
 
 
 
Nieuwsbrief april 2021 
 
Kenniscentrum: Dossiers 
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met 
regelmaat van nieuwe informatie voorzien. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, 
kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen.  
 
De dossiers goederen, justitiabelen (samenvoeging van penitentiair en verpleegdossier) en onderwijs 
en vorming volwassenen,  hebben een update gehad in de maand maart.  
 
Kenniscentrum: Agenda  
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
 
Datum    Gebeurtenis    Locatie    

13 april 2021 Rescaled livestream: #9 Kosten 

  
Livestream 

13 april 2021 Europris: European Prison Regime 
Forum Webinar 

 

Online 

27 april 2021 Rescaled livestream: #10 Stories 
before numbers 

 

Livestream 

28 april 2021 TIC2021 Conference Programme 

 

Livestream 

28 - 30 april 2021 Europris: Technology in Corrections 
Conference: Disrupting Corrections 

 

Online 

https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/
mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/goederen/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/justitiabelen_dossier/gevangeniswezenenvreemdelingenbewaring/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/onderwijs_en_vorming_volwassenen/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/onderwijs_en_vorming_volwassenen/
https://www.commissievantoezicht.nl/agenda/
https://www.rescaled.nl/product/9-kosten/
https://www.europris.org/events/european-prison-regime-forum-workshop-november-2020/
https://www.europris.org/events/european-prison-regime-forum-workshop-november-2020/
https://www.rescaled.nl/product/10-stories-before-numbers/
https://www.rescaled.nl/product/10-stories-before-numbers/
https://technology-in-corrections.icpa.org/registration/?utm_source=Email%20-%20TIC%20Registration%20-%201st&utm_medium=Email%20-%20TIC%20Registration%20-%201st&utm_campaign=Email%20-%20TIC%20Registration%20-%201st
https://technology-in-corrections.icpa.org/
https://technology-in-corrections.icpa.org/
https://www.commissievantoezicht.nl/


1 mei 2021 Rescaled livestream: #11 Straffen 

 

Livestream 

Lees meer. 
 
Kenniscentrum: Jaarverslag 2020 – KC CvT 
De redactie van het Kenniscentrum Commissie van Toezicht biedt hierbij haar jaarverslag over 2020 
aan. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen in 2020 van (de redactie 
van) het Kenniscentrum, waaronder de redactie(raad)vergaderingen, statistieken, dossiers en de 
nieuwsbrief. Onvermijdelijk hebben de coronabeperkingen ook hun invloed gehad op die activiteiten 
en werkzaamheden van de reactie. Het jaarverslag vindt u hier.  
 
Kenniscentrum: CvT werk in corona-tijd: handreiking 2.0 van de KBG CvT's 
In maart 2020 heeft de Klankbordgroep CvT's een handreiking opgesteld met adviezen aan de 
commissies van toezicht hoe te handelen in coronatijdperk. We zijn inmiddels een jaar verder en de 
Klankbordgroep heeft aanleiding gezien om de handreiking te actualiseren. De zogenaamde 
handreiking 2.0 ten aanzien van CvT werk in corona-tijd treft u hier aan.  
 
KBG CvT’s: Verslaglegging werkzaamheden maart 2021 
De KBG CvT’s doet maandelijks verslag van het besprokene in de vergadering van de Klankbordgroep 
en van de contacten met de netwerkpartners. Op 18 februari 2021 heeft een afvaardiging van de KBG 
gesproken met de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, vorige maand was 
hiervan nog geen verslag beschikbaar. Op 10 maart 2021 heeft er een eerste verkennend overleg 
plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de KBG en de Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Verslag van deze overleggen en de maart-vergadering van de KBG vindt u hier. Op 
1 april jl. (verzet vanaf 15 maart 2021) hebben de voorzitter en de secretaris van de KBG gesproken 
met Gerard Bakker, hoofddirecteur DJI, van dit overleg is nog geen verslag beschikbaar.   
 
