
 
 

 
Nieuwsbrief maart 2023 

 

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 februari hebben de dossiers GVM-lijst, Levenslang, Luchten, Nationale Ombudsman en 

Kinderombudsman, Overplaatsing, Promoveren & Degraderen en Tegemoetkoming een update gehad.

  

Kenniscentrum: Agenda   

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 

gehouden: 

Datum Gebeurtenis Locatie 

18 maart 2023 Open Dag TBS Nederland Verschillende 

klinieken, zie link 

27-30 maart 2023 EuroPris: Correctional Research Symposium Porto 

31 maart 2023 Forum Levenslang: “Levenslang en dan…” Eenhoorn, Amersfoort 

5 juni 2023 EuroPris: Annual General Meeting 2023 Berlijn 

8-11 juni 2023 The 2023 Children of Prisoners Europe Annual Network 

Meeting 

Bedford Row Family 

Project in Limerick, 

Ierland 

4-7 juli 2023 EuroPris: CJP Summer Course Barcelona 

13 november 2023 Landelijke themadag CvT’s 2023 Eenhoorn, Amersfoort 
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RSJ: RSJ adviseert maatwerk voor de beveiliging van gedetineerden waarvan een grote dreiging 

uitgaat  

Verharding van criminaliteit vormt een actueel probleem voor de samenleving. Ook in het 

gevangeniswezen is sprake van een kleine groep verdachten en veroordeelden waarvan een grote 

dreiging uitgaat, bijvoorbeeld vanwege het risico op ondermijning van de rechtsstaat of bedreiging van 

personen. Extra beveiligingsmaatregelen zijn dan nodig om te voorkomen dat zij vanuit detentie hun 

criminele activiteiten voortzetten. Dat vereist een goed onderbouwd en samenhangend 

veiligheidsbeleid, meent de RSJ. In een advies formuleert de RSJ wat de belangrijkste uitgangspunten 

zijn voor zo’n veiligheidsbeleid. Lees meer.  

 

DJI: Maatregelen JJI’s om kwaliteit verblijf en behandeling te handhaven  

De Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) kampen met een personeelstekort. Daarnaast nam de druk op de 

capaciteit de afgelopen maanden toe. De verwachting is dat de druk op de capaciteit de komende jaren 

verder zal toenemen. Minister Weerwind neemt daarom maatregelen om de kwaliteit van het verblijf en 

de behandeling van jongeren te handhaven. Dit schrijft hij in een brief naar de Tweede Kamer. Lees 

meer. 

 

DJI: DJI stopt definitief met medewerking aan berichtenservice eMates  

Begin maart 2022 ontving DJI een brief van het OM waarin zij haar zorgen uitte over de digitale 

berichtenservice eMates. De zorgen gingen voornamelijk over de kans dat via eMates voortgezet 

crimineel werd gehandeld en over de complexiteit van toezicht op het grote aantal berichten. Na de brief 

van het OM is de berichtenservice via eMates opgeschort en is aan de ADR gevraagd om onderzoek 

te doen. Het ADR-rapport heeft de zorgen die tot het onderzoek aanleiding hebben gegeven niet kunnen 

wegnemen. Naar aanleiding van de bevindingen van de ADR heeft DJI besloten de medewerking aan 

de berichtenservice definitief te beëindigen. Lees meer.  

 

DJI: Ontvluchtingspoging vanuit DC Rotterdam verijdeld  

Twee gedetineerden in het Huis van Bewaring van Detentiecentrum (DC) Rotterdam hebben op 5 

februari in de ochtend geprobeerd te ontvluchten. Zoals gebruikelijk bij dergelijke incidenten gaat de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een intern onderzoek instellen naar de gebeurtenissen om te bepalen 

of er wellicht zaken of procedures aangepast of aangescherpt moeten worden. Lees meer. 

 

DJI: Gedetineerden maken 450 kachels voor slachtoffers aardbeving Turkije  

Tijdens de afronding van de actie voor Oekraïne zagen we in Turkije en Syrië de vreselijke 

aardbevingen. Vanuit de Serviceorganisatie In-Made is gekeken of er hulpgoederen geleverd konden 

worden vanuit het standaard assortiment, maar al snel bleek dat het maken en leveren van kachels die 

eerder naar Oekraïne zijn gestuurd het meest haalbaar is. Lees meer.  

 

Vacature Adviescollege langgestraften: expert uit de wetenschap  

Het Adviescollege Levenslanggestraften is op zoek naar een nieuw lid verbonden aan de universiteit. 

Reageren kan tot en met 19 maart 2023. Lees de vacature hier.  

 

Nationale Ombudsman: Bezoek aan Detentiecentrum Rotterdam over opvolging aanbevelingen 

Eind januari bracht de Nationale ombudsman met een aantal medewerkers een werkbezoek aan het 

Detentiecentrum Rotterdam (DCR). Hij sprak daar onder andere over hoe opvolging is gegeven aan zijn 

aanbevelingen in het onderzoek Grenzen aan vreemdelingenbewaring uit 2020. Lees meer.  

