Nieuwsbrief november 2021
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 oktober heeft het kopje Lopende wetsvoorstellen een update gehad.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden:
Datum

Gebeurtenis

10 november 2021

Lunteren V
Terug naar de samenleving: een gedeelde
verantwoordelijkheid

11 november 2021

EuroPris: Children of Prisoners Workshop

Stadsgehoorzaal Leiden

12 november 2021

Children of prisoners Europe international
conference

Stadsgehoorzaal Leiden

17 november 2021

Anti-doodstraf symposium

Campsu National
Antwerpen en online

25 november 2021

RSJ: Congres Kort maar krachtig?

Hybride

2 december 2021

Commissiedebat: "Gevangeniswezen en tbs"

Online

Locatie

Klik hier voor meer activiteiten.
KBG CvT: Landelijke themadag gaat niet door
Voor maandag 8 november a.s. staat de jaarlijkse Landelijke themadag Commissies van Toezicht
gepland. De combinatie van de deze week bekend gemaakte extra corona-bestrijdingsmaatregelen, de
stijgende besmettingscijfers en ook de voorbeeldfunctie die overheidsinstellingen hebben naar de
samenleving, heeft voor de Klankbordgroep, in samenspraak met de hoofddirectie van DJI
(medeorganisator van de themadag), geleid tot het besluit van UITSTEL VAN DE LANDELIJKE
THEMADAG 2021, tot een nader te bepalen datum. De tijdspanne tussen de coronamaatregelen van

afgelopen dinsdag en a.s. maandag 8 november is te kort om alsnog en volwaardig over te schakelen
naar een digitale themadag. Op het programma stond een videoboodschap van Minister voor
Rechtsbescherming drs. S. (Sander) Dekker. Deze boodschap is hier, via het Kenniscentrum CvT, te
bekijken. Lees meer.
Kenniscentrum: Vacatures
Er zijn op dit moment drie vacatures bij twee CvT’s. Bekijk de vacatures hier.
• De commissie van toezicht van de PI Rotterdam, locatie De Schie is op zoek naar een nieuw
lid, tevens weekcommissaris. Reageren kan uiterlijk 19 november 2021.
• De commissie van toezicht van de PI Arnhem is op zoek naar twee nieuwe leden. Reageren
kan uiterlijk 21 november 2021.
Kenniscentrum: Problemen met KPN-gerelateerde e-mailadressen
Het Kenniscentrum CvT stuurt maandelijks een nieuwsbrief uit aan een groot aantal abonnees. Begin
oktober 2021 is de redactie erachter gekomen dat de emailadressen gekoppeld aan het KPN-netwerk
terug worden gebounced. Dat kan inhouden dat die abonnees niet maandelijks de nieuwsbrief van het
Kenniscentrum CvT ontvangen. De redactie biedt hiervoor haar excuses aan. Lees meer.
Kenniscentrum: Antwoorden Kamervragen over nieuw gevangenisregime Wet SenB
Minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoordt Kamervragen over de 1e maanden na de invoering
van het nieuwe gevangenisregime onder de Wet Straffen en Beschermen (Wet SenB). Hij kreeg de
vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). Lees meer.
RSJ: Let op: mail van RSJ mogelijk in spambox
Begin dit jaar is de Afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
(RSJ) overgestapt op een nieuw zaaksysteem. Nu blijkt dat zich de afgelopen periode af en toe
problemen voordoen met het door de RSJ gebruikte mailadres ‘no-reply@decosasp.com’. Een aantal
keer is door ketenpartners, met name advocaten, teruggekoppeld dat die mail in een spambox
(ongewenste mail) is beland. Lees meer.
RSJ: Congres: Kort, maar krachtig?
Het aantal korte detenties (voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en vervangende hechtenis) is in
Nederland relatief groot. Maar zijn korte detenties wel zo wenselijk? Op donderdag 25 november
aanstaande organiseert de RSJ een hybride congres, live vanuit Beeld en Geluid Den Haag, over dit
onderwerp. Lees meer.
RSJ: Minder korte detenties en meer betekenisvolle sancties
De RSJ pleit voor minder korte detenties en meer betekenisvolle sancties. De samenleving is gebaat bij
effectieve strafrechtspleging met een maatschappelijke meerwaarde. Dat staat in het advies Korte
detenties nader bekeken dat de RSJ op eigen initiatief heeft uitgebracht en aangeboden aan de Minister
voor Rechtsbescherming. Lees meer.
DJI: Informatie uitwisselen tussen hulpverleners wordt eenvoudiger
Een nieuwe beleidsregel maakt het vanaf nu eenvoudiger voor hulpverleners om informatie uit te
wisselen over patiënten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over risico’s, incidenten en gedrag die
nodig zijn om beslissingen te nemen over de detentie(fasering). Het delen van gegevens kan met de
nieuwe beleidsregel ook als de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Lees meer.
DJI: Wervingsdag van PI Heerhugowaard & PI Dordrecht
De Penitentiaire Inrichting (PI) Heerhugowaard en de PI Dordrecht zijn op zoek naar nieuwe collega’s.
Ben je benieuwd hoe het is om in een gevangenis te werken en wil je weten of het iets voor jou is? Meld
je dan aan voor de wervingsdag van PI Heerhugowaard op zaterdag 13 november 2021 en de
wervingsdag van PI Dordrecht op woensdag 17 november 2021.

