Nieuwsbrief november 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).
Kenniscentrum: vacature lid CvT PI Heerhugowaard
De CvT PI Heerhugowaard is op zoek naar een lid die bij voorkeur werkzaam is als advocaat of
medicus of werkzaam is in de kring van het maatschappelijk werk.
Op deze vacature kan nog tot 15 november 2017 worden gereageerd.
Klik hier voor de gehele vacaturetekst
Kenniscentrum: updates!
Afgelopen maand zijn er weer twee dossiers geüpdatet, te weten bejegening en penitentiair dossier.
Daarnaast is de Circulaire beleidslijn nekklem op de website geplaatst
DJI: Re-integratie in Rotterdam Rijnmond vanuit verbinding
Sinds een half jaar werkt de gemeente Rotterdam één dag per week in PI Rotterdam en sinds een
maand ook in PI Krimpen aan den IJssel. De reclassering zat al in de PI, maar adviseert de
casemanagers nu al vanaf de instroom in detentie en niet pas na veroordeling, als 60 procent al weer
weg is.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht
DJI: Gedetineerden Sint Maarten tijdelijk overgeplaatst
In het kader van noodhulp aan Sint Maarten worden gedetineerden uit de Penitentiaire Inrichting
Point Blanche (Sint Maarten) en Sentro di Detenshon di Kòrsou (Curaçao) tijdelijk herverdeeld
binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht
DJI: Amsterdamse zedenzaak in de media
Vandaag is in de media aandacht geweest voor de Amsterdamse zedenzaak Robert M. De Tweede
Kamer is door de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, per brief geïnformeerd over de
gang van zaken. In de brief geeft de minister een toelichting op de zaak en gaat hij in op de
maatregelen die DJI heeft getroffen.
Klik hier voor het nieuwbericht en de brief van de minister voor Rechtsbescherming

WODC: recidive van zedendelinquenten
Door de dood van Anne Faber en het feit dat de verdachte hiervan een veroordeelde zedendelinquent
is, is er volop aandacht in de media voor de recidive van zedendelinquenten. Hierbij worden
verschillende typen recidive door elkaar gebruikt en niet altijd op de juiste manier geduid. Het WODC
zet daarom de recidivecijfers van zedendelinquenten kort op een rij.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht
WODC: onderzoek naar weigerende observandi TBS
De problematiek die een weigerende observandus mogelijk met zich meebrengt, is onder de aandacht
van velen. Het WODC verricht momenteel verschillende onderzoeken naar de weigerende
observandus, waarvan de eerste resultaten voorjaar 2018 worden verwacht.
Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.
Amnesty International; inhumane behandeling op Nederlandse Terrorismeafdelingen
In de gevangenissen De Schie en Vught zitten mensen onder inhumane omstandigheden vast op
speciale Terrorismeafdelingen (TA’s). Dat stellen Amnesty International en het Open Society Justice
Initiative (OSJI) in een rapport dat op 31 oktober jl. is verschenen. De onderzoekers spraken met vijftig
mensen, onder wie negentien voormalige gedetineerden van de Terroristenafdelingen.
Klik hier voor het onderzoeksrapport van Amnesty International
IV&J: Onderzoek forensisch psychiatrische afdeling Roosenburg, Aventurijn
Op 13 oktober jl. heeft demissionair minister Blok (VenJ) de Inspectie van Veiligheid en Justitie en de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting verzocht om onderzoek te doen naar de feiten en
gebeurtenissen op de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg, onderdeel van Aventurijn.
De Inspecties zijn inmiddels gestart met hun onderzoek
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht
IV&J: Uitkomst tussentijds toezicht JJI Het Keerpunt
Justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt heeft een deel van eerder uitgebrachte aanbevelingen opgepakt
en opgelost. Er zijn onder andere maatregelen genomen om de toegangscontrole te verbeteren en
correcte toepassing van ordemaatregelen en disciplinaire straffen te bevorderen. Op andere
verbeterpunten wordt op korte termijn echter meer van de inrichting verwacht.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht
DJI expertblogs:
Unieke Nederlands-Noorse samenwerking – Jan Roelof van der Spoel, Staff and Facility Manager PI
Veenhuizen, locatie Norgerhaven.
