Nieuwsbrief april 2016
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke
dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen,
kunt u dit kenbaar maken door naar ons te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: Update 3: 'Ook regeringspartijen willen geen gevangenissen sluiten'
Het Kenniscentrum heeft aandacht besteedt aan de berichten in de media over de mogelijke sluiting
van inrichtingen. Op de website van DJI is één nieuwsbericht aan deze plannen gewijd. Het
nieuwsbericht luidt als volgt:
Staatssecretaris Dijkhoff heeft in een brief aan de Tweede Kamer de prognoses voor de PMJ
(Prognosemodel Justitiële ketens) bekend gemaakt. De PMJ ramingen voor DJI laten een
aanzienlijke daling zien in de behoefte aan celcapaciteit in de periode 2016-2021. Uit de ramingen
volgt dat er bij ongewijzigd beleid een capaciteitsoverschot zal ontstaan in 2021 van ongeveer 3.000
plaatsen in het gevangeniswezen/vreemdelingenbewaring en bijna 300 in de jeugdinrichtingen.
De staatssecretaris heeft DJI gevraagd voor de teruglopende behoefte aan celcapaciteit een
conceptplan te ontwikkelen. Het veld wordt uitgenodigd mee te denken over deze plannen. Daarna
zal het concept voorbereidingsplan aan betrokken bestuurders zoals burgemeesters en ketenpartners
ter consultatie worden voorgelegd. Het doel van deze open consultatie is om op basis van de
genoemde condities op een zorgvuldige wijze een robuust plan te realiseren.
Op 30 maart 2016 komen er geluiden uit Den Haag dat alle partijen in de Tweede Kamer, dus ook de
regeringspartijen VVD en PvdA, het sluiten van nog meer gevangenissen op dit moment niet zien
zitten, aldus de NOS. Staatssecretaris Dijkhoff geeft aan dat er, onder meer met het oog op de
begroting die op Prinsjesdag ingediend moet worden, voorlopig niettemin verder gewerkt wordt aan
het plan. Dijkhoff zegt dat het sluiten van een aantal gevangenissen hem op dit moment verstandig
lijkt.
Indien er meer informatie bekend wordt, zal de redactie bovenstaand bericht updaten.
Kenniscentrum: praktijkgeoriënteerde verdiepingscursus penitentiair recht – 25 mei 2016
Op woensdag 25 mei 2016 zal de praktijkgeoriënteerde verdiepingscursus penitentiair recht weer
worden gegeven. Deze verdiepende cursus is voor leden van commissies van toezicht bij justitiële
inrichtingen (GW- JJI- TBS en Bijzondere Voorzieningen), advocaten, leden van de rechterlijke macht
en andere academische juristen. In de cursus komt onder andere aan bod de plannen tot
veranderingen binnen het penitentiaire gebeuren in Nederland, een korte toelichting op de
penitentiaire wetgeving en de voorgestelde wijzigingen, de rechtspositie van de gedetineerden,
actualiteiten en recente uitspraken van de RSJ. De cursus zal worden gegeven door drs.mr. C.J.
Petiet op de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Kenniscentrum: Cursusaanbod 2016 Opleidingsinstituut DJI
Ook dit jaar heeft het Opleidingsinstituut van DJI weer verschillende cursussen op het werkterrein van
de Commissie van Toezicht in haar aanbod. Hierbij de link naar ons nieuwsbericht voor meer
informatie.
Kenniscentrum: informatie landelijke themadagen Commissie van Toezicht

