Nieuwsbrief mei 2017
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
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Onder het kopje lopende wetsvoorstellen kunt u de actuele stand van zaken zien in lopende
wetsvoorstellen. Dit bestand is 25 april jl. geactualiseerd.
Kenniscentrum: Vacature lid CvT bij PI Rotterdam, locatie De Schie
De Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichting Rotterdam, locatie De Schie
bestaat uit 12 leden. In verband met het vertrek van één van de leden is de commissie op
zoek naar een nieuw lid dat als weekcommissaris en lid van de meervoudige
beklagcommissie werkzaamheden verricht. De Commissie van Toezicht is met name op
zoek naar een lid met een achtergrond in de maatschappelijke dienstverlening.
Om de gehele vacaturetekst te lezen en voor de contactgegevens, klik hier. U dient vóór 15
mei 2017 uw belangstelling kenbaar te maken.
Kenniscentrum: Landelijke sanctiekaart 2016
Op de website is de door DJI opgestelde landelijke sanctiekaart van 2016 gepubliceerd. In
dit overzicht zijn voor directeuren richtlijnen vastgelegd voor op te leggen sancties bij
bepaalde gedragingen. Dit om een uniforme lijn in straffen landelijk te bewerkstelligen,

zoals DJI zelf voor ogen heeft.
Om direct naar het gehele nieuwsbericht en de landelijke sanctiekaart te gaan, klik hier.
Kenniscentrum: Klachtenoverzicht 2016 in cijfers
Alle commissies van toezicht in het land maken voor de registratie van klachten gebruikt van
KLAVER (Klachten Volg- en Registratiesysteem). Het Kenniscentrum publiceert – achter
een wachtwoord - jaarlijks op basis van de gegevens uit KLAVER klachtenoverzichten van
het voorgaande jaar in cijfers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende
soorten inrichtingen (detentiecentra, jeugd, TBS en volwassen), de onderwerpen van de
klachten en de wijze waarop de klachten zijn afgedaan. De cijfers zijn niet te herleiden tot
een specifieke inrichting.
Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
Klankbordgroep CvT’s: Jaarverslag 2016 Klankbordgroep Commissies van Toezicht
verschenen
De Klankbordgroep Commissies van Toezicht (hierna KBG CvT’s) is in juni 2009 ingesteld
naar aanleiding van het rapport ‘Werkwijze Commissies van Toezicht’ van de Inspectie
Sanctietoepassing (ISt) uit 2009. Op initiatief van een aantal voorzitters van commissies van
toezicht leidde de aanbevelingen uit het rapport tot de oprichting van de landelijke
Klankbordgroep Commissies van Toezicht (de KBG).
De Klankbordgroep fungeert vooral als aanspreekpunt voor Commissies van Toezicht en is
daarnaast inmiddels gesprekspartner voor de DJI, de RSJ, IVenJ, de Raad voor de
rechtspraak (Rvdr) en Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ten slotte heeft de
Klankbordgroep jaarlijks overleg met de staatssecretaris van VenJ en met de nationale
ombudsman. De KBG CvT’s kijkt met een overall blik naar het CvT-werkterrein. CvT’s zijn
onafhankelijk en opereren autonoom. Door het leggen van verbindingen tussen CvT’s en bij
het toezicht betrokken instanties beoogt de KBG bij te dragen aan kwaliteitsontwikkeling
van het toezicht en aan de versteviging van de positie van de CvT in het penitentiaire veld.
Het jaarverslag 2016 kunt u in zien op het Kenniscentrum CvT, na inloggen, via deze link.
DJI: Twee van de vijf ingediende moties tijdens debat over gevangenispersoneel
aangenomen in de Tweede Kamer
De motie van de heer van Nispen (SP) en mevrouw van Toorenburg (CDA) is aangenomen.
Zij verzochten de staatssecretaris om alles op alles te zetten om op zo kort mogelijke termijn

de vacatures te vervullen om de meest acute problemen op te lossen. Daarnaast is de motie
van de heer Krol (50pluspartij) aangenomen waarin hij de regering verzoekt om in te zetten
op een optimale spreiding van cellen, gedetineerden en personeel, om zo verlichting van de
werkdruk en verbetering van de veiligheidssituatie te realiseren. Wat de consequenties
hiervan zijn en hoe dit in de praktijk eruit gaat zien wordt zo spoedig mogelijk in kaart
gebracht. De centrale thema’s van het debat waren de werkdruk, het hoge ziekteverzuim,
tekort aan personeel, de toename van agressie tegen medewerkers en de invoer van
contrabande.
Voor het verslag van het debat, de ingediende moties en de stemmingen, klik hier.
DJI: Dijkhoff: gevangenisstraf voor binnensmokkelen mobiele telefoon
Bezoekers die in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen binnenbrengen zijn strafbaar.
Zij kunnen een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een flinke geldboete
tegemoet zien. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf legaal zijn, maar waarvan het bezit
in de inrichting verboden is, omdat het gebruik de orde en veiligheid in de inrichting in
gevaar kan brengen. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets of gereedschap. Dit staat in een
wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dat op woensdag 19 april
voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals het Openbaar Ministerie en de
Raad voor de rechtspraak. Met de nieuwe regeling wil de staatssecretaris onder meer
voorkomen dat criminele activiteiten in de inrichting kunnen worden voortgezet.
Hierbij de link naar het nieuwsbericht met daarin het wetsvoorstel.
DJI: Kwaliteit sanctie-uitvoering alle JJI’s voldoende
Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) heeft een beleidsreactie gegeven op de doorlichting van alle
Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) door de Inspectie van Veiligheid en Justitie, Inspectie
Jeugdzorg, Inspectie voor Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid tussen 2012 en 2015. De vijf Rijksinspecties geven alle
JJI’s als totaal oordeel een voldoende.

