
 

 

 
 

Nieuwsbrief april 2019 

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 vacatures:  

De CvT bij JC Zaanstad is op zoek naar een psychiater.  

 

Klik hier voor de gehele vacature. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen maand zijn de dossiers Dwangbehandeling, Contact met de buitenwereld, Arbeid, 

Scholings- en trainingsprogramma, DBT dagprogramma, beveiliging en toezicht op maat, Kiesrecht 

en Nachtdetentie geüpdatet. Tevens zijn de lopende wetsvoorstellen geüpdatet.   

 

DJI: Leefklimaat in Justitiële Jeugdinrichtingen opnieuw positief 

Al vijf jaar ervaren de jongeren in de Nederlandse Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's) het leefklimaat 

als positief. Dit blijkt uit de laatste jaarrapportage over 2017/2018 van het onderzoek dat is 

uitgevoerd door het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden in opdracht van DJI en 

de zeven JJI’s in Nederland. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht en hier voor de rapportage.  

 

DJI: DJI gaat Amsterdamse politiearrestanten onderbrengen 

De arrestantenzorg van de Politie Amsterdam wordt gecentraliseerd van drie locaties naar één op 

het Justitieel Complex Schiphol. DJI kan hierdoor de arrestantenzorg overnemen van de politie. 

Dit betekent een nieuwe taak en daarmee een nieuwe vorm van werkgelegenheid voor DJI. Het 

vervoer vanuit de regio Amsterdam naar JC Schiphol zal door DV&O uitgevoerd worden. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

DJI: DV&O bouwt nieuwe vestiging naast JC Zaanstad 

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) gaat in Zaanstad nieuwbouw realiseren. Het 

Rijksvastgoedbedrijf heeft hiervoor grond aangekocht. Het nieuw te bouwen pand komt naast 

Justitieel Complex (JC) Zaanstad, er is dus geen uitbreiding van JC Zaanstad. 
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Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

DJI Zien: Vrouwen in detentie verdienen speciale aandacht 

Vrouwen in detentie. Ze maken slechts een klein deel uit van de alle gedetineerden in Nederland. 

Zevenenhalf procent om precies te zijn. Ondanks dat, of misschien wel juist daarom, een onderwerp 

dat speciale aandacht verdient. DJI organiseerde op 8 maart Vrouwendag een conferentie over 

vrouwen in detentie. 

 

Lees hier het hele artikel. 

 

IJ&V: Detentieverloop Michael P.: Risico’s voor samenleving onvoldoende ingeschat 

Procedures voor de overplaatsing van Michael P. van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) 

Vught naar de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Roosenburg en voor de wijze waarop hem 

daar vrijheden zijn verleend, zijn onvoldoende zorgvuldig verlopen. Een aantal organisaties heeft 

niet alles gedaan wat van hen mocht worden verwacht. Veiligheidsrisico’s voor de samenleving zijn 

onvoldoende ingeschat. Dit concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd in hun onderzoek naar het detentieverloop van P. en de aan hem 

verleende zorg. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht en de rapportages. 

 

WODC: Relevante kennis uit voedingswetenschap in beeld gebracht voor justitieveld 

Het WODC heeft de kennis uit de voedingswetenschap die relevant kan zijn voor het justitieveld, 

systematisch in beeld gebracht.  

Voedingswetenschappelijk onderzoek laat zien dat tekorten aan voedingsstoffen geassocieerd 

kunnen zijn met ongunstige effecten niet alleen op de gezondheid, maar ook op gedrag en 

cognitieve vaardigheden. Ook zou de kans op later probleemgedrag, zoals gewelddadigheid met 

vroege tekorten kunnen samenhangen. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

WODC: Evaluatie van de Wet DNA-veroordeelden afgerond 

In opdracht van het WODC, heeft Bureau Ateno onderzoek gedaan naar de uitvoering en effecten 

van de Wet DNA-veroordeelden (Wet DNA-V). Deze wet, tussen 2005 en 2010 gefaseerd ingevoerd, 

verplicht de officier van justitie in beginsel van iedereen die is veroordeeld tot een straf of maatregel 

voor een vergrijp waar een vrijheidsstraf op staat van vier jaar of meer, afgifte van DNA-celmateriaal 

te bevelen ter opslag in de DNA-databank voor strafzaken. Voor de evaluatie hebben de 

onderzoekers vier thema’s onder de loep genomen.  