Uitspraak van de maand: KC 2017/036
Klager beklaagt zich over het feit dat hij geen opgespaarde levensmiddelen meer naar zijn moeder
mag uitvoeren, terwijl hij al enige tijd houdbare etenswaren uitvoerde om zijn moeder financieel te
ondersteunen. Klager stelt dat hij geen schriftelijke mededeling hieromtrent heeft gekregen en dat er
ook geen redenen voor zijn gegeven. Klager is van mening dat de levensmiddelen van hem zijn en hij
daarover zelf moet kunnen beslissen. De directeur erkent dat klager inderdaad vier maal etenswaren
heeft uitgevoerd. Dit is volgens de directeur echter geen reden om alsnog klager toe te staan deze
middelen uit te voeren. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verstrekte voeding aan
de gedetineerden in de inrichting. Het is volgens de HACCP normen niet toegestaan voeding te
bewaren zonder etikettering en verpakkingsmaterialen. De directeur wil niet verantwoordelijk zijn voor
het onder die omstandigheden uitvoeren van etenswaren. De beklagcommissie overweegt dat de
directeur heeft gemotiveerd waarom hij het uitvoeren van levensmiddelen niet wil toestaan. Vanuit het
oogpunt van de controle op voedselveiligheid is dit geen onredelijk standpunt.
De omstandigheid dat klager na het uitleveren van de etenswaren hierover kan beschikken, laat de
verantwoordelijkheid van de directeur onverlet. De directeur heeft in redelijkheid tot zijn besluit kunnen
komen. Het beklag is 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:
EuroPris special newsletter, oktober 2017
Defence for Children, 30 oktober 2017
Tips van de redactie:
Het boek Woning, werk en wederhelft - Leven na detentie, geschreven door Hugo Bergveen.
De auteur beschrijft in dit boek op zijn kenmerkende licht-ironische toon hoe hij na een lange periode
van detentie zijn leven op de rit probeert te krijgen. De zoektocht naar een plek in de samenleving lijkt
allesbehalve simpel.
Uitnodiging ‘Nacht van de Vervanging’ op woensdag 22 november 2017: in het Verzetmuseum te
Amsterdam, georganiseerd door
ASKV/Steunpunt vluchtelingen. Aan politici en Bekende
Nederlanders wordt gevraagd om voor een nacht onderdak te geven aan een vluchteling zonder
verblijfsvergunning als ‘vervanging’ van de opvang die vluchtelingenorganisaties dagelijks bieden.
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden.
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.
Cipiers ziek van angst
Gedetineerden komen regelmatig in opstand omdat ze door hun bestelde producten zoals sigaretten
niet of niet op tijd krijgen in de bajes. Het zorgt er zelfs voor dat cipiers zich ziek melden voor hun werk.
De SP stelt Kamervragen over de onveilige situaties in de gevangenissen.
Bron: de Telegraaf
Datum: 6 november 2017
Lees meer
Gevangenis in Leeuwarden krijgt ‘vadervleugel’ voor gedetineerden met kinderen
De gevangenis in Leeuwarden krijgt een speciale 'vadervleugel' waar gedetineerde vaders hun
kinderen kunnen ontvangen. Het gaat om een familiekamer waar vaders in een ontspannen setting
met kun kinderen kunnen spelen, tv-kijken, huiswerk maken of gesprekken voeren
Bron: De Volkskrant
Datum: 28 oktober 2017
Lees meer

Proef met eigen celsleutel voor gevangenen pakt positief uit
Officieel is het nog steeds een proef, maar inmiddels hebben tienduizenden gedetineerden de
afgelopen jaren een sleutel gekregen waarmee ze zelf hun cel kunnen afsluiten. De 'eigen celsleutel'
is ingevoerd in 19 van de 28 gevangenissen en detentiecentra. Het scheelt de vaak overbelaste
bewaarders werk, maar er werden ook enkele incidenten gemeld.
Bron: nu.nl
Datum: 8 oktober 2017
Lees meer
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