
 

  

 

Nieuwsbrief april 2017 

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 ons te mailen (kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl). 

 

 

Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht is nu ook te volgen via LinkedIn! Via deze pagina deelt 

het Kenniscentrum nieuwsberichten, uitspraken, updates van dossiers en andere actuele informatie 

op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële inrichtingen in 

Nederland. 

 

Kenniscentrum: Praktijkgerichte basiscursus penitentiair recht - 31 mei 2017  

Op woensdag 31 mei 2017 van 18.00 tot 21.00 uur wordt op de VU te Amsterdam de praktijkgerichte 

basiscursus penitentiair recht gegeven. Na het volgen van deze cursus is een (beginnend) lid van de 

CvT op de hoogte van de wijze waarop de rechtspositie van de gedetineerde is geregeld. De 

basiscursus penitentiair recht is geschikt voor leden van Commissies van Toezicht bij Justitiële 

Inrichtingen (gevangeniswezen, JJI, TBS en Bijzondere voorzieningen zoals detentiecentra). 

Voor meer informatie over de cursus  kunt u kijken op de VU- website. Om u direct in te schrijven, 

hierbij de link naar het inschrijfformulier. 

 

DJI: Verhalen over justitiabele LVB’ers gepubliceerd 

 

  

mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
http://www.rechten.vu.nl/nl/opleidingen-voor-professionals/Cursusaanbod/juridisch-pao/cursussen/penitentiair-recht-basiscursus.aspx
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Onlangs heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het boekje ‘Tussen knuffels en shag’ 

uitgebracht. Dit boekje is een verzameling verhalen van mensen met een licht verstandelijke 

beperking (LVB) die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. De Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI) krijgt steeds beter in beeld dat de problematiek onder gedetineerden complexer wordt. 

Minimaal 1 op de 3 justitiabelen kampt namelijk met een licht verstandelijke beperking. 

 

Kansen om gedetineerden met LVB naar de juiste zorg en begeleiding te leiden blijven onbenut als 

we ons niet bewust zijn van deze doelgroep. DJI moet ook deze gedetineerden op de juiste wijze 

bejegenen en maatwerk leveren. Dat stelt eisen aan personeel en de wijze van communiceren. DJI 

investeert daarom in vakmanschap van personeel. 

 

Hierbij de link voor het gehele nieuwsbericht en het boekje ‘Tussen knuffels en shag’. 

 

DJI: Benoeming voorzitter Adviescollege Levenslanggestraften 

Mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings wordt voorzitter van het Adviescollege Levenslanggestraften. 

De ministerraad heeft besloten haar te benoemen op voordracht van staatssecretaris Dijkhoff van 

Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in per 1 april 2017. Het Adviescollege 

Levenslanggestraften zal de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie adviseren of een 

levenslanggestrafte na de eerste 25 jaar celstraf in aanmerking kan komen voor re-integratie-

activiteiten, voorafgaand aan de herbeoordeling. 

 

RSJ: Beroepscommissie wil beslissing over onbegeleid verlof aan levenslanggestrafte 

gedetineerde 

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie moet binnen vier weken een beslissing nemen over 

onbegeleid verlof aan een levenslanggestrafte. Dat oordeelt de beroepscommissie van de RSJ. In 

oktober 2016 heeft de staatssecretaris een beslissing over het verzoek van deze levenslanggestrafte 

tot onbegeleid verlof uitgesteld tot 1 juni 2017. 

 

De beroepscommissie vindt dit een onredelijk beslissing omdat betrokkene, die inmiddels ruim 29 

jaar in detentie verblijft, groot belang heeft bij onbegeleid verlof. Onbegeleid verlof is een voorwaarde 

voor een positieve beoordeling van zijn gratieverzoek door het Gerechtshof Den Haag. Bovendien is 

van belang dat eerdere verloven die betrokkene vanaf 2015 onder beveiliging heeft genoten goed 

zijn verlopen. De beroepscommissie vindt dat de staatssecretaris in zijn beslissing het belang van 

betrokkene bij onbegeleid verlof onvoldoende heeft meegewogen. Ook vindt de beroepscommissie 

dat de staatssecretaris niet duidelijk is geweest over de concrete voorwaarden waaraan betrokkene 

moet voldoen om voor onbegeleid verlof in aanmerking te komen. 

 

Klik hier voor de link naar de RSJ website. 

https://www.dji.nl/nieuws/2017/verhalen-over-justitiabele-lvbers-gepubliceerd.aspx
https://www.dji.nl/nieuws/2017/benoeming-voorzitter-adviescollege-levenslanggestraften.aspx
https://www.rsj.nl/actueel/Nieuwsberichten/2017/16_3691GV.aspx


IV&J: Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen en De Woenselse Poort maken 

stappen in realisatie verbetertraject 

De Woenselse Poort, onderdeel van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen 

(GGzE), maakt stappen in het realiseren van haar verbetertraject. De veranderingen die nu 

plaatsvinden hebben vooral betrekking op wijzigingen in de structuur van de organisatie en het 

vervullen van vacatures. Dit blijkt uit het eerste vervolgbezoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie 

(Inspectie VenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

IV&J: De inspecties publiceren aandachtspunten bij het insluiten van jongeren in een JJI 

In 2016 hebben de inspecties[1] een cyclus van doorlichtingen bij de Justitiële Jeugdinrichtingen 

(JJI’s) afgerond. De inspecties zien een aantal overkoepelende aandachtspunten die ook in de 

toekomst risico’s kunnen vormen. Dit zijn de veranderingen in de populatie, de organisatorische 

veranderingen, de omgangsmethodiek, het visiteren van jongeren, de klachtafhandeling en het 

omgaan met agressie en geweld. In de afsluitende brief aan staatssecretaris Dijkhoff worden 

namens de vijf inspecties deze aandachtspunten toegelicht. 

