Een ingevroren kip die wordt bezorgd bij de gevangenis, normaal is er geen haan die er naar kraait.
Maar toen de speurhond van de PI Alphen ontdekte dat er iets niet klopte, bleek de kip na onderzoek
vol te zitten met drugs.
Datum: 11 mei 2022
Bron: Omroep West
Lees meer
Gevangenis zet tbs’er per ongeluk op straat, man meldt zich zelf bij kliniek
De gevangenis in Sittard heeft in februari per ongeluk een tbs'er op straat gezet. Nog dezelfde dag
meldde de man zich bij tbs-kliniek De Rooyse Wissel, bevestigt een woordvoerder van minister Franc
Weerwind (Rechtsbescherming) dinsdagochtend aan 1Limburg.
Datum: 3 mei 2022
Bron: NU.nl
Lees meer
Comenius Senior Beur voor impact onderwijs vanuit de gevangenis
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf heeft de aanvraag 'Transformatief
leren achter tralies’ van Joni Reef gehonoreerd met een Comenius Senior Fellow Beurs. Joni Reef
ontvangt de beurs voor haar transdisciplinaire project waarbij studenten en gedetineerde personen
gezamenlijk een innovatieve leerlijn volgen en onderwijs krijgen binnen de muren van de gevangenis.
Samen met criminologiedocenten Jennifer Doekhie, Anouk den Besten en het Nederlandse
gevangeniswezen leert zij studenten kijken ‘door de bril van de boef’.
Datum: 21 april 2022
Bron: Universiteit Leiden
Lees meer
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