DJI: Digitale landkaart forensische zorg
De divisie forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen koopt forensische zorg in bij ruim 180
zorgaanbieders in Nederland. Het doel van forensische zorg is het herstel van de patiënt én
vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving. Lees meer.
DJI: Onderzoek naar Terroristenafdelingen
Op 26 oktober 2021 heeft minister Dekker twee onderzoeksrapporten aan de Tweede Kamer
aangeboden. De rapporten gaan over re-integratie, recidive en interventies tijdens en na een verblijf op
de Terroristenafdeling (TA). Lees meer.
DJI: Extra maatregelen capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen
Op 28 oktober 2021 stuurden vier verschillende inspecties (de Inspectie Justitie en Veiligheid, de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie
van het Onderwijs) een gezamenlijke voortgangsbrief naar demissionair minister Sander Dekker omdat
zij zich zorgen maken over de structurele capaciteits- en personeelstekorten binnen de Justitiële
Jeugdinrichtingen (JJI’s). Lees meer.
DJI: Wijziging subsidieregeling vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing
Op 26 oktober 2021 stuurde minister Dekker de gewijzigde subsidieregeling vrijwilligerswerk bij de
sanctietoepassing naar de Tweede kamer. De wijzigingen worden doorgevoerd in de nieuwe
subsidieregeling die van kracht is in de periode 2023 tot en met 2025. In de subsidieregeling voor 2022
zijn nog geen wijzigingen doorgevoerd. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2022. Lees meer.
DJI & Reclassering: Experimenten samenwerking Reclassering en DJI afgerond
Op dinsdag 12 oktober sloten de experimentteams van het programma Samenwerking 3RO-DJI de
experimentfase gezamenlijk af via een hybride bijeenkomst. De Hogeschool Utrecht (HU) presenteerde
daarnaast de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksrapport. Lees meer.
Reclassering: Kwaliteit meetinstrument reclassering bewezen
Recent validatieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) toont aan dat het instrumentarium
dat de reclassering gebruikt om de risico en beschermende factoren in kaart te brengen, naar behoren
werkt. De verzameling meetinstrumenten die de drie Reclasseringsorganisaties (3RO) in Nederland
gebruikt, ook wel RISC genoemd, leidt op een gestructureerde en professionele wijze tot een risicoinschatting bij reclasseringsadviezen voor partners in de strafrechtketen. De RISC vormt voor
reclasseringswerkers de basis bij reclasseringsadviezen in alle fasen van het strafproces. Lees meer.
WODC: Recidive onder justitiabelen in Nederland overwegend stabiel gebleven
De recidive onder alle volwassen daders, maar ook onder ex-gedetineerden, ex-werkgestraften en exondertoezichtgestelden is in de periode van 2008 tot en met 2017 stabiel gebleven. De recidive van de
jeugdige daders en van jongeren die in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) hebben gezeten schommelt
enigszins over de tijd, maar de recidive van de meest recente jaren ligt ongeveer op hetzelfde niveau
als aan het begin van de onderzoeksperiode. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Lees meer.
WODC: Werkelijke impact van COVID-19 op strafrechtketen beperkt
Het totale effect van COVID-19 op de strafrechtketen is beperkt: ook zonder COVID-19 zouden de
trends van de geregistreerde criminaliteit en het aantal verdachten zich ongeveer in dezelfde richting
hebben ontwikkeld. Bij sommige delicten zijn echter wel degelijk afwijkingen te zien. Zo is er een afname
in vermogensdelicten en een toename in cybercriminaliteit die waarschijnlijk deels zijn toe te schrijven
aan de pandemie. Dat blijkt uit een analyse van het WODC van cijfers over geregistreerde misdrijven
en verdachten over de periode 2012 tot en met de eerste helft van 2021. Daarin is nader bekeken wat
het netto effect is van COVID-19 op criminaliteitscijfers. Lees meer.

