Nieuwsbrief maart 2021
Kenniscentrum: 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.
De dossiers contact met de buitenwereld, GVM, detentiefasering, beklagprocedure, forensisch zorg en
klachtenregelingen (voorheen het dossier ‘TBS en BOPZ klachtenregeling’) en meerpersoonscelgebruik
hebben een update gehad in de maand februari.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden:
9 maart 2021

Rescaled
livestream:#7 VAKMANSCHAP

Livestream

9 maart 2021

Rescaled livestream: #8 Personeel

Livestream

8-9 maart 2021

Global prisons and violent extremisms Online

7-12 maart 2021

14th UN Congress on Crime Prevention
Kyoto, Japan en online
and Criminal Justice

17 maart 2021

Covid-19in prisons: strategies
preventing infection and death

for

Livestream

13 april 2021

Rescaled livestream: #9 Kosten

13 april 2021

Europris: European Prison Regime
Online
Forum Webinar

27 april 2021

Rescaled livestream:
before numbers

28 - 30 april 2021

Europris: Technology in Corrections
Online
Conference: Disrupting Corrections

1 mei 2021

Rescaled livestream: #11 Straffen

#10

Livestream

Stories

Livestream

Livestream

Lees meer.
Kenniscentrum: Klachtenoverzicht 2020 beschikbaar
Sinds 2012 worden er jaarlijkse klachtenoverzichten gepubliceerd op het Kenniscentrum CvT. De bron
voor deze jaarcijfers is KLAVER, het registratiesysteem van de commissies van toezicht. Klaver staat
voor KLAchten Verwerken En Rapporteren. Met ingang van dit jaar heeft de redactie besloten om de
jaarcijfers openbaar te publiceren, voorheen gebeurde dat achter het wachtwoord op het extranet van
het Kenniscentrum. De klachtenoverzichten bevatten een jaaroverzicht per sector en per onderwerp,
daarnaast is er inzicht in de top 5 onderwerpen en zijn er aparte overzichten beschikbaar per sector,
waar informatie in staat over de onderwerpen en de afdoeningsmodaliteiten. Het klachtenoverzicht
van 2020 vindt u hier.
KBG CvT’s: Vacature leden en voorzitter
De Klankbordgroep commissies van toezicht (KBG CvT’s) is op zoek naar nieuwe leden en een nieuwe
voorzitter. De vacaturetekst vindt u hier en meer informatie over de KBG CvT's en haar werkzaamheden
vindt u hier.
KBG CvT’s: Jaarverslag 2020
De Klankbordgroep Commissies van Toezicht biedt hierbij haar jaarverslag over 2020 aan. Dit
jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen in 2020 van de KBG CvT’s, zoals
de maandelijkse vergaderingen, overleg met externe partijen en jaarcijfers. Onvermijdelijk hebben de
coronabeperkingen ook hun invloed gehad op die activiteiten. De belangrijkste, maar niet de enige,
consequentie van de coronamaatregelen is het schrappen van de landelijke themadag commissies van
toezicht 2020 geweest.
Het jaarverslag vindt u hier.
KBG CvT’s: Verslaglegging werkzaamheden februari 2021
De KBG CvT’s doet maandelijks verslag van het besprokene in de vergadering van de Klankbordgroep
en van de contacten met de netwerkpartners. Op 17 februari 2021 heeft een afvaardiging van de KBG
gesproken met de Minister van Rechtsbescherming en de Hoofddirecteur DJI. Verslag van dit overleg
en de februarivergadering van de KBG vindt u hier. Op 18 februari 2021 heeft een afvaardiging van de
KBG daarnaast gesproken met een afvaardiging van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming, van dit overleg is nog geen verslag beschikbaar.

