Nieuwsbrief mei 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 april heeft de afkortingenlijst een update gehad.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden:
Datum
Gebeurtenis
Locatie
16 mei 2022

Landelijke themadag CvT’s

Eenhoorn Meeting Center
Amersfoort

19 mei 2022

Webinar: Kijkje in de wereld van de klacht

Online

23 mei 2022

Bijzonder Strafrecht Academie: cursus
Penitentiair Recht

Den Haag en online

24 mei 2022

Dag van de forensische zorg

DeFabrique, Utrecht

2 juni 2022

Children of prisoners Europa: international
conference

Cascais, Portugal

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 is op dit moment één vacature.
• De Commissie van Toezicht DC Rotterdam/Zeist (DCR) is op zoek naar een (gepensioneerd)
arts. Reageren kan tot uiterlijk 26 mei 2022. Bekijk de vacature hier.

KBG CvT’s: Jaarverslag 2021
De Klankbordgroep CvT’s heeft haar jaarverslag 2021 aangeboden. Dit jaarverslag geeft een
overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen in 2021 van de KBG CvT’s, zoals de maandelijkse
vergaderingen, overleg met externe partijen en jaarcijfers. Onvermijdelijk hebben de
coronabeperkingen ook dit jaar hun invloed gehad op die activiteiten. De belangrijkste, maar niet de
enige, consequentie van de coronamaatregelen is wederom het uitstellen van de landelijke themadag
commissies van toezicht 2021 geweest. Het jaarverslag is hier te vinden.
KBG CvT’s: Nieuw lid KBG CvT’s
Per 1 mei 2022 verwelkomt de Klankbordgroep Commissies van Toezicht één nieuw lid. Dit lid is
aangetrokken in verband met een uitbreiding van de vertegenwoordiging van de sector Jeugd in de
KBG. Het nieuwe lid is: Marcel Companjen, vicevoorzitter CvT JJI Lelystad. De KBG meent dat Marcel
Companjen een waardevolle aanvulling is op haar evenwichtige vertegenwoordiging van het CvTwerkveld. Lees meer.
KBG CvT’s: Verslag over werkzaamheden maart 2022
Het verslag van de KBG CvT’s over haar werkzaamheden van maart 2022 valt hier te lezen.
RSJ: Verbod uitreiken berichten via eMates overstijgt voorlopig oordeel schorsingsvoorzitter
De voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ heeft het schorsingsverzoek van een gedetineerde
tegen een verbod op het uitgereikt krijgen van berichten via eMates afgewezen. Lees meer.
RSJ: Geef input voor het Adviesprogramma 2023
Over welke onderwerpen moet de RSJ volgens u in 2023 adviseren? De RSJ nodigt professionals en
andere betrokkenen uit de detentiepraktijk, forensische zorg en het jeugdveld uit om mee te denken
over mogelijke adviesonderwerpen. Lees meer.
RSJ: Jaarverslag 2021
Toezien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen:
ook in 2021 heeft de RSJ zich hiervoor ingezet, door middel van advies en rechtspraak. In het RSJ
Jaarverslag 2021 vindt u een overzicht van het afgelopen jaar. Lees meer.
DJI: Aan de slag als JJI-groepsleider
Om de personeelsdruk in de JJI’s te verlichten en jongeren meer maatwerk te kunnen bieden werft DJI
extra groepsleiders. Een landelijke wervingscampagne is eind 2021 gestart. Voordat sollicitanten aan
de slag kunnen als groepsleider worden ze flink getest op hun capaciteiten en (fysieke) vaardigheden.
Zo ook Stephanie. Ze vertelt over de next level selectieprocedure en haar nieuwe uitdagende baan als
groepsleider bij Forensisch Centrum Teylingereind. Lees meer.
DJI: Voldoende en goed personeel, dat is de basis voor maatwerk
'Meer maatwerk voor jongeren, daar staat VOM voor. Maar wat betekent ‘maatwerk’ precies en wat is
daarvoor nodig? Dat is de zoektocht die we in het programma VOM ondernemen’, zegt Bart van Els,
plaatsvervangend divisiedirecteur ForZo en JJI. ‘Hoe je maatwerk ook uitlegt, het is duidelijk dat
menselijke arbeid daar de belangrijkste factor in is.’ Lees meer.
DJI: Palliatieve zorg bij DJI
Elk jaar overlijden gemiddeld zeven mensen in gevangenschap aan een ongeneeslijke ziekte. Als
uitplaatsing naar een gespecialiseerde zorgaanbieder niet mogelijk is, brengen zij hun laatste
levensfase door in een penitentiaire inrichting of in een forensisch psychiatrisch centrum. Daar krijgen
zij zo goed mogelijk palliatieve zorg en stervensbegeleiding van zeer betrokken hulp- en zorgverleners
en geestelijk verzorgers van onze inrichtingen. Lees meer.
DJI: Dodelijk steekincident in JJI Den Hey-Acker
Bij een steekincident in de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker in Breda is vrijdagmiddag 15
april een 19-jarige jongen om het leven gekomen. Een 20-jarige jongen raakte gewond. De politie heeft
een 18-jarige gedetineerde van de jeugdinrichting als verdachte aangehouden. Lees meer.
DJI: Impressie KVJJ-dag: over hardnekkige beelden en ruimte zoeken
Aan draagvlak voor de KVJJ’s geen gebrek: betrokken en gemotiveerde medewerkers bij alle
ketenpartners en brede omarming van het concept. Toch hebben de 5 KVJJ’s te maken met een sterk