 

APT: Mental health care in prison: insights from monitoring  

Promoting effective mental health care in prisons can have a profound impact for persons deprived of 

liberty, many of whom require consistent and specialised care. Lees meer.  

 

Jeugdfonds sport & cultuur – Intermediairs: Heino Verschuuren: ‘Kleine moeite en levert blije 

moeders en kinderen op!’  

Heino Verschuuren is coördinator van het Re-integratiecentrum (RIC) van de Penitentiaire Inrichting Ter 
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Peel in Horst aan de Maas. Elke werkdag helpt hij vrouwelijke gedetineerden bij vragen over hun re-

integratie. Hij ondersteunt bijvoorbeeld bij het maken van een cv, contact met schuldhulpverlening of 

gaat op zoek naar een geschikte woonruimte voor na de detentie. Sinds een paar maanden is hij ook 

intermediair van het Jeugdfonds. Hij vertelt ons hoe dit in de praktijk verloopt. Lees meer. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2023/009  

Klager verblijft op de arrestantenafdeling en vindt het dagprogramma op die afdeling niet draaglijk, mede 

omdat je soms 22 uur per dag op cel verblijft. De directie volgt de landelijke richtlijnen van DJI in het 

opstellen van de dagprogramma’s. Het basisprogramma van de arrestanten biedt 28 uur aan activiteiten 

en is zonder arbeid, omdat arrestanten daarvan zijn uitgesloten. De indeling van het dagprogramma is 

volgens het uitvoeringsbesluit van de Pm voor 20 uur afhankelijk van arbeid. Dit betekent volgens de 

directie niet dat de gedetineerden ook voor 42,5 uur per week uitgesloten dienen te worden. De 

beklagcommissie stelt vast dat er met de invoering van de Wet SenB alleen nog sprake is van een 

gemeenschapsregime, waarbinnen volgens de Pm een basisprogramma moet worden aangeboden van 

42,5 uur. De Pm kent geen basis voor een uitzondering op dit vereiste. De beklagcommissie is daarmee 

van oordeel dat het dagprogramma niet voldoet aan het wettelijk minimumvereiste. De beklagcommissie 

verklaart de klacht gegrond en kent een tegemoetkoming toe van € 40,-. 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 KBG CvT’s 

Jaarverslag PI Almelo  

Jaarverslag PI Sittard  

Jaarverslag PI ter Apel 

 

Verschenen nieuwsbrieven  

Expertisecentrum KIND – februari 2023 

Prison Insider – februari 2023  

Defence for Children – februari 2023  

 

Verschenen tijdschriften/magazines  

Bonjo – maart 2023 

Sancties – aflevering 1   

DJI Zien – februari 2023  

 

Kijktip van de redactie: Contact met TBS’er  

In deze reportage van Nieuwsuur komen de betrokkenen van twee bemiddelingstrajecten aan het 

woord. De dader en het slachtoffer vertellen voorafgaand aan de bemiddeling waarom ze het 

contact aan willen gaan. Na de bemiddeling delen ze voor de camera hoe het gesprek ging en wat 

het hen opleverde. Lees meer.   

 

Luistertip van de redactie: Geboeid – podcastserie over de aanpak van jeugdcriminaliteit 

Eén op de vier jongeren komt op een of andere manier in aanraking met jeugdcriminaliteit. Ze kennen 

iemand of worden verleid om ogenschijnlijk onschuldige dingen te doen. Hierover wordt gesproken in 

de driedelige serie ‘Geboeid’. Luister hier.  

 

Om de nieuwsbrief van het Kenniscentrum te ontvangen kunt u een mail sturen naar 

kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl. 
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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.  

 

Tbs-klinieken barsten uit hun voegen  

De Tweede Kamer heeft gesproken over het tbs-systeem, omdat dit al een tijd muurvast zit. Klinieken 

barsten uit hun voegen en de wachtlijsten worden langer en langer. Een rechter legt tbs op aan mensen 

die delicten plegen waarbij een psychische aandoening een rol heeft gespeeld. Doel van tb sis 

uiteindelijk een terugkeer naar de maatschappij. 

 

Datum: 8 februari 2023  

Bron: L1mburg Centraal 

  Lees meer  

 

Gevangene stichtte brand in cel omdat hij niet naar uitvaart peettante mocht: ‘Ik dacht: dan 

wandel ik zo naar buiten’  

Tegen een 61-jarige man uit Utrecht, die vorig jaar brand stichtte in de Alphense gevangenis, eiste 

justitie een celstraf van tweeënhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De gedetineerde stak in 

zijn cel een sok in brand en legde het brandende kledingstuk in een koelkast.  

 

Datum: 14 februari 2023  

Bron: AD 

  Lees meer  

 

Enkelband mogelijk alternatief voor ‘kleine’ criminele jongere  

Veroordeelde jongeren met een lichte straf kunnen mogelijk hun straf thuis uitzitten met een enkelband. 

Ze hoeven dan niet meer naar een jeugdgevangenis. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming kijkt 

of elektronische detentie een mogelijk alternatief kan zijn voor jongeren die een korte straf hebben 

gekregen.  

 

Datum: 24 februari 2023  

Bron: NOS 

  Lees meer 

 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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