Deze maand staan voor de KBG de volgende activiteiten gepland; op 15 maart 2021 heeft de voorzitter
van de KBG overleg met de Hoofddirecteur van DJI en op 18 maart 2021 vindt de reguliere KBGvergadering plaats. De gehele jaarplanning van de KBG vindt u hier.
RSJ: Bevorder snelle en veilige resocialisatie en repatriëring van vreemdelingen met tbs
Om te voorkomen dat vreemdelingen met tbs met dwangverpleging – die niet in Nederland mogen
blijven - in een uitzichtloze situatie terechtkomen, moet een goede behandeling mogelijk zijn en een
vlotte en veilige resocialisatie en repatriëring worden bevorderd. In het advies Vreemdelingen in de
tbs. Impasse door botsende rechtssystemen doet de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) enkele aanbevelingen om hieraan bij te dragen.
Lees meer.
RSJ: Jurisprudentiebulletins
Onlangs zijn weer twee nieuwe jurisprudentie bulletins gepubliceerd. Bulletin 7 en bulletin 8 -de corona
uitgave.
Lees meer.
DJI: Jaarverslagen CvT’s
Elk jaar dienen de commissies van toezicht bij het gevangeniswezen, de vreemdelingenbewaring en de
forensische zorg vóór 1 maart aan te leveren, de commissies van toezicht bij de justitiële
jeugdinrichtingen dienen dit vóór 1 mei te doen. Op 5 februari jl. heeft hoofddirecteur DJI, Gerard Bakker,
alle CvT’s middels hun secretaris hierover aangeschreven. Een afschrift van deze brief vindt u hier
(achter het wachtwoord op het extranet van het Kenniscentrum CvT). De aangeleverde jaarverslagen
worden gepubliceerd op de website van DJI. Recent zijn de volgende jaarverslagen over 2020
verschenen:
Jaarverslag 2020 JC Zaanstad
Jaarverslag 2020 PI Ter Apel
Jaarverslag 2020 PI Sittard
Jaarverslag 2020 PI Leeuwarden
Jaarverslag 2020 JJI Elker
DJI: PI Veenhuizen neemt voormalige jeugdgevangenis in gebruik
De eind 2020 gesloten jeugdgevangenis Elker (voorheen: Juvaid) in Veenhuizen heeft een nieuwe
bestemming. Penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen heeft de locatie in gebruik genomen en voorzien
van een nieuwe naam: Klein Bankenbosch. Er is plek voor negentig gedetineerden.
Lees meer.
DJI: Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Noord van start
Vanaf 4 januari 2021 kunnen jongeren in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Noord (KVJJ) in
Groningen geplaatst worden.
Lees meer.
DJI: ‘De persoon van de verdachte’ aangeboden aan president Hoge Raad en burgemeester
Almere
Op 3 februari is de nieuwe uitgave van De persoon van de verdachte aangeboden aan de president van
de Hoge Raad en de burgemeester van Almere. De uitgave is een aan de actualiteit aangepaste
beschrijving van de werkwijze en het onderzoek in het Pieter Baan Centrum.
Lees meer.
DJIzien: Vaccineren in de bajes
De vaccinatie tegen Covid-19 houdt de gemoederen in ons land flink bezig. De prikvolgorde, de
voorraad, het vervoer... Ook DJI ziet zich voor een aantal uitdagingen gesteld. Gelukkig kan de
organisatie bogen op een frisse hands-on mentaliteit. ‘Uitgangspunt nummer één: elke vaccinatie

verdwijnt in een arm, geen enkele in de container.’
Lees meer.
DJIzien; Strengere eisen aan gedetineerde na wetswijziging
De manier waarop gevangenisstraffen worden uitgevoerd, verandert als de Wet straffen en beschermen
van kracht wordt. In de wetswijziging zijn nieuwe maatregelen en een scherpere toetsing vastgelegd
voor een veilige terugkeer van gedetineerden naar de maatschappij. DJIzien zet de vijf belangrijkste
veranderingen voor gedetineerden voor je op een rij.
Lees meer.
Reclassering: Onderzoek WODC naar reclasseringstoezicht
Het doel van reclasseringstoezicht is re-integratie van veroordeelden en het voorkomen van recidive.
Zowel tijdens als na een toezicht komt het voor dat iemand opnieuw een strafbaar feit pleegt, doordat
gedragsverandering nou eenmaal tijd kost. Uit recent onderzoek van het WODC (Het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum) over de periode 2013-2017 blijkt dan ook dat de kans op recidive
hoger is aan het begin van een toezicht, dan na afloop van een toezicht.
Lees meer.
WODC: Internationale vergelijking straffen voor jeugdigen die ernstige delicten plegen geeft
geen aanleiding tot aanpassing
De straffen die jeugdige daders van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven krijgen staan regelmatig ter
discussie. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden
en Victoria University of Wellington keken in opdracht van het WODC in het onderzoek De strafmaat
voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief of
aanpassingen in de strafmaat nodig zijn. De conclusies van het onderzoek geven niet direct aanleiding
om de Nederlandse aanpak aan te passen. Op de vraag of de maximale duur van de jeugddetentie in
Nederland moet worden verhoogd, geven de bevindingen van dit onderzoek geen antwoord. Het is
uiteindelijk aan de wetgever om hierover een beslissing te nemen, binnen de kaders van het geldende
nationale en internationale recht en met inachtneming van het streven naar een evidence-based en
effectief jeugdsanctiestelsel.
Lees meer.
WODC: Beleidsonderzoek ‘Wet straffen en beschermen en Visie recht doen, kansen bieden’
Op 17 juni 2018 heeft de minister voor Rechtsbescherming, minister Dekker, het visiedocument ‘Recht
doen, kansen bieden: naar effectievere gevangenisstraffen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het visiedocument gaat over de wijze waarop gevangenisstraffen worden uitgevoerd vanuit het perspectief van
de geloofwaardigheid van straffen en de bescherming van de maatschappij. Het is een uitwerking van
het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ uit 2017. Centrale thema’s zijn de aanpassing van de
voorwaardelijke invrijheidstelling (verder: v.i.) bij langere vrijheidsstraffen, een systeem van straffen en
belonen in detentie en een verder versterkte inzet op vermindering van recidive. De Wet straffen en
beschermen (verder: Wet senb), waarin veel elementen uit het visiedocument een plaats hebben
gekregen, wordt op 1 mei 2021 van kracht. Om de evaluatie voor te bereiden en daarmee tevens inzicht
te geven in het evaluatiekader heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) besloten om een
voorbereidend onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek is dus niet de evaluatie zelf, maar blikt
daarop vooruit en beoogt te bevorderen dat er een goede kennisbasis voor de latere evaluatie is.
Lees meer.
WODC: Nieuwe wetgeving geen noodzaak voor gebouwen gebruikt voor ondermijnende
criminaliteit
Naar schatting werden in 2019 in Nederland ongeveer 50.000 woningen en bedrijfsruimten gebruikt om
ondermijnende criminaliteit te faciliteren. Dat is jaarlijks ongeveer 0,5 procent van de woningen en
bedrijven. Ongeveer 80 procent van de gebruikte ruimten betreft woningen. Hoewel de behoefte bestaat
om dit beter aan te pakken, ligt de oplossing niet in nieuwe wetgeving.