Nieuw op het Kenniscentrum is dat de informatie van de afgelopen themadagen – georganiseerd door
de Klankbordgroep in samenwerking met DJI- een vaste plek op de website hebben gekregen. De
informatie is hier te vinden.
DJI: Professionalisering arbeidsbedrijven gevangenissen loont
Gedetineerden werken in de gevangenis gemiddeld 20 uur per week. Een activiteit in hun
dagprogramma die vanwege de eisen aan beveiliging meer geld kostte dan het opleverde. Alle
Penitentiaire Inrichtingen hebben een productiebedrijf. Sinds enkele jaren is ervoor gekozen om de
penitentiaire productiebedrijven van het gevangeniswezen te verenigen, onder de naam In-Made, en
te professionaliseren.
Sinds de arbeidsbedrijven voor deze samenwerkingsformule gekozen hebben en als één bedrijf naar
buiten treden is er veel verbeterd in de bedrijfsvoering en de orderportefeuille. In-Made krijgt
opdrachten uit het bedrijfsleven, de overheid en de gevangenissen. De verbeteringen hebben er toe
geleid dat in 2013 voor het eerst een bescheiden positief bedrijfsresultaat kon worden geboekt van
1,2 miljoen euro en dat dit resultaat in 2014 zelfs is opgelopen tot 4,4 miljoen euro. Met een
recordresultaat van 5,2 miljoen in 2015.
Om het gehele nieuwsbericht te lezen, klik hier.
IV&J:
Rapport: de nekklem
De Inspectie Veiligheid en Justitie is van oordeel dat de nekklem als controletechniek toegestaan
moet blijven. De politie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Justitiële Inrichtingen moeten wel
een standpunt innemen over de nekklem als verwurgingstechniek en dit vervolgens doorvoeren in de
opleidingen.
Onderzoek contrabande en integriteitskwesties gevangeniswezen vervroegd
De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in haar werkprogramma 2016 een onderzoek opgenomen
naar contrabande en integriteitskwesties in het gevangeniswezen. In verband met een aantal
incidenten in relatie tot mogelijke integriteitskwesties in verschillende penitentiaire inrichtingen heeft
de Inspectie besloten het onderzoek vervroegd uit te voeren. De staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie heeft dit in de beantwoording op Kamervragen over de incidenten aan de Tweede Kamer
gemeld.
WODC:
Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden
Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden te verminderen, wordt in het kader van reintegratie al tijdens detentie begonnen met het werken aan de problematiek van gedetineerden. Reintegratie kent een vijftal basisvoorwaarden: het realiseren van een geldig identiteitsbewijs, inkomen
en onderdak, het in kaart brengen en terugdringen van schulden en het bieden van passende
(psychische of lichamelijke) zorg. De Monitor Nazorg Ex-gedetineerden kijkt hoe het met deze
basisvoorwaarden gesteld is aan het begin van detentie, aan het eind van detentie en zes maanden
na vrijlating. Het huidig rapport betreft de vierde meting van deze monitor en richt zich op
gedetineerden die uitstroomden in het tweede semester van 2011 en 2012.
Het leefklimaat in justitiële inrichtingen
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in de toekomst op
zodanige wijze het leefklimaat kan vormgeven dat detentieschade, waar mogelijk, wordt voorkomen
en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt gestimuleerd, hebben onderzoekers van
de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het Montaigne Centrum
van de Universiteit Utrecht – op verzoek van het WODC - een literatuurstudie verricht naar het
leefklimaat in justitiële inrichtingen.
In de Agenda op het Kenniscentrum:
Op woensdag 8 juni 2016 organiseert de vereniging voor Penitentiair recht En Penologie (PEP) een
studiemiddag over herstelgerichte detentie. Tijdens de studiemiddag zal een actueel beeld geschetst
worden van herstelgerichte detentie in theorie en in de praktijk. Er zal door een drietal deskundige
sprekers een inleiding worden gehouden, waarna vervolgens voldoende ruimte zal zijn voor discussie
onder voorzitterschap van prof. mr. C. Kelk. De middag vindt plaats van 15.00-17.00 uur in de

