
 
 
Nieuwsbrief april 2020 
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: Maandelijkse informatie over de ‘Veegwet’ 
Deze maand: ‘Vervoer en (beperkt) beklagrechter’ 
Onder de button ‘Veegwet’ op de homepage van het Kenniscentrum vindt u informatie over de Wet van 
3 april 2019 tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de 
Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en 
wijzigingen van technische aard.  
 
Ieder maand wordt er nieuwe – actuele informatie – geplaatst. Deze maand is er informatie geplaatst 
over het onderdeel ‘Vervoer en (beperkt) beklagrechter’. Er was al een inleiding beschikbaar en 
informatie over ‘Bemiddeling’ en ‘Medisch klachtrecht en bemiddeling’. Volgende maand zal er in het 
laatst deel aandacht zijn voor enkele kleine losse onderdelen. Lees meer.  
 
Kenniscentrum: Handreiking van de Klankbordgroep aan de CvT's in coronatijdperk 
De Klankbordgroep heeft, in samenspraak met de hoofddirecteur van DJI, een handreiking opgesteld 
voor de commissies van toezicht. Deze handreiking bevat adviezen aan de commissies hoe te handelen 
in coronatijdperk. Specifiek ten aanzien van de eerste drie van de vier hoofdtaken van de commissies 
van toezicht. Bekijk de handreiking.  
 
Kenniscentrum: Update dossiers en lopende wetsvoorstellen 
In de afgelopen maanden hebben diverse dossiers en het overzicht van lopende wetsvoorstellen een 
update gehad. Het gaat om de volgende dossiers: 
Contact ouder en kind 
Honger- en dorststaking 
Kiesrecht 
Lopende wetsvoorstellen 
Middelengebruik 
Onderwijs en vorming ter beschikking gestelden  
Vreemdelingenbewaring 
Een overzicht van alles dossier die het Kenniscentrum te bieden heeft vindt u hier.  
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RSJ: Is beperkt bereikbaar en verruimt reactietermijn schriftelijke beroepszaken  
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is tot en met 28 april telefonisch 
minder goed bereikbaar vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus. Voor dringende zaken kunt 
u bellen van 10:00 tot 14:00 naar telefoonnummer 070-3619300. U kunt ons beter bereiken via mail, op 
de e-mailadressen beroepen@rsj.nl of schorsingen@rsj.nl. De RSJ zal uw mail zo spoedig mogelijk 
beantwoorden.   
 
Door de maatregelen rondom het Corona-virus verruimt de RSJ de reactietermijn voor schriftelijke 
beroepszaken. Beroepschriften worden normaal gesproken op zitting behandeld of in een uitsluitend 
schriftelijke procedure. Tot en met 28 april zijn de RSJ-zittingen afgelast. Of zittingen daarna doorgang 
kunnen vinden en zo nee tot wanneer dan niet, hangt af van de verdere maatregelen die het kabinet 
neemt in het kader van de Corona-crisis. Lees meer.  
 
DJI: Verlengt coronamaatregelen tot en met 28 april 2020 
In navolging van de gisteren verlengde landelijke maatregelen van het kabinet verlengt de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen tot en met 28 april 
2020.  
 
Het gaat hierbij onder andere om opschorting van bezoek en verlof in gevangenissen, justitiële 
jeugdinrichtingen, detentiecentra en forensische zorg klinieken en vermindering van het aantal 
vervoersbewegingen naar rechtbanken. Daarnaast wordt het beleid rondom bezoek in justitiële 
jeugdinrichtingen aangescherpt. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het 
risico op besmetting met het coronavirus maximaal te beperken. Hier leest u meer waaronder de brief 
die omtrent deze maatregelen aan de Tweede Kamer is gestuurd. 
 
DJI: Gedetineerden maken mondkapjes 
DJI zet gedetineerden in om de komende tijd 50.000 mondkapjes per week te produceren. Dat gebeurt 
op de arbeidsafdelingen in vijf penitentiaire inrichtingen, waar gedetineerden dagelijks werken aan 
producten voor de overheid en het bedrijfsleven. Lees meer.  
 
Dat de reacties op de productie van mondkapjes overweldigend is, leest u hier. 
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Infectiepreventie en infectieziektebestrijding in 
penitentiaire inrichtingen grotendeels op orde 
Gevangenissen en huizen van bewaring nemen veel maatregelen om te voorkomen dat gedetineerden 
een infectie of infectieziekte krijgen. Maar tijdens een reeks bezoeken door de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan 12 van de 22 penitentiaire inrichtingen in Nederland bleek dat zij 
nog niet aan alle normen voldeden. Inmiddels hebben de inrichtingen dat verbeterd. Lees meer. 
 
Inspectie Justitie en Veiligheid: Maatregelen coronavirus: Inspectie JenV zegt geplande 
bezoeken af 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, legt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie 
JenV) tot en met 28 april geen geplande bezoeken af aan organisaties die onder haar toezicht staan. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om de politie, gevangenissen, organisaties in de jeugdsector en de 
vreemdelingenketen. Lees meer.  
 