Lees meer.
WODC: WODC-onderzoeksprogramma 2021 bekend
Het WODC-onderzoeksprogramma van 2021 is bekend. Daarin staan 46 onderzoeken die dit jaar van
start gaan. De onderzoeken bestrijken het gehele beleidsterrein van het ministerie van Justitie en
Veiligheid. Naast deze onderzoeken werkt het WODC ook aan langlopend, structureel onderzoek.
Lees meer.
Perspectief herstelbemiddeling: Voorbeeld voor anderen
In de nieuwste editie van de Bianchi Herstelrecht Courant het verhaal van twee bemiddelingstrajecten
begeleid door een bemiddelaar van Perspectief: de bemiddeling van Martijn en Gerard, die hun
omgeving wilden laten weten dat ze het verleden willen laten rusten. En het verhaal van Arthur, die
enorm worstelde met wat hij had gedaan en uiteindelijk met drie slachtoffers contact had.
Lees meer.
Gevangenenzorg Nederland: In quarantaine in de gevangenis
Gevangenen die positief zijn getest, gaan in quarantaine. Dat is inmiddels minstens duizend
gevangenen overkomen. Ze moeten die periode in hun eigen cel blijven, zonder contact met
familieleden. Op advies van het Outbreak Management Team (OMT) wordt nu vaker preventief getest.
Dat gebeurde al bij recente uitbraken in de gevangenissen van onder meer Nieuwegein, Krimpen aan
den IJssel en Ter Apel. Die gevangenissen gingen kortgeleden in hun geheel in quarantaine. In meer
dan zes gevangenissen zijn de afgelopen maanden hele afdelingen in isolatie geplaatst, nadat meerdere
medewerkers of gevangenen besmet bleken met corona.
Lees meer.
Rijksoverheid: Straf doodslag omhoog naar 25 jaar
De maximale gevangenisstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Hierdoor komt de straf
meer in de buurt van de maximale straf van 30 jaar voor moord, wat meer recht doet aan de ernst van
het misdrijf. De ministerraad heeft daarmee ingestemd, op voorstel van minister Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming.
Lees meer.
Nederlandse orde van advocaten: Betere naleving coronamaatregelen in PI’s nodig, stop tijdelijk
met meerpersoonscellen
De NOvA constateert in een brief aan minister Dekker voor Rechtsbescherming dat de
coronamaatregelen nog niet in alle Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) voldoende worden nageleefd.
Daarnaast adviseert de NOvA dringend het beleid rond het gebruik van meerpersoonscellen te herzien,
in ieder geval zo lang de huidige situatie met een fors toenemend aantal besmettingen van
gedetineerden voortduurt.
Lees meer.
Organisatie Rescaled
Wat doet RESCALED? Als (een mate van) vrijheidsbeneming nodig is, pleit RESCALED ervoor dit in
detentiehuizen uit te voeren. Detentiehuizen zijn [1] kleinschalig; b.v. tussen de 5 en 70 personen,
[2] gedifferentieerd; maatwerk voor zowel bewoners als personeel en [3] in de buurt geïntegreerd; een
uitwisseling van diensten tussen de buurtbewoners en de bewoners van het detentiehuis. In België,
Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Portugal zetten RESCALED-teams zich in om detentiehuizen op
elk relevant niveau te bevorderen. Dit doen we d.m.v. het creëren van netwerken, bewustwording
stimuleren over strafrecht gerelateerde onderwerpen, kennis delen over kleinschalige detentiehuizen,
beïnvloeden van beleid en het faciliteren bij implementatie-processen.
Lees meer.

