Nieuwsbrief maart 2020
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: Maandelijkse informatie over de ‘Veegwet’
Deze maand: ‘Medisch klachtrecht en bemiddeling’
Onder de button ‘Veegwet’ op de homepage van het Kenniscentrum vindt u informatie over de Wet van
3 april 2019 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.
Ieder maand wordt er nieuwe – actuele informatie – geplaatst. Deze maand is er informatie geplaatst
over het onderdeel ‘Medisch klachtrecht en bemiddeling’. Er was al een inleiding beschikbaar en
informatie over ‘Bemiddeling’. Volgende maand zal er aandacht zijn voor ‘Vervoer’.
Lees meer.
Kenniscentrum: Vacatures
Er zijn op dit moment drie vacatures. Bekijken de vacatures hier.
De commissie van toezicht bij FPC De Kijvelanden is op zoek naar een rechter. Reageren kan tot 13
maart 2020.
De commissie van toezicht bij de P.I. Nieuwegein, locatie Zeist is op zoek naar vijf leden, waaronder
twee advocaten/ juristen en een deskundige uit het maatschappelijk werkveld. Reageren kan tot en met
13 maart 2020.
De commissie van toezicht bij de P.I. Zuid-Oost, locatie Roermond is op zoek naar een rechter.
Reageren kan tot 20 maart 2020.
RSJ: Advies conceptwetsvoorstel Reparatiewet forensische zorg
De Afdeling advisering van de RSJ heeft een advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel
Reparatiewet forensische zorg. De RSJ constateert dat het conceptwetsvoorstel bepalingen bevat die
van betekenis zijn voor de persoonlijke levenssfeer van patiënten in de forensische zorg. Daarnaast ziet
de RSJ onduidelijkheden omtrent de rechtspositie van patiënten die in een andere instelling verblijven

dan hun titel doet vermoeden. De RSJ adviseert tot enkele aanpassingen van het conceptwetsvoorstel
en vraagt bij sommige punten om een nadere toelichting.
Het gehele nieuwsbericht en het advies vindt u hier.
RSJ: De RSJ is op zoek naar nieuwe raadsleden
De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is op zoek naar
drie raadsleden. Een jurist, een forensisch psychiater en een bestuurder uit het sociaal domein. De
vacatures bekijkt u hier. Reageren kan tot 12 maart 2020.
DJI: Nieuwe gevangenisafdeling voor zware criminelen in PI Leeuwarden
Minister Dekker had het eind januari van dit jaar al over een afdeling voor zware criminelen die meer
beveiliging nodig hebben. Deze afdeling, waar door middel van intensief toezicht extra beveiliging wordt
vormgegeven, komt in de penitentiaire inrichting Leeuwarden en is per 1 maart 2020 operationeel.
Divisiedirecteur Monique Schippers licht toe: “Het gaat om risicovolle gedetineerden bij wie de kans
groot is dat ze ook binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag. Deze gedetineerden hebben
meer toezicht nodig dan een reguliere afdeling biedt. We starten met deze afdeling met intensief toezicht
in Leeuwarden en bekijken binnen welke andere gevangenissen zo’n unit nodig is”.
Lees meer over deze afdeling in het nieuwsbericht en in DJIzien.
DJI: Kom werken bij…
Op zaterdag 21 maart 2020 ben je van harte welkom op de werving- en selectiedag van de Penitentiaire
Inrichting (PI) Zuid-Oost (meer informatie).
Op zaterdag 28 maart 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Penitentiaire Inrichting
(PI) Alphen aan den Rijn (meer informatie).
Op zaterdag 4 april 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Rijks Justitiële
Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda (meer informatie).
DJIzien: Reclassering houdt kantoor in PI Heerhugowaard
Succesvolle re-integratie van gedetineerden begint met een goede voorbereiding op terugkeer in de
maatschappij. Omdat hierin nog veel te winnen valt, zijn PI Heerhugowaard en de Reclassering in
oktober 2019 een samenwerkingsexperiment gestart. Door het hele traject van re-integratie beter te
stroomlijnen, willen DJI en de Reclassering aansturen op minder recidive en maatschappelijke overlast.
Iris Munster van de Reclassering en casemanager Detentie & Re-integratie in PI Heerhugowaard John
van Mourik weten van de hoed en de rand.
Bekijk het gehele artikel.
DJIzien: De strijd tegen contrabande gaat altijd door
Eind vorig jaar trad de Wet Strafbaarstelling Contrabande in werking. De naam zegt het al: Deze wet
maakt het strafbaar om verboden spullen, zoals drugs, wapens, USB-sticks en telefoons mee de
justitiële inrichting in te nemen. De nieuwe wet werpt daarmee een drempel op voor contrabande.
Lees meer.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Jaargesprekken over medische zorg in penitentiaire
centra, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra
In 2019 heeft de IGJ voor het eerst in alle penitentiaire inrichtingen (PI’s), detentiecentra (DC’s) en de
forensisch psychiatrische centra (FPC’s) en detentiecentra dergelijke jaargesprekken gevoerd. Een van
de conclusies is dat het voor de medische zorg in gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra
en forensisch psychiatrische centra moeilijk is voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te vinden
en te behouden.