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Rijksoverheid: Eerste positief resultaat in aanpak voortvluchtige veroordeelden 

Het aantal veroordeelden dat nog een gevangenisstraf moet uitzitten is in het afgelopen jaar iets 

gedaald. Uit cijfers over de voorraad van voortvluchtige veroordeelden blijkt dat het aantal 

uitgestroomde zaken het afgelopen jaar groter is dan de instroom. Dat schrijft minister Dekker 

(Rechtsbescherming) op 5 maart 2019 in een brief aan de Tweede Kamer. De afname is onder meer 

te danken aan de inspanningen van het team waarin politie, OM, CJIB en Justid samenwerken in het 

programma Onvindbare Veroordeelden. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht.   

 

Uitspraak van de maand: KC 2019/004 

Klager beklaagt zich erover dat hij, nadat het […] van [A] naar [B], is verhuisd, niet op de afdeling 
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voor moeilijk onderzoekbaren, maar op een reguliere afdeling is geplaatst, terwijl hij van mening is 

dat hij thuishoort op de weigerafdeling. Bovendien heeft de rechtbank te Amsterdam in een 

interlocutoir vonnis gelast dat klager op de observatieafdeling voor jong volwassen weigeraars 

geplaatst dient te worden. De directeur is van mening dat klager niet-ontvankelijk is in zijn beklag, 

omdat het plaatsen op een bepaalde afdeling geen beslissing is, die is genomen door of namens de 

directeur. De beklagcommissie is van oordeel dat de door klager bestreden beslissing een beslissing 

is zoals bedoeld in artikel 16 Pbw en dat klager aldus ontvankelijk is in zijn beklag. De 

beklagcommissie buigt zich vervolgens over de vraag of de directeur van […] uitvoering dient te 

geven aan een dergelijk specifiek bevel. De beklagcommissie is van oordeel dat als de rechter 

observatie in […] heeft bevolen, de directeur van […] met inachtneming van artikel 16 Pbw de 

vrijheid heeft om een gedetineerde op een door hem bepaalde afdeling te plaatsen. Observandi 

hebben geen recht op plaatsing op een bepaalde afdeling binnen […]. De beklagcommissie verklaart 

de klacht daarom 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 (graag in een word-bestand) aan de 

redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren. 

 

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 

gehouden. 

 

SDU: cursus Klachtzaken voor gedetineerden, 9 mei 2019 te Breukelen. Opgeven kan hier. 

 

PEP: Studiebijeenkomst “De voorlopige hechtenis en het voorbereiden van de verdediging”, 16 mei 

2019 te Utrecht. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de mail secretariaatIERSBR@uu.nl . 

 

DJI: Masterclass Penitentiair recht, 17 mei 2019 te Den Haag. Aanmelden kan door middel van een 

aanmeldformulier. 

 

 

Tip van de redactie 

Boek “Dader” van veroordeelde Reynaldo Adames die openhartig schrijft over de strafbare feiten die 

hij heeft gepleegd en de confrontatie daarna met de slachtoffers. Klik hier voor de digitale versie van 

het boek. 

 

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. 
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Vrijheden 21 gedetineerden ingetrokken na rapporten zaak-Faber 

 

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zegt donderdag dat hij maatregelen neemt na de 

vernietigende rapporten van de inspecties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de 

zaak-Anne Faber. De vrijheden van 21 gedetineerden zijn in een eerste doorlichting al ingetrokken. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 28 maart 2019 

 

 Lees meer 
 

Wantoestanden in detentiecentrum: vreemdelingen vallen personeel aan 

 

Illegale vreemdelingen misdragen zich herhaaldelijk in het detentiecentrum in Rotterdam. Dieptepunt 

was een opstand tegen het personeel, in januari. In het afgelopen kwartaal raakten meerdere 

medewerkers gewond. 

 

Bron: AD 

Datum: 9 maart 2019 

 

 Lees meer 

 

Ontsnapping uit gevangenis Vught 

 

VUGHT - Uit de gevangenis in Vught is donderdagmiddag een gedetineerde ontsnapt. De man zat 

in voorarrest maar waar hij van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. 

 

Bron: De Telegraaf 

Datum: 7 maart 2019 

 

 Lees meer 
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