De inspecties gingen gezamenlijk na wat in de inrichtingen de kwaliteit van de sanctieuitvoering is. Zij onderzochten ook de aan de JJI’s verbonden scholen. Uit deze onderzoeken
komt een aantal algemene aandachtspunten naar voren waarmee DJI bij de verdere
kwaliteitsontwikkeling van de JJI’s rekening mee kan houden. De inspecties benoemden
zeven aandachtspunten voor de kwaliteit van de taakuitvoering in de toekomst: het
activiteitenprogramma, de uitvoering van de omgangsmethodiek, visiteren, perspectief op

terugkeer, klachtafhandeling, omgaan met agressie en geweld en het oog op de toekomst.
Veel van de aanbevelingen die de inspecties deden zijn in tussentijdse onderzoeken opnieuw
onderzocht. Inmiddels zijn diverse verbeteringen doorgevoerd.
Om het gehele nieuwsbericht in te zien, met daarbij de reactie van de staatssecretaris, klik
hier.
DJI: 'Nieuwe' Veldzicht presenteert zich
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft maandagmiddag uit handen van
algemeen directeur Rob van der Plank het eerste exemplaar van de meerjarenvisie 20172021 van CTP Veldzicht ontvangen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in Veldzicht, die
in het teken stond van de nieuwe bestemming van de voormalige tbs-kliniek. Veldzicht is
niet langer een forensisch psychiatrisch centrum, maar gaat voortaan door het leven als
centrum voor transculturele psychiatrie (CTP).
Voor het gehele artikel, klik hier.
DJI: Twee weblogs
DJI investeert in vakmanschap - weblog 25 april 2017: Thijs Biemans, projectleider
Investeringsprogramma Vakmanschap en coördinator Integriteit en Samenwerking
Complexe problematiek bij justitiabelen vereist steeds specifiekere vaardigheden van
medewerkers van DJI die dagelijks met justitiabelen werken.
Gezinsbenadering helpt kinderen én hun gedetineerde vaders – weblog 6 april 2017:
Marie-Anne de Groot, vestigingsdirecteur PI Veenhuizen
Een kind mag niet de dupe zijn van het feit dat zijn vader vast zit. DJI is daarom gestart met
het project gezinsbenadering om de band tussen kinderen en hun gedetineerde vader te
verbeteren en zo kind én vader te helpen.
RSJ: Levenslanggestrafte gedetineerde in beginsel binnen drie maanden met verlof
De beroepscommissie heeft het beroep van een levenslanggestrafte tegen de afwijzing van
incidenteel verlof gegrond verklaard. Dat betekent dat de levenslanggestrafte met verlof
mag. Betrokkene is bijna 25 jaar gedetineerd en heeft een gratieverzoek lopen. Deelname
aan resocialisatieactiviteiten, waaronder verlof, is van belang voor de beoordeling van het
gratieverzoek. Uit de recent verrichte onderzoeken komen geen contra-indicaties voor verlof
naar voren. Daarom is het nu niet langer redelijk betrokkene verlof te onthouden.
Voorbehoud is wel dat uit de nog te verwachten rapportages van de behandeling van