WODC: Sterke daling in hele strafrechtketen in door COVID-19 getekend jaar
Waar in 2019 een voorzichtige stijging te zien was in de door de politie geregistreerde criminaliteit, is er
in 2020 weer een daling, mede door de invloed van COVID-19 op criminaliteit. Die daling werkt door in
de hele strafrechtketen. Dat blijkt uit de publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving, van het
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de rechtspraak. Lees meer.
WODC: Eerste monitor Wet langdurig toezicht verschenen
De Wet langdurig toezicht (Wlt) werkt in sommige gevallen zoals door de wetgever verwacht, maar in
sommige gevallen zijn de resultaten anders dan verwacht. Dat blijkt uit het eerste monitoronderzoek
naar de Wet langdurig toezicht, waarmee sinds 2017 langer toezicht kan worden gehouden op
veroordeelden. Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2021/044
Klacht 1: Een klacht over de telefonische mededeling van DV&O om gedetineerden standaard worden
vervoerd met handboeien of een andere vorm van vrijheidsbeperking is niet-ontvankelijk verklaard,
omdat klager niet klaagt over een genomen beslissing ten behoeve van het vervoer. Klacht 2: Klager
beklaagt zich over de beslissing om hem naar het ziekenhuis te vervoeren met koppelboeien (a), het
gedrag van de transportgeleiders jegens klager (b) en een brief van de Medische Dienst (c). De
beklagcommissie heeft klacht 2b niet-ontvankelijk verklaard omdat deze niet onder de reikwijdte van de
beklagcommissie voor het vervoer valt. Deze klacht is doorgestuurd aan de beklagcommissie bij P.I.
Heerhugowaard. De beklagcommissie heeft zichzelf onbevoegd verklaard in klacht 2c omdat klager
deze klacht pas ter zitting voor het eerst ter sprake heeft gebracht en het een brief van de Medische
Dienst betreft. In klacht 2a heeft de raadsvrouw aangevoerd dat klager geboeid is vervoerd omdat hij
geïrriteerd zou zijn omdat hij geen pen en papier mee mocht nemen op transport. Onvoldoende
inzichtelijk is waarom de ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregel werd genomen. De
beklagcommissie heeft geoordeeld dat de aanvraag van de directeur om klager te laten vervoeren niet
is voorzien van de gebruikelijke beoordelingscriteria. Slechts het gedrag van klager is beschreven op
het moment van ophalen, waaruit geen geweld kan worden afgeleid. Daarnaast heeft DV&O geen
inzicht gegeven in de aanvullende risicoanalyse, terwijl ook niet is gebleken van inhoudelijke afstemming
tussen de inrichting en DV&O. Verder is door de transportgeleiders geen belangenafweging gemaakt.
Het beklag is gegrond verklaard, zonder toekenning van een tegemoetkoming, nu klager niet
daadwerkelijk geboeid op transport is geweest. 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
CvT RJJI Den Hey Acker – jaarverslag 2020
CvT FPC de Oostvaarderskliniek – jaarverslag 2020
Verschenen nieuwsbrieven
Prison Insider – oktober 2021 deel I, oktober 2021 deel II & november deel I
Nieuwsbrief expertisecentrum KIND – oktober 2021
Wegwijzer Jeugd en Veiligheid – november 2021
RSJ – november 2021
Verschenen tijdschriften
Bonjo – oktober 2021
Sancties – 2021/5*
DJIZien – nr. 26, oktober 2021
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.

Luistertip van de redactie: ‘Kinderen van de reclassering’
Is een werkstraf nou wel een “echte” straf? Deze vraag stelde radiodocumentairemaker Misha Koole
aan Reclassering Nederland. Om dit te onderzoeken sprak hij de afgelopen maanden uitvoerig met
werkmeesters en werkgestraften. Daarbij ging hij zelf aan het werk tijdens een werkstraf, wat hem een
hoop interessant materiaal opleverde. Ook ging hij het gesprek aan met algemeen directeur Johan Bac
en hoogleraar Pauline Schuyt over hun perspectief op de werkstraf. Luister hier.
Kijktip van de redactie: Ik heb iemand gedood
Filemon Wesselink portretteert een Nederlander die veroordeeld is wegens moord of doodslag. Hij gaat
op zoek naar de verhalen achter de daders en voert indringende gesprekken met hen, maar ook met
familieleden, vrienden, oud-collega's, begeleiders en anderen die bij de hoofdpersoon betrokken zijn.
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.
‘Op de terroristenafdeling is iedereen elkaars broeder’
Op een terroristenafdeling kan lastig geronseld worden. Maar gelijkgestemden bij elkaar zetten heeft
ook nadelen, zegt de oud-directeur. „Zie maar eens níét mee te zingen met een strijdlied.”
Datum: 26 oktober 2021
Bron: NRC.nl
Lees meer
'Onervaren personeel en hoge werkdruk in megagevangenis oorzaak seksrellen en incidenten'
De aanhoudende incidenten in Justitieel Complex Zaanstad zouden deels komen door een
personeelstekort. Daardoor worden veel te onervaren of chantabele mensen aangenomen, die gevoelig
zijn voor charmes van criminelen. Dat zegt een medewerker van het JCZ, die zich grote zorgen maakt
over zijn onveilige werksituatie.
Datum: 20 oktober 2021
Bron: NHnieuws.nl
Lees meer
Kinderen brengen herfstvakantie door met hun gedetineerde vader tijdens het Herfstkamp in
Veenhuizen
Ook voor kinderen van gedetineerden is een gevangenisstraf vaak zwaar. Tijdens het Herfstkamp van
vereniging Exodus kunnen zij drie dagen lang vakantie vieren met hun vader.
Datum: 19 oktober 2021

Bron: Dagblad van het Noordenl
Lees meer
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