wisselende bezetting. Tijdens de KVJJ-dag op 21 april spraken medewerkers uit de hele jeugdketen
met elkaar over wat er nodig is om daar verandering in te brengen. Lees meer.
DJI: RJJI neemt veiligheidsmaatregelen na incidenten
De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) neemt maatregelen om daarmee de kans op nieuwe, ernstige
incidenten in de toekomst zo klein mogelijk te maken. De RJJI-directie heeft naar aanleiding van het
dodelijk steekincident in Den Hey-Acker en eerdere ernstige incidenten in RJJI-locaties gesproken met
verschillende medewerkers, leidinggevenden, ondernemingsraad en andere betrokkenen. Bovendien is
goed geluisterd naar alle (in)directe geluiden en signalen binnen en buiten onze jeugdinrichtingen. Dit
heeft geresulteerd in zes maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid voor personeel en jongeren te
verbeteren. Lees meer.
DJI: Vacatures
- PI ter Apel: online kennismakingsevent op zaterdag 14 mei. Lees meer.
- Detentiecentrum Zeist: wervingsochtend zaterdag 28 mei. Lees meer.
- JC Zaanstad: wervingsdag voor arbeidsbegeleider op zaterdag 2 juli. Lees meer.
WODC: Aanpassingen BIJ-regeling beoordeeld
Na de moord op Anne Faber door Michael P. kondigde de minister voor Rechtsbescherming een aantal
maatregelen aan, waaronder de verbetering van de regeling Bestuurlijke Informatievoorziening
Justitiabelen (BIJ-regeling). Regioplan heeft, in opdracht van het WODC, de voor- en nadelen van
mogelijke aanpassingen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal aanpassingen goed
bij het doel en de opzet van de BIJ-regeling passen. Maar ook dat aanpassingen nadelen met zich
meebrengen en dat er alternatieven mogelijk zijn. Lees meer.
Inspectie J&V: Onderzoek naar steekincident JJI Den Hey-Acker
Vier inspecties onderzoeken gezamenlijk de steekpartij die op vrijdag 15 april jongstleden plaatsvond in
Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker in Breda. Lees meer.
APT: Promoting rights and dignity for older persons deprived of liberty
The APT has proposed a series of recommendations to prevent torture and ill-treatment of older persons
in places of detention, who can face additional vulnerabilities when deprived of liberty. Lees meer.
CPT: Anti-torture committee calls for setting a limit to the number of inmates in every prison and
promoting non-custodial measures
During an exchange of views with the Ministers’ Deputies of the Council of Europe on 20 April 2022, the
President of the Committee for the Prevention of Torture (CPT) presented the General Report of
Activities for 2021. In this report, published 21st of April, the CPT calls on European states with persistent
prison overcrowding to address this problem with determination by setting a maximum threshold to the
number of prisoners in every penal institution - to be strictly respected - and by increasing the use of
alternative measures to imprisonment. Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2022/013
Klager heeft op 16 december 2021 een verzoek gedaan tot incidenteel verlof om afscheid bij het leven
te nemen van zijn zieke opa. Op 29 december 2021 heeft de directie positief beslist. Diezelfde dag is
de opa van klager overleden en kwam het bericht dat DV&O in verband met capaciteitsgebrek weigerde
om uitvoering te geven aan de beslissing van de directeur. Klager heeft ook de uitvaart van 30 december
2021 niet kunnen bijwonen en is daarna niet in de gelegenheid gesteld om te kunnen rouwen met zijn