WODC: Eerste recidivemeting adolescentenstrafrecht 
Het WODC heeft in een haalbaarheidsstudie onderzocht hoe een recidivemeting onder minderjarigen, 
berecht volgens het volwassenenstrafrecht en jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstafrecht, 
vorm kan worden gegeven. De eerste resultaten tonen aan dat de recidive onder de groep 
jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstrafrecht, niet gering is. Hier leest u meer, waaronder het 
volledige rapport.  
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Uitspraak van de maand: KC 2020/009 
Klaagster wil dat haar baby bij haar in detentie verblijft. Volgens klaagster heeft de directeur bij de 
afwijzing onvoldoende rekening gehouden met de belangen van het kind en is de beslissing niet in 
overeenstemming met de rechten van ouder en kind. De directeur stelt zich op het standpunt dat het 
alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is voor een gedetineerde om samen met haar kind in detentie 
te verblijven. Daarnaast is niet gebleken dat er geen goede opvangmogelijkheden zijn voor het kind. Zo 
verblijft het kind samen met zijn zusje bij zijn oma. De beklagcommissie is van oordeel dat de dat de 
directeur onvoldoende heeft onderbouwd waarom het kind alleen in uitzonderlijke gevallen in detentie 
kan verblijven. Zo wordt er niet verwezen naar relevante regelgeving dan wel ander beleid. Daarnaast 
is onvoldoende gemotiveerd waarom de openstaande strafzaak van klaagster plaatsing van haar baby 
in de weg staat. De beklagcommissie verklaart het beklag gegrond en draagt de directeur op om binnen 
twee weken een beslissing te nemen over de wijze van compensatie voor klaagster. 
 
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 
Forum Levenslang – maart 2020 
Prison Insider – maart 2020 
Prison Insider – corona-nieuwsbrief  
 
Luistertip: Coldcasepodcast brengt luisteraar terug naar toen – en de politie hopelijk naar de 
dader 
De politie stelt alles in het werk om het onderzoek naar onopgeloste moorden alsnog tot een goed einde 
te brengen. Na de coldcasekalender, die elk jaar in gevangenissen wordt verspreid, is er nu ook een 
coldcasepodcast. Hier leest u de volledige reportage en vindt u ook de link naar de podcast.  
 
Luistertip: Radio 1 Podcast TBS 
Er zijn veel vooroordelen over tbs. Maar hoe werkt het nou echt? We willen een realistisch beeld geven 
van het wel en wee in onze kliniek. Wat komt er allemaal kijken bij een tbs-behandeling? En hoe wordt 
zo’n behandeling ervaren door patiënten? Tom Veldhuijzen journalist van KRO-NCRV is 5 dagen in de 
kliniek op bezoek geweest. Hij heeft met 4 patiënten, vele behandelaren en de directie gesproken. De 
opnames zijn verwerkt in een 6-delige podcast serie waarbij elke aflevering een half uur duurt. De eerste 
aflevering staat vanaf 25 maart online. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering over het leven in een 
tbs kliniek, de tbs behandeling en de stappen naar buiten. Hier leest u meer en vindt u de link naar de 
podcast.  
 
Leestip: Interview met Joost Harkink, oud-directeur Pieter Baan Centrum 
Eerst veiligheid dan de zorg 
Joost Harkink was tot voor kort directeur van het Pieter Baan Centrum. Werken in het forensische veld 
is een vak apart, zegt hij, risico’s en crisissituaties horen bij het werk. Een gesprek over onder meer 
alertheid, spanning, risicotaxatie, tbs, weigerende observandi, onbevooroordeeld zijn en het bepalen 
van de mate van toerekeningsvatbaarheid bij een gedetineerde na een ernstig delict. ‘Iemands 
onderbuik mag het onderzoek niet in de weg staan.’ Lees het hele interview.  
 
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. 
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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. 
 
 
Rechters legden in 2019 minder tbs op 
Voor het eerst sinds jaren is het aantal opgelegde terbeschikkingstellingen (tbs) gedaald, blijkt uit cijfers 
van de Raad voor de rechtspraak. Rechters legden vorig jaar 218 keer tbs op. Een jaar eerder werd in 
Nederland nog 250 keer tbs opgelegd. 
 
Datum: 5 maart 2020 
Bron: AD 
 

  Lees meer 
 
FPC de Oostvaarderskliniek wint Health Valley Bridge Prijs 2020  
Het project ‘Maatje’ van het forensisch psychiatrisch centrum de Oostvaarderskliniek is uitgeroepen tot 
de winnaar van de Health Valley Bridge Prijs 2020. Vanwege de annulering van het Health Valley Event 
2020 ontving FPC de Oostvaarderskliniek de prijs helaas niet tijdens de plenaire slotshow op 12 maart. 
Daarom bracht René Penning de Vries (bestuursvoorzitter Health Valley Netherlands) de kliniek een 
‘verrassingsbezoek’ om hen het goede nieuws te brengen. FPC Oostvaarderskliniek kan het bedrag 
van € 15.000 investeren in verdere ontwikkeling van hun innovatieve project ‘ Maatje’. 
 
Datum: 12 maart 2020 
Bron: www.healthvalley.nl 
 

  Lees meer 
 
De Kijvelanden betaalt 20.000 euro boete vanwege dodelijk ongeval op werkvloer 
Het Openbaar Ministerie heeft Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden een boete 
opgelegd van 20.000 euro. Het OM verwijt de Kijvelanden dat zij als werkgever niet genoeg heeft 
gedaan om te zorgen voor een veilige werksituatie. Daardoor kon het gebeuren dat een patiënt op 3 
februari 2017 een 25-jarige medewerker dood stak. De werknemer was net in dienst toen hij door een 
psychiatrisch patiënt met TBS werd neergestoken met een schaar.  
 
Datum: 24 maart 2020 
Bron: www.bijzonderstrafrecht.nl  
 

  Lees meer 
 
 

      Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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