Bekijk hier alle instellingsrapporten.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Medische zorg in jeugddetentie goed toegankelijk
Jonge gedetineerden in justitiële jeugdinrichtingen kunnen makkelijk en snel naar de medische dienst
of de huisarts. Als zij medicijnen nodig hebben verloopt dat goed en veilig. Het toedienen van medicijnen
onder dwang gebeurt maar bij één instelling en gaat volgens de regels. Het plaatsen in afzondering
willen alle instellingen zo veel mogelijk voorkomen. Dat lukt in de praktijk nog niet altijd.
Het gehele nieuwsbericht en de bijbehorende rapportage bekijkt u hier.
Nationale ombudsman: Onderzoek naar de uitvoering van vreemdelingenbewaring
Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te
houden voor uitzetting. Over de manier waarop dit gebeurt is al jaren discussie; mensen verblijven in
detentie maar het is geen straf. In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de staatssecretaris van
Justitie en Veiligheid een nieuw regime voorstelt. Dit nieuwe regime houdt in dat er afdelingen zijn met
meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime. Sinds mei 2017 werkt detentiecentrum
Rotterdam -vooruitlopend op de invoering van dit nieuwe systeem- met dit regime. Voor de Nationale
ombudsman aanleiding te onderzoeken hoe dit regime in de praktijk werkt.
Het rapport dat is uitgebracht naar aanleiding van dit onderzoek vindt u hier.
Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid: LVB-Tour voor en door de strafrechtketen
Minimaal 30% van de aangehouden verdachten en 45% van de mensen in detentie heeft een licht
verstandelijke beperking (LVB). Werk je in de strafrechtketen, dan heb je dus heel vaak met mensen
met een LVB te maken. Zonder dat je het door hebt waarschijnlijk, want je ziet het niet aan mensen.
Maar het beïnvloedt wel degelijk de communicatie, omgang en niet te vergeten de toekomst van iemand
met een LVB. Kom naar een van de middagen van de LVB-Tour en leer meer over LVB en wat dat
vraagt van jou als professional of beleidsmedewerker in de strafrechtketen.
Meer informatie, de data en locaties van de tour vindt u hier.
Uitspraak van de maand: KC 2020/006
Een gedetineerde had in het kader van zijn strafzaak (een gedeelte van) zijn strafdossier met
bijbehorende usb-stick op zijn cel. Bij een celinspectie heeft de directeur deze voorwerpen in beslag
genomen omdat klager deze niet (langer) bij zich zou mogen hebben. De gedetineerde klaagt over de
wijze waarop de directeur met deze privacy gevoelige informatie is omgegaan. Zo is hij niet op de hoogte
gesteld van de in beslag name en zijn de voorwerpen enige tijd kwijt geweest. De beklagcommissie stelt
allereerst vast dat de directeur klager in strijd met de wet niet schriftelijk op de hoogte heeft gebracht
van de inbeslagname. Daarnaast oordeelt de beklagcommissie dat de directeur bij een celinspectie
rekening dient te houden met de aanwezigheid van privacy gevoelige informatie waar derden geen
kennis van mogen nemen. Nu niet duidelijk was wat er precies met de voorwerpen van klager is gebeurd
en deze ook enige tijd kwijt zijn geweest, is de beklagcommissie van oordeel dat de directeur de
procedure met onvoldoende waarborgen heeft omkleed. Het beklag is gegrond verklaard en aan klager
is een tegemoetkoming toegekend van €10,-.
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.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden. Voor de komende maand is dat in ieder geval:
8 – 26 maart 2020 – Theatervoorstelling ‘Samenleven’ – Theater De Rooyse Wissel