familie. Bij zijn aanvraag heeft klager documenten overlegd waaruit volgt dat zijn opa nog maar enkele
weken te leven had. De beklagrechter is van oordeel dat nu uit deze stukken voldoende duidelijk blijkt
dat haast geboden was bij het verzoek, de aanvraag sneller had moeten worden afgehandeld.
Bovendien is de beklagrechter van oordeel dat de directie voorafgaand aan de toewijzing bij DV&O had
moeten inventariseren of zij zorg konden dragen voor het vervoer. Ook is de beklagrechter van oordeel
dat de directie had moeten beoordelen of het wel mogelijk was om klager een rouwbezoek te laten
afleggen. De beklagrechter verklaart het beklag gegrond en kent een tegemoetkoming toe van € 50,-.
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 RJJI De Hunnerberg
Jaarverslag PI Dordrecht
Jaarverslag PI Veenhuizen
Verschenen nieuwsbrieven
Prison Insider – april deel I & april deel II
Expertisecentrum KIND – april 2022
Expertisecentrum Veiligheid – april 2022
DJI VOM – april 2022
Verschenen tijdschriften
Sancties – 2022, nr. 2*
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.
Luistertip van de redactie: Podcast Mangiare! Over eten in de gevangenis en de TBS-kliniek
In Mangiare! van vrijdag 29 april 2022 op NPO Radio 1: geestelijk verzorger Bauk Zondag over eten in
gevangenis en TBS-kliniek. Luister hier.
Luistertip van de redactie: Argos: Fors meer geweld en intimidatie in jeugdgevangenissen
Het aantal agressie- en geweldsincidenten in de jeugdgevangenissen is met tientallen procenten
toegenomen. Dat blijkt uit cijfers over de afgelopen jaren, die Argos heeft verkregen. In drie jaar tijd
deed zich een groot aantal ernstige calamiteiten voor. Luister hier.
Kijktip van de redactie: Recht in de ogen
Recht in de ogen is een nieuwe driedelige serie van Omroep MAX waarin slachtoffers en daders van
een misdrijf met elkaar in gesprek gaan, bekend onder de term herstelrecht. Onder leiding van
presentator Charles Groenhuijsen zien we ontroerende ontmoetingen waarbij woede en tegenstellingen
plaats maken voor begrip en erkenning, soms zelfs voor verzoening. Recht in de ogen is vanaf 7 juni
om 21.25 uur te zien bij MAX op NPO 1. Lees meer.
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.
Isoleercel in gevangenis krijgt radio, tv en spelletjes: "Dragelijker in je eentje"
De zes isoleercellen van de Leeuwarder gevangenis zijn aangepast en daarmee vriendelijker geworden
voor de gedetineerde. Twee cellen hebben zelfs een touchscreen gekregen.
Datum: 20 april 2022
Bron: Omrop Fryslân
Lees meer
Gedetineerde vrouwen aan de slag in bajescafé
Gedetineerde vrouwen in gevangenis Ter Peel in Evertsoord kunnen vanaf 30 april 2022 aan de slag in
het bajescafé op het terrein. Het plaatselijke kerkgebouw is omgevormd tot horecazaak. Het gaat om
vrouwen die in de laatste fase van hun detentie zitten en speciaal hiervoor zijn geselecteerd. Ze kunnen

werkervaring opdoen en een opleiding krijgen. Op dit moment zijn er zes vrouwen aan het werk.
Datum: 30 april 2022
Bron: 1Limburg
Lees meer
Gevangenis Nieuwegein geteisterd door smokkeldrones: afdeling gestraft
De afgelopen weken vloog vrijwel dagelijks een drone met smokkelwaar als hasj en mobieltjes over de
gevangenismuur in Nieuwegein. Dat meldt het AD. Als gevolg van de aanhoudende dronedroppings is
inmiddels een hele afdeling gestraft. Volgens de advocaat van meerdere gedetineerden worden
daarmee hun rechten geschonden.
Datum: 30 april 2022
Bron: RTV Utrecht
Lees meer
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