betrokkene geen belemmeringen of risico’s naar voren komen die aan het verlenen van
verloven, waaronder ook het eerste incidenteel verlof, in de weg staan.
Het betreft hier een eindbeslissing. Deze eindbeslissing houdt in dat de beroepscommissie de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft opgedragen binnen twee maanden verloven
in het resocialisatieplan van betrokkene op te nemen. Betrokkene zal binnen drie maanden
zijn eerste incidenteel verlof moeten hebben genoten.
IVenJ: Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden - Plan van aanpak incidentonderzoek
Op vrijdag 3 februari 2017 vindt er in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de
Kijvelanden een ernstig incident plaats. Een tbs-gestelde valt een medewerker aan en steekt
deze meerdere malen met een schaar. De medewerker overlijdt twee dagen later. De
Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) besluiten vanwege de ernst van het incident en de impact daarvan een onderzoek in te
stellen naar deze fatale gebeurtenis. Ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
verzoekt de Inspectie VenJ om onderzoek in te stellen.
WODC-onderzoeken:
Jeugddelinquentie in de virtuele wereld
Een nieuw type daders of nieuwe mogelijkheden voor traditionele daders
De achterliggende vraag van dit onderzoek is of de geconstateerde daling in
jeugdcriminaliteit (deels) te verklaren valt, doordat jongeren overstappen van het plegen van
offline delicten naar het plegen van online delicten.
Uitspraak van de maand: KC 2017/022
Het klaagschrift is gericht tegen de beslissing d.d. 1 november 2016 om toezicht te houden
op de medische post van klaagster. Na drie dagen is een schriftelijke maatregel aan klaagster
opgelegd. Nu dit geen formeel vereiste is, zal klaagster hier geen punt van maken. De kliniek
stelt zich op het standpunt dat de maatregel noodzakelijk is ter afwending van ernstig gevaar
voor de gezondheid van klaagster. De beklagcommissie stelt vast dat de beslissing is
genomen om toezicht te houden op de medische post afkomstig van twee ziekenhuizen.
Klaagster lijdt aan een zeer ernstige ziekte, waarvoor tijdige en adequate behandeling nodig
is. Als noodzakelijke informatie voor een optimale medische behandeling niet of te laat
bekend is bij de MD ontstaat er een ernstig gevaar voor haar gezondheid. De
beklagcommissie is van oordeel dat de kliniek op grond van artikel 35 lid 3 Bvt bevoegd is
om in het belang van de afwending van ernstig gevaar voor de gezondheid van klaagster een
maatregel van toezicht op te leggen. De beklagcommissie is dan ook van oordeel dat de
beslissing niet in strijd is met de wet en gelet op de bovengeschetste omstandigheden niet

onredelijk of onbillijk. Klacht ongegrond.

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 (gelieve in een word-bestand)
aan de redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.
Verschenen nieuwsbrieven:
RSJ nieuwsbrief – verschenen op 5 april 2017

Tips van de redactie:
Activiteiten bij Museum de Gevangenpoort – te Den Haag
Rondleiding Gevangenis Wolvenplein – te Utrecht
8 x slapen in een gevangenis – in binnen- en buitenland.

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode
worden gehouden. In de agenda is o.a. het Misdaadcongres 2017: Strafrecht en stoornis en
de studiemiddag van de Stichting Penitentiair Recht en Penologie (PeP) met als thema:
“Mensen met een licht verstandelijk beperking (LVB) in detentie” opgenomen.
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.

In Groningen staat een 'jeugdgevangenis light'

Het aantal criminele jongeren in jeugddetentie loopt al jaren terug. Veel jeugdgevangenissen
zijn gesloten en daardoor is er ook meer ruimte voor kleinschalige projecten. Zoals een proef
in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Daar zitten de jongeren in kleinere opvanglocaties
waar ze meer vrijheid krijgen dan in een jeugdgevangenis. Tamara Pultrum is projectleider
van Het Poortje in Groningen. Acht jongeren tussen de 14 en 23 jaar oud mogen daar bij
goed gedrag 'gewoon' naar buiten.
Bron: nos.nl
Datum: 30 april 2017
Lees meer

Onderzoek naar 'marteling' tijdens uitvoeren doodstraf Arkansas

Heeft Kenneth Williams vrijdag geleden toen hij werd geëxecuteerd? Die vraag houdt een
rechtbank in de VS bezig. Williams werd volgens getuigen slecht verdoofd, waardoor hij
mogelijk ondraaglijke pijn heeft geleden toen hij het dodelijke middel kreeg toegediend. De
man hoestte, kreunde, ademde zwaar en zou stuiptrekkingen hebben gehad terwijl hij al
buiten bewustzijn had moeten zijn door het middel midazolam, zeggen een aantal getuigen.
Dat zou betekenen dat hij de dodelijke injectie en alle gevolgen daarvan in zijn lichaam heeft
gevoeld.Een rechter oordeelde dat er autopsie op zijn lichaam moet worden uitgevoerd om te
achterhalen of Williams nog bij kennis was toen hij de dodelijke injectie kreeg. Een groep
advocaten die mensen die in Arkansas de doodstraf krijgen bijstaat, vroeg om het onderzoek
naar de dood van Wiliams.
Bron: rtl nieuws
Datum: 30 april 2017
Lees meer

Belgische cipiers krijgen les over radicalisering

De ongeveer 7.000 personeelsleden in onze gevangenissen krijgen een opleiding over
radicalisering. Door de grote omvang gaat het om een digitale cursus. Het is intussen
algemeen bekend dat gevangenissen een vruchtbare voedingsbodem zijn voor radicalisering.

Dat is niet alleen in België het geval. Het probleem gaat verder dan de meer dan 160
gedetineerden die in de cel zitten voor terrorisme. In december maakte De Tijd bekend dat 1
op de 23 gevangenen in ons land mogelijk geradicaliseerd is.
Bron: De Tijd
Datum: 25 april 2017
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