Nieuwsbrief april 2018
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 via
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: één nieuwe vacature
De CvT P.I. Middelburg is op zoek naar een nieuw lid.
Op deze vacature kan nog tot 13 april 2018 worden gereageerd.
Klik hier voor de vacature.
Kenniscentrum: updates!
Afgelopen maand zijn er weer drie dossiers geüpdatet, te weten Levenslang, Onderwijs en vorming
volwassenen en Internationale wet- en regelgeving.
DJI: wervingsdagen voor de PI Alphen aan den Rijn en de PI Lelystad
De gevangenissen van Alphen aan den Rijn en Lelystad zoeken nieuwe medewerkers. Daarom
organiseert de penitentiaire inrichting (PI) op 7 april en op 21 april 2018 een wervingsdag, speciaal
voor mensen die belangstelling hebben om in de PI te komen werken. De dag biedt volop
mogelijkheden om de PI van binnen te bekijken, met medewerkers in gesprek te gaan over de
beschikbare functies en te ervaren hoe het is om in een gesloten omgeving te werken.
Er zijn verschillende vacatures beschikbaar in beide inrichtingen.
Klik hier voor meer informatie over de wervingsdag in Alpen aan den Rijn en klik hier voor meer
informatie over de wervingsdag in Lelystad.
DJI: Somatische zorg op maat
Een dader die zichzelf zwaar verwondt bij een plofkraak, een terreurverdachte die wordt
neergeschoten of een zwangere vrouw die vastzit op verdenking van doodslag op haar
mishandelende ex. De kans is groot dat deze mensen vroeg of laat terechtkomen in het Justitieel
Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Scheveningen.
Klik hier voor de expertblog van de directeur somatische zorg JCvSZ, PI Haaglanden.

RSJ: Advies meer maatwerk bij gedwongen opvang jongeren in gesloten voorzieningen
Jaarlijks worden honderden jongeren gedwongen gesloten geplaatst in justitiële jeugdinrichtingen,
jeugdzorgplusinstellingen en instellingen voor Jeugd-GGZ. De psychosociale problematiek van deze
jongeren moet het uitgangspunt zijn voor het bepalen van de benodigde behandeling en beveiliging.
Daarbij wordt bij voorkeur gekozen voor - nog in te richten - kleinschalige regionale voorzieningen.
Zodoende is het mogelijk jongeren dichtbij huis te plaatsen en hun ouders en sociaal netwerk te
betrekken bij de begeleiding en behandeling.
Aldus adviseert de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Klik hier voor het nieuwsbericht en hier voor het volledige advies.
RSJ: Afdeling advisering RSJ adviseert tegen wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke
gegevens
Gevraagd advies over de wijziging van het Bjsg in verband met het verstrekken van justitiële
gegevens over begin en einde vrijheidsbeneming aan gemeenten ten behoeve van de re-integratie
van ex-gedetineerden.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het advies.
WODC: Daling geregistreerde jeugdcriminaliteit zet door
De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland daalt in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks, blijkt uit
de meest recente Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) van het WODC en het CBS. De daling is echter
niet bij iedere subgroep of overal in Nederland even sterk. Binnen gemeentes verloopt de daling
schoksgewijs met variatie binnen buurten. En in een enkel geval is sprake van stabilisatie van de
trend. Mogelijke verklaringen voor de dalende jeugdcriminaliteit zijn onder andere veranderende
prioriteiten in de opsporing of registratie-effecten, een kritischere houding ten opzichte van
risicogedrag, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging. De MJC wordt
tweejaarlijks op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
WODC: Recidive onder daders van woninginbraken, straatroven en overvallen daalt
Woninginbraken, straatroven en overvallen zijn delicten die veel impact hebben op het slachtoffer,
zijn directe omgeving en het veiligheidsgevoel onder burgers. De overheid heeft de afgelopen jaren
sterk ingezet om deze ‘High Impact Crimes’ (HIC) aan te pakken.
Uit het onderzoek blijkt dat de recidive onder alle drie de typen HIC-daders die veroordeeld zijn in de
periode 2002 tot en met 2013 gedaald is. De daling is het sterkst onder de overvallers.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
IJ&V: Taakuitvoering RJJI De Hunnerberg steeds beter op orde, wel nog werken aan aantal
forse verbeterpunten
De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg in Nijmegen heeft zijn taakuitvoering steeds
beter op orde. Dat constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd in oprichting, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid na een tussentijds toezicht bij de jeugdinrichting.
Klik hier voor het nieuwsbericht.
RSJ: Beroepscommissie: ‘klacht over slechte levering landelijke inrichtingswinkel ‘In-made’
ontvankelijk en gegrond’

Per 1 juli 2017 is de inrichtingswinkel in de penitentiaire inrichting (p.i.) Heerhugowaard opgeheven.
Sindsdien kunnen gedetineerden in Heerhugowaard boodschappen bestellen bij de landelijke winkel
‘In-Made’ in de p.i. Lelystad.
Klik hier voor het hele artikel en hier voor de uitspraak.
Uitspraak van de maand: KC2018/004
Klager beklaagt zich over het feit dat aan hem een spreekverbod is opgelegd. Klager mag tijdens het
luchten geen contact met medepatiënten van andere afdelingen hebben, voor zover dit verder gaat
dan een begroeting. Het verbod is aan klager opgelegd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid
bij handel in drugs binnen de inrichting. Tevens is door de directie aangevoerd dat sociotherapie
moeilijk zicht kan houden op de activiteiten van klager tijdens het luchtmoment. Het recht op spreken
is een grondrecht. De beklagcommissie overweegt dat het recht op luchten op de luchtplaats in
principe met zich meebrengt dat er spreekcontact kan zijn tussen patiënten onderling. Een beperking
daarin is beklagwaardig op grond van artikel 56 Bvt.
Naar het oordeel van de beklagcommissie is het opleggen van een spreekverbod aan klager niet
onredelijk of onbillijk nu hij mogelijk betrokken is bij handel in drugs in de nabijheid van de schutting
en omdat sociotherapie moeilijk zicht kan houden op de activiteiten van klager tijdens het
luchtmoment.
Er is beroep ingesteld bij de RSJ, het kenmerk hiervan is 17/3117/TA. De RSJ heeft het beroep gegrond
verklaard, maar geen compensatie toegekend.
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 (graag in een word-bestand) aan de
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.
Verschenen nieuwsbrieven:
Defence for Children, 26 maart 2018
EuroPris, maart 2018
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.

Zes agenten omgekomen bij rellen in Mexicaanse gevangenis
Bij rellen in de gevangenis van Veracruz, Mexico zijn zes agenten om het leven gekomen. Zij
ademden rook in nadat gevangenen brand hadden gesticht. Ook een zevende persoon overleefde
het niet.
Bron: AD
Datum: 1 april 2018
Lees meer

Recherche klaar met ’bajesmobiel’
Amsterdam - De politie is zeer ontstemd over de smokkel van telefoons in gevangenissen. Criminelen
beschikken probleemloos over mobieltjes.
Bron: De Telegraaf
Datum: 29 maart 2018
Lees meer
Meerdere doden bij gevangenisopstand Bolivia
Zeker zes gevangenen zijn in Bolivia om het leven gekomen tijdens een confrontatie met de politie.
Twintig anderen raakten gewond.
De gedetineerden kwamen volgens de autoriteiten in opstand toen agenten de gevangenis in Santa
Cruz doorzochten. Een hoge politiefunctionaris zei dat zes politiemensen zijn neergeschoten.
Bron: Nu.nl
Datum: 14 maart 2018
Lees meer
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