 

In deze brief wordt aandacht besteed aan een aantal algemene punten, zoals de veranderingen in de 

populatie en organisatorische veranderingen, het activiteitenprogramma, de uitvoering van de 

omgangsmethodiek, visiteren, perspectief op terugkeer, de klachtafhandeling en omgaan met 

agressie en geweld. 

 

Voor het gehele artikel op de website en de brief, klik hier. 

 

Johannes Wier Stichting: “Grotere rol arts in gevangeniszorg” 

Het Europese Comité voor de Preventie van Foltering (European Committee for the Prevention of 

Torture, CPT) van de Raad van Europa beveelt aan dat artsen een centrale rol moeten spelen in de 

organisatie van de gezondheid van gevangenen. Verder moet het aantal dokters in zeker drie 

Nederlandse gevangenissen worden verdubbeld. De gezondheidszorg voor gedetineerden zou 

moeten worden ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid in plaats van Justitie. Het CPT 

pleit ook voor betere medische screening van nieuwe gevangenen en een minder straffende en meer 

medische benadering van drugsverslaafden. 

 

WODC: 

Justitiële verkenningen: Dalende jeugdcriminaliteit.  

De spectaculaire daling van de jeugdcriminaliteit wordt in deze aflevering van Justitiële verkenningen 

in een achttal artikelen geanalyseerd. 

 

Mindfulness in detentie - Plan- en procesevaluatie 

https://www.inspectievenj.nl/nieuws/nieuws/2017/03/31/geestelijke-gezondheidszorg-eindhoven-en-de-kempen-en-de-woenselse-poort-maken-stappen-in-realisatie-verbetertraject
https://www.inspectievenj.nl/nieuws/nieuws/2017/03/31/geestelijke-gezondheidszorg-eindhoven-en-de-kempen-en-de-woenselse-poort-maken-stappen-in-realisatie-verbetertraject
https://www.inspectievenj.nl/nieuws/nieuws/2017/03/02/de-inspecties-publiceren-aandachtspunten-bij-het-insluiten-van-jongeren-in-een-jji
https://www.johannes-wier.nl/2017/01/grotere-rol-arts-gevangeniszorg/
https://www.wodc.nl/wodc-nieuws/nieuwe-justitiele-verkenningen.aspx
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2717-training-mindfulness-based-stress-reduction-(mbsr)-in-detentie.aspx?refTitle=R6sGpQ3F4YfcEjaoG2OGB59p5GNrkuKU8KkIEKDBhbYf92BGt1iGoppebsac6bvEy5VasVx8mx-cWQymFIbMBmQyuTYDdkUs5EpU6z4QO0U1&refId=CC3UICxKWcG1O2w8b2KssI2D59XAxJDXotWdFuFdRlPJzXWzJ0dKUTenbnT8t4QQnIHQCcnIvqXrVe3HXyshNg2


Training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een geprotocolleerde groepstraining met 

als doel het reduceren van stress. Er wordt momenteel in zes inrichtingen met de training gewerkt. 

MBSR beoogd de veranderingsbereidheid (responsiviteit) van gedetineerden te beïnvloeden, afname 

van psychische klachten en agressie te bewerkstelligen en stress te verminderen door het beter 

leren omgaan met ongemak en onbehagen. Daarmee kan de training bijdragen aan duurzame 

gedragsbeïnvloeding en re-integratie. Daarnaast is de veronderstelling dat MBSR een positief effect 

kan hebben op het afdelingsklimaat en het voorkomen van incidenten (veiligheid) binnen de 

inrichting. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2017/020 

Klager heeft een klacht ingediend omdat hij geen tweede koelkast op cel verstrekt krijgt en extra 

bestek. Hij heeft dit verzoek gedaan omdat hij Joods is. Klager voert niet aan dat hij hiertoe een 

verzoek bij de directeur heeft ingediend en dat dit verzoek is afgewezen. De plv. voorzitter acht zich 

op de stukken voldoende geïnformeerd. De plv. voorzitter stelt vast dat in de circulaire ‘Richtlijnen 

m.b.t. belijders van de joodse godsdienst in justitiële inrichtingen’ niet is vastgelegd dat een 

gedetineerde recht heeft op een tweede koelkast. Voorts is de plv. voorzitter bekend met het 

gegeven dat een gedetineerde beschikt over bestek op cel. Er is dan ook geen sprake van een 

beperking in de vrije uitoefening van het geloof. De klacht wordt kennelijk ongegrond verklaard. 