Raadzaal van de Universiteit Utrecht. Aanmelden kan per e-mail: p.jacobs@uu.nl.
Nieuwsbrieven:
Slachtofferhulp Nederland – jaarverslag 2015 Focus op kwaliteit.
Kamervragen met antwoord voor zover relevant:
Kamervragen met antwoord 2015-2016, nr. 1918, Tweede Kamer Vragen van het lid Helder (PVV)
aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten «Cipiers aangevallen» en
«Wapens en drugs in gevangenis Alphen» (ingezonden 2 maart 2016).; Antwoord
Kamervragen met antwoord 2015-2016, nr. 1907, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Toorenburg
(CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de brandstichting in een cel in de
penitentiaire inrichting (PI) Vught (ingezonden 2 februari 2016).; Antwoord
Kamervragen met antwoord 2015-2016, nr. 1888, Tweede Kamer Vragen van het lid Kooiman (SP)
aan de Staatssecretaris Veiligheid en Justitie over jongeren die worden omgekocht in
jeugdgevangenissen (ingezonden 18 februari 2016).; Antwoord
Kamervragen met antwoord 2015-2016, nr. 1784, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Toorenburg
(CDA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Boeven de baas in bajes»
(ingezonden 24 februari 2016).; Antwoord
Kamervragen met antwoord 2015-2016, nr. 1783, Tweede Kamer Vragen van het lid Kooiman (SP)
aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over boeven die de baas zijn in de bajes
(ingezonden 25 februari 2016).; Antwoord
Kamervragen met antwoord 2015-2016, nr. 1782, Tweede Kamer Vragen van het lid Helder (PVV)
aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat boeven de baas zijn in de bajes
(ingezonden 23 februari 2016).; Antwoord
Uitspraak van de maand: KC 2016/012
Klaagster is bestraft vanwege een positieve uitslag op een urinecontrole. Klaagster weet zeker dat zij
geen drugs heeft gebruikt binnen detentie. Klaagster geeft aan dat de urinecontrole niet is afgenomen
conform de procedure. De directeur stelt zich onder meer op het standpunt dat klaagster het
aanvraagformulier heeft ondertekend. De beklagcommissie wenst voorop te stellen dat in casu sprake
is van de bijzondere omstandigheid dat klaagster doof is. Ter zitting heeft de beklagcommissie zelf
kunnen ervaren dat de aanwezigheid van de doventolk noodzakelijk was. De beklagcommissie sluit
daarom geenszins uit dat op 3 november 2015 aan klaagster niet - conform artikel 3, lid 2 Rupi - uitleg
is gegeven over de te volgen procedure. De beklagcommissie is van oordeel dat voorbij gegaan dient
te worden aan het feit dat klaagster het aanvraagformulier heeft ondertekend. Immers heeft klaagster
getekend voor een correct verloop van de procedure, terwijl de beklagcommissie het aannemelijk acht
dat klaagster niet wist wat deze procedure inhield. De beklagcommissie verklaart de klacht gegrond
en kent aan klaagster een financiële tegemoetkoming toe ter hoogte van €32,50.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de
maand zou zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail
aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg voor het anonimiseren en
plaatsen van de uitspraak.
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

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de
commissies van toezicht.

Coalitie wil toetsing van levenslange
gevangenisstraf na 25 jaar
De PvdA krijgt bijval van coalitiegenoot VVD voor het plan om na 25 jaar
te toetsen of mensen met het vonnis levenslang kunnen terugkeren in de
samenleving. Dat heeft een woordvoerder van de VVD-fractie bevestigd.
De coalitie wil met zo’n toetsmoment levenslang „toekomstbestendig”
maken. De VVD vreest dat rechters de straf nu te weinig opleggen.
Rechters menen dat perspectief bij levenslang ontbreekt omdat
gratieverzoeken van gevangenen vrijwel nooit worden gehonoreerd.
Bron: NRC Handelsblad
Datum: 2 april 2016
Lees meer

Acteerlessen Tim Robbins houden
gevangenen op rechte pad
Om gevangenen op het rechte pad te helpen organiseert Tim Robbins al
zo'n zes jaar acteercursussen in gevangenissen. Met succes: uit
onderzoek blijkt dat onder de deelnemers het gevaar op recidive is
gehalveerd.
De acteerlessen van de Oscarwinnaar moeten ervoor zorgen dat de
gevangenen betere controle krijgen over hun emoties.
"We eisen de waarheid van ze door ze te vragen een karakter te spelen
met extreme emoties", vertelt de acteur aan de BBC over zijn
zogenoemde Actor's Gang Prison Project. "We moedigen ze aan om hun
verbeelding te gebruiken."
Bron: nu.nl
Datum: 14 maart 2016
Lees meer

Amerikaanse gevangenen zuigen drugs uit
foto's
In een gevangenis in de Amerikaanse staat Virginia mogen
gedetineerden geen foto's meer ontvangen. Bewakers zijn erachter
gekomen dat gevangenen op papieren foto's kauwen die met drugs
doordrenkt zijn. Het gaat om een vloeibare vorm van Buprenorfine, een
alternatief voor methadon.
Bron: de Volkskrant
Datum: 12 maart 2016
Lees meer