21 maart 2020 – Open dag gevangenis Esserheem – Veenhuizen
21 maart 2020 – Open dag TBS Nederland
25 maart 2020 – Voorstelling jaarverslag 2019 Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen – Brussel
Verschenen nieuwsbrieven
Defence for Children – februari 2020
EuroPris – februari 2020
Prison Insider – februari 2020
Verschenen tijdschriften/magazines
Delikt & Delinkwent, Tijdschrift voor strafrecht – februari 2020, aflevering 2 (digitaal in te zien voor
medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.)
DJIzien - #21 februari 2020
Verschenen jaarverslagen
Adviescollege Verloftoetsing TBS – 2019
Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg – 2019
CvT PI Krimpen aan den IJssel – 2019
CvT PI Sittard – 2019
CvT PI Ter Peel - 2019
Luistertip: Podcast – Vier jaar De Compagnie in Krimpense bajes: ‘tralies en steen veranderen
de boef niet, barmhartige gerechtigheid wel’
De recidivecijfers in Nederland liegen er niet om. Meer dan de helft van de gedetineerden die de
gevangenis verlaat, vervalt weer in de criminaliteit. Binnen de gevangenismuren van de penitentiaire
inrichting in Krimpen aan den IJssel experimenteren ze met een ander soort regime.
Luister 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.

Gevluchte broers Nahib en Nabil: een werd crimineel, ander ging werken in jeugdinrichting
De bijzondere band van de broers Nabil (24) en Nahib (26) Hamidi uit Amersfoort die twintig jaar geleden
met hun familie voor het oorlogsgeweld van de Taliban uit Afghanistan vluchtten, is onderwerp van de
documentaire Broederschap, gemaakt door twee Utrechtse HU-studenten.
Datum: 26 februari 2020
Bron: AD
Lees meer

Knops ‘ernstig bezorgd’ over gevangenis Sint-Maarten maar eiland blijft ‘zelf verantwoordelijk’
Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt zich ‘ernstig zorgen om
de situatie in het detentiewezen van Sint-Maarten’. Maar benadrukt tegelijkertijd dat ‘het aan SintMaarten is om maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren’.
De minister schrijft dit dinsdag in antwoord op de vragen die CDA-Kamerlid Chris van Dam in januari
stelde over de onmenselijk detentieomstandigheden op Sint-Maarten. Aanleiding is weer een negatief
oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over hoe het eiland met
gedetineerden omgaat.
Datum: 11 februari 2020
Bron: Caribisch Netwerk
Lees meer
Karin Nijman runt drie restaurants met ex-gedetineerde vrouwen
Met haar drie Rebelz-restaurants heeft Karin Nijman tot nu toe 21 ex-gedetineerde vrouwen van een
opleiding en een werkplek voorzien. Tot op de dag van vandaag is geen van hen opnieuw de fout in
gegaan.
Datum: 30 januari 2020
Bron: sublime.nl
Lees meer

Naar website

Afmelden nieuwsbrief