 

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:  

DJI Zien – voorjaar 2017 

DJIzien, het digitale magazine van DJI dat verstuurd wordt naar ketenpartners en relaties van DJI, is 

weer verschenen. In deze voorjaarseditie is veel aandacht voor de vele pilots en proeftuinen die DJI 

uitvoert, vaak samen met ketenpartners.  

 

In deze editie van DJIzien leest u over de belangrijke stap die onlangs is gezet in het Pieter Baan 

Centrum. Hier draait een pilot voor verdachten die weigeren mee te werken aan hun onderzoek. In 

RJJI de Hunnerberg is een proeftuin bezig in het kader van VIV Jeugd. Ook in deze editie een artikel 

over de pilot in PI Veenhuizen en PI Leeuwarden, waar wordt geoefend met een nieuwe 

gezinsaanpak, overgewaaid uit Wales. 

Indien u dat wilt kunt u uzelf abonneren op dit digitale magazine via deze link. 

 

Jurisprudentiebulletin RSJ 2017/2 

 

https://www.commissievantoezicht.nl/uitspraken-zoeken/3740/?fldkeyword=&fldruling_year=2017&fldarticle=&fldfeature=&fldinstitution_type=&sc=date&so=up
http://djizien.dji.nl/
http://djizien.dji.nl/index.cfm/djizien/inschrijven
https://www.rsj.nl/binaries/Bulletin%202017_2_tcm26-252993.pdf


Tips van de redactie:  

In Veenhuizen vindt op zondag 28 mei 2017 de Bajesdag plaats.  

Het belooft weer een spannende dag te worden, met demonstraties door de gevangenis ME en 

politie, drugshonden, echte rechtszaken, een inkijkje in het arbeidsbedrijf van een echte gevangenis 

en nog veel meer! 

 

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”.  

 

Binnenkort worden hier ook de data vermeld van de door DJI verzorgde cursussen, relevant voor 

CvT-leden. 

 

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. 

 

Dromen in de vrouwengevangenis: een huis, een baan, een kind 

Het leven in een vrouwengevangenis is hard en eentonig. Wat de vrouwen daar op de been houdt, is 

dromen over straks. 

 

Diefstal, heling en verduistering, daar is veelpleger Kim (29) al vaak voor veroordeeld. Ze zit vast in 

een inrichting voor stelselmatige daders en daar hoort ze ook, vindt zij. 

https://www.gevangenismuseum.nl/actueel/gevangenismuseum-agenda.html
https://www.commissievantoezicht.nl/agenda/
https://www.uu.nl/agenda/misdaadcongres-2017-strafrecht-en-stoornis
https://www.commissievantoezicht.nl/documenten/studiemiddag-pep--mensen-met-een-lvb-in-detentie-.pdf
https://www.commissievantoezicht.nl/documenten/studiemiddag-pep--mensen-met-een-lvb-in-detentie-.pdf
mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
http://www.commissievantoezicht.nl/


 

Bron: De Volkskrant 

Datum: 1 april 2017 

 Lees meer 

Gevangenissen niet langer veilig  

De veiligheid in de Nederlandse gevangenissen is niet langer te garanderen. De werkdruk is extreem 

hoog en het personeel loopt op haar tandvlees. De veiligheid van zowel medewerkers als 

gedetineerden is in gevaar. Zonder ingrijpen zullen meer geweldsincidenten plaatsvinden en zal het 

aantal zelfmoorden stijgen.  

 

Dat schrijft de Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in een brief die 

aan informateur Edith Schippers, de voorzitters van de politieke partijen en de directeur van de DJI is 

gericht. 

 

Bron: de Telegraaf 

Datum: 31 maart 2017 

 Lees meer 

Tbs’ers Van der Hoeven Kliniek treden op in Utrechts theater 

Tbs’ers uit de Van der Hoeven Kliniek staan zondag in het theater in Utrecht. Het oppakken van een 

hobby hoort bij hun re-integratie. 

 

Op de 40ste verjaardag van het Utrechtse Stut Theater treedt zondag een groep op met 

medewerkers en tbs’ers van de kliniek. ,,Tbs’ers moeten óók leren hoe ze hun vrije tijd kunnen 

invullen als ze weer vrij zijn. Mensen gaan vaak juist in hun vrije tijd weer in de fout’’, zegt begeleider 

Fons Diepenmaat. 

 

Bron: AD 

Datum: 22 maart 2017 

 Lees meer 

 

 
 Naar website   Afmelden nieuwsbrief 

 

   

 
 

http://www.volkskrant.nl/voorpagina/dromen-in-de-vrouwengevangenis-een-huis-een-baan-een-kind~a4480347/?hash=f6c3fa445216d4fad536355437b90ea5af324a99
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27912950/__Gevangenis-_sen_niet_veilig__.html
http://www.ad.nl/utrecht/tbsenrsquo-ers-van-der-hoeven-kliniek-treden-op-in-utrechts-theater~a98ee5ad/
https://www.commissievantoezicht.nl/
http://www.commissievantoezicht.nl/aanmelden_nieuwsbrief/