Association fort he prevention of torture: How have detention monitoring bodies adapted during
COVID-19?
The results of an APT survey have underscored the innovation and resilience of oversight bodies across
the globe to adapt to the challenges of monitoring places of detention during the COVID-19 pandemic.
Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2021/012
Op 8 en 9 september 2020 heeft er een spitactie plaatsgevonden, uitgevoerd door het Landelijke
Bijzondere bijstandsteam, omdat er informatie was ontvangen dat er een schietpen de inrichting was
binnengebracht. Klager beklaagt zich erover dat hij op deze twee dagen geen gelegenheid tot luchten
en geen medicijnen heeft gekregen. Volgens de directie was er door de spitactie sprake van overmacht
en geen mogelijkheid om luchten aan te bieden. Ook was er geen mogelijkheid tot compensatie, omdat
het een grote groep gedetineerden betrof. De medische dienst heeft vanwege de spitactie een lijst
opgemaakt van de gedetineerden waarbij dagelijkse medicatie noodzakelijk is. Klager stond niet op die
lijst. De beklagcommissie is van oordeel dat de directie zich diende in te spannen om aan klager een
passende compensatie te bieden voor de gemiste luchtmomenten, ook al was sprake was van een zeer
ernstige calamiteit die invloed had op luchtmomenten van een grote groep gedetineerden. Nu klager
direct bij het verkrijgen van zijn maaltijd heeft aangegeven dat hij zijn medicatie nodig had om te kunnen
eten, is de beklagcommissie van oordeel dat de directeur niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Het
beklag wordt gegrond verklaard, onder toekenning van een tegemoetkoming van € 20,--.
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 2020 Adviescollege Verloftoetsing TBS
Verschenen nieuwsbrieven
Prison Insider – februari 2021
Koers en kansen – februari 2021
Children of prisoners – februari 2021
Verschenen tijdschriften/magazines
DJIzien #24 – februari 2021
Expertisecentrum Veiligheid – februari 2021
Luistertip van de redactie:
Napnieuws - Achterblijvers: Gevangenisbezoek in coronatijd
Ook in gevangenissen gelden coronamaatregelen. Sinds maart 2020 zijn de bezoekmogelijkheden
stevig ingeperkt om verspreiding van het virus in detentiecentra te voorkomen. Maar wat betekent dat
voor de kinderen en geliefden van gedetineerden? Zij mogen alleen nog maar een bezoek brengen
achter plexiglas en beeldbellen. Welke gevolgen heeft dat voor kinderen die al deels opgroeien zonder
een van hun ouders?
Luister hier.
Kijktip van de redactie:
DJI werkt door – aflevering 4
In de vierde aflevering van ‘DJI werkt door’ praat Gerard Bakker ons bij over het vaccineren binnen
DJI. Het vaccineren helpt ons naar het weer langzaam teruggaan van het normale leven. Zo krijgen
we stap voor stap meer vrijheid terug.
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 Alphen gaat gedetineerden met hoog vluchtrisico toestaan
De gevangenis in Alphen aan den Rijn is de negende in Nederland die gedetineerden met een hoog
vluchtrisico gaat opnemen.
Volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) is de gevangenis aan de
Maatschapslaan er speciaal op ingericht om gedetineerden van een hoog vluchtrisico op te vangen.
Datum: 1 maart 2021
Bron: nu.nl
Lees meer
Tramschutter Gokmen T. fabriceert wapen en steekt bewaker in gevangenis
Tramschutter Gökmen T. heeft gisteren een bewaker gestoken in een gevangenis in Rotterdam. Dat
bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na een bericht van de regionale omroep Rijnmond.
Datum: 18 februari 2021
Bron: nos.nl
Lees meer
Het geloof in strenger straffen is hardnekkig
Justitie overschat het strafrecht niet, vraagt Johan Bac. En belast de uitvoerders van de straffen niet
eenzijdig met hoge eisen.
Datum: 9 februari 2021
Bron:NRC.nl
Lees meer
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