Deze maand staan voor de KBG de volgende activiteiten gepland; op 22 april 2021 hebben een 
afvaardiging van de KBG het halfjaarlijks overleg met de Inspectie Justitie en Veiligheid en dezelfde dag 
vindt de reguliere KBG-vergadering plaats. De gehele jaarplanning van de KBG vindt u hier.  
 
RSJ: RSJ positief over wijziging Verlofregeling TBS, met een kanttekening 
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is in beginsel positief over de 
afschaffing van de maatregel ‘één jaar geen verlof’ na ongeoorloofde afwezigheid tijdens een verlof of 
verdenking van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. 
Lees meer.  
 
DJI: VOM werkt aan de toekomst justitiële jeugd 
Een andere aanpak voor jongeren in detentie. Een die beter aansluit bij wat zij echt nodig hebben aan 
behandeling, beveiliging en nazorg. Zodat jongeren hun leven weer goed kunnen voortzetten. Dat is het 
doel van het Programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM). U leest er nu alles over in het webdossier 
Toekomst Justitiële Jeugd. 
Lees meer.  
 
DJI: Is werken in een gevangenis iets voor jou? Dat ontdek je tijdens het online wervingsevent 
van PI Nieuwegein (ISD) op 13 april 2021 
Wil jij werken met een bijzondere doelgroep als forensisch therapeutisch medewerker? En tegelijkertijd 
bijdragen aan een veilige samenleving? Misschien is een baan in de gevangenis dan iets voor jou. De 
penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein zoekt nieuwe collega’s voor de Inrichting Stelselmatige Daders 
(ISD). Ontdek tijdens dit online wervingsevent of dit werk iets voor jou is. 
Zorg dat je erbij bent op 13 april 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur door je aan te melden 
via werkenvoorpinieuwegein@dji.minjus.nl. 

https://www.rescaled.nl/product/11-straffen/
https://www.commissievantoezicht.nl/agenda/
https://www.commissievantoezicht.nl/files/file.php5?id=1458
https://www.commissievantoezicht.nl/nieuws_lijst/4265/
https://www.commissievantoezicht.nl/documenten/brief-kbg-cvt-s---cvt-werk-in-corona-tijd.pdf
https://www.commissievantoezicht.nl/klankbordgroep/actualiteiten/verslaglegging-over-werkzaamheden-maart-2021_4583/
https://www.commissievantoezicht.nl/klankbordgroep/actualiteiten/-jaarplanning-2021-klankbordgroep-cvt-s_4459/
https://www.rsj.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/rsj-positief-over-wijziging-verlofregeling-tbs-met-een-kanttekening
https://www.dji.nl/toekomst-justitiele-jeugd
https://www.dji.nl/toekomst-justitiele-jeugd
https://www.dji.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/vom-werkt-aan-de-toekomst-justitiele-jeugd
mailto:werkenvoorpinieuwegein@dji.minjus.nl


Lees meer.  
 
DJI: DJI werkt door aflevering 6  
Een aflevering boordevol mooie verhalen uit de praktijk en een persoonlijk bedankje van onze Koning. 
Zoals vorige keer aangekondigd een verhaal over onderwijs in de RJJI. Nicky Kuijpers, teamleider van 
het Hunnerbergcollege RJJI De Hunnerberg, vertelt ons hoe onderwijs in Coronatijd eruitziet. 
Kijk de aflevering hier.  
 
DJI: Koning brengt virtueel bezoek aan DJI  
Koning Willem Alexander bezocht vandaag met een digitale rondleiding, vrouwengevangenis PI Ter 
Peel. Hij sprak met medewerkers, gedetineerden en leden van de Commissie van Toezicht over wat 
Corona voor hen betekent. Met het bezoek sprak de koning zijn waardering uit voor het werk van alle 
medewerkers binnen DJI. De koning was onder de indruk van de gesprekken. 
Lees meer.  
 
Commissie van Toezicht: Koning brengt virtueel bezoek aan DJI, verslag van de CvT 
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen heeft de Koning een virtueel bezoek gebracht aan de PI Ter 
Peel. Hij heeft ook gesproken met een afvaardiging van de Commissie van Toezicht; namelijk Petra 
van Blaricum als voorzitter en Agnes van Burhenne. Zij hebben verslag gedaan van dit bezoek en hun 
ervaringen. Dit verslag leest u hier. Let op! U dient hiervoor ingelogd te zijn op het extranetgedeelte 
van het Kenniscentrum. Voor inloggegevens kunt u zich wenden tot de secretaris van de CvT waarvan 
u lid bent. 
 
Bent u lid van een CvT en hebt u iets meegemaakt waarvan u denkt: leuk om daarvan verslag te doen 
aan mijn mede-CvT’ers in het land. Wendt u zich dan vooral tot de redactie van het Kenniscentrum via 
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl. 
 
 
Reclassering: Onze ambities voor een veilig en rechtvaardig Nederland: “Stem voor een sterke 
rechtstaat” 
Pal voor de verkiezingen, in een spannend verkiezingsjaar, laten we zien waar we staan en wat wat 
onze (politieke) ambities zijn voor een veilig en rechtvaardig Nederland. Met bijna 200 jaar expertise op 
de teller zijn we een gezaghebbende bondgenoot en staan we voor een sterke en rechtvaardige 
rechtsstaat: slim straffen gericht op herstel in plaats van harder straffen. En we hebben meer ambities. 
Lees meer.  
 
Reclassering: Reclassering en vrijwilligersorganisaties ondertekenen convenant  
De drie reclasseringsorganisaties Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ 
(SVG) en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) hebben op 23 maart 2021, een 
samenwerkingsconvenant voor vrijwilligersinzet bij de reclassering ondertekend. We slaan de handen 
ineen met vrijwilligersorganisaties Gevangenenzorg Nederland en Exodus. 
Lees meer.  
 
Inspectie J&V: Inspecties houden zorgen over justitiële jeugdinstellingen en scholen  
De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd blijven zich zorgen maken over de Justitiële Jeugdinstellingen (JJI’s) en bijbehorende scholen 
ondanks de verbeteringen die deze op diverse terreinen hebben gerealiseerd. De inspecties zien nog 
steeds knelpunten zoals een structureel tekort aan plaatsen voor jongeren en aan ervaren personeel. 
Daardoor schort het ook aan de interne veiligheid, melden zij aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van deze jeugdinstellingen. 
Lees meer.  
 
 

https://www.dji.nl/actueel/nieuws/2021/03/15/is-werken-in-een-gevangenis-iets-voor-jou-dat-ontdek-je-tijdens-het-online-wervingsevent-van-pi-nieuwegein-isd-op-13-april-2021
https://www.youtube.com/watch?v=CtCJCUvx1Ig
https://www.dji.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/koning-brengt-virtueel-bezoek-aan-dji
https://www.commissievantoezicht.nl/commissie/koning-brengt-virtueel-bezoek-aan-dji--verslag-van/?session_guid=0F7C6AC562E14DFBA506049E78C4CEE7
mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/onze-ambities-voor-een-veilig-en-rechtvaardig-nederland-stem-voor-een-sterke-rechtstaat
https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/reclassering-en-vrijwilligersorganisaties-ondertekenen-convenant
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2021/03/04/inspecties-houden-zorgen-over-justitiele-jeugdinstellingen-en-scholen


Rijksoverheid: Kamerbrief met reactie op monitor JJI’s en scholen 
Minister Dekker stuurt de monitor van de Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd en de Inspectie van het Onderwijs over de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s)en bijbehorende 
scholen naar de Tweede Kamer. De monitor richt zich op personele bezetting en veranderde 
doelgroep  in de periode eind 2019 tot en met begin 2020. Hij geeft daarbij zijn reactie op de monitor. 
Lees meer.  
 
 
Rijksoverheid: Kamerbrief over RIVM maatregelen bij DJI  
Minister Dekker geeft de Tweede Kamer een overzicht over de toepassing van de richtlijnen van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) binnen de verschillende locaties van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI). 
Lees meer.  
 
Rijksoverheid: Wet straffen en beschermen: treedt op 1 juli in werking 
De Wet straffen en beschermen treeft niet op de verwachte 1 mei, maar op 1 juli 2021 in werking. Zo 
blijkt uit de Kamerbrief die Minister Dekker hierover op 2 april jl. naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd. In deze brief informeert Dekker de Tweede kamer ook over de 2e Gateway review van de 
Wet SenB. De brief en het Gateway Review rapport vindt u hier. 
 
Op 3 maart 2021 zijn er door D66-Kamerlid Groothuizen Kamervragen gesteld over detentiefasering in 
het licht van de Wet SenB, Minister Dekker heeft deze vragen op 6 april jl. beantwoord. De vragen en 
antwoorden vindt u hier.  
 
 
WODC: Maatregelen nodig om privacy-risico gebruik fysiologische wearables bij justitiabelen te 
minimaliseren 
Met een apparaatje dat op de pols gedragen wordt agressie bij gevangenen voorspellen: dat kan met 
een fysiologische wearable die bijvoorbeeld huidgeleiding en hartslag meet. Maar het gebruik van deze 
wearables brengt risico’s mee voor de privacy van de dragers. Bij veel wearables is onduidelijk wat er 
precies met gegevens gebeurt nadat ze verzameld zijn. De technologie is soms kwetsbaar voor het 
onderscheppen of stelen van gegevens door derden. Dit is zeker in de justitiële context niet wenselijk. 
Het WODC deed casusonderzoek naar de risico’s van de wearable Empatica E4, en doet aanbevelingen 
voor wat nodig is om zelfmeetmethoden op een veilige manier in te zetten. 
Lees meer.  
 
APT: Solitary confinement is harder for women: should it stop?  
Anyone who has worked with women in prison will tell you that the ‘pains of imprisonment’ are felt even 
more  acutely by women than they are by men. Nowhere is this more apparent than in solitary 
confinement units, where a person is locked up in their cell for 22-24 hours a day. The harsh 
environment, limited access to meaningful human contact and companionship, and the increased 
restrictions on contact with their children and wider family, are particularly tough for women. Solitary 
confinement hurts. 
Lees meer.  
 
Forum Levenslang: Forum Levenslang stelt vragen aan de minister over wijziging van de 
herboordeling levenslange gevangenisstraf  
Naar aanleiding van de gratieverlening aan Cevdet Y. en de brief daarover van de demissionair minister 
voor rechtsbescherming aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft Forum Levenslang bij brief van 
27 januari 2021 vragen gesteld aan de minister. 
Lees meer.  
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2021/03/05/tk-monitor-inspecties-personele-bezetting-en-veranderde-doelgroep-jji-s-en-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2021/03/15/tk-reactie-op-verzoek-vkc-inzake-rivm-maatregelen-bij-dji
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2021/04/02/tk-invoering-van-de-wet-senb-in-verband-met-de-tweede-gateway-review-op-de-implementatievoortgang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/06/antwoorden-kamervragen-over-de-detentiefasering-in-het-licht-van-de-wet-straffen-en-beschermen
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/03/11/maatregelen-nodig-om-privacy-risico-gebruik-fysiologische-wearables-bij-justitiabelen-te-minimaliseren
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https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z01060&did=2021D02549
https://drive.google.com/file/d/1P0e-6-WnJ62tr4r33Gfq3oeG9VGNOmI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0e-6-WnJ62tr4r33Gfq3oeG9VGNOmI0/view?usp=sharing
https://forumlevenslang.nl/nieuws/forum-levenslang-stelt-vragen-over-wijziging-van-de-herbeoordeling-levenslange-gevangenisstraf/


Forum Levenslang: Vervolg kritische notitie re-integratiecriteria  
Bij brief van 4 juni 2020 heeft het Forum Levenslang zich tot de Minister voor Rechtsbescherming 
gericht vanwege de onjuiste uitleg die hij geeft aan de re-integratiecriteria in het Besluit Adviescollege 
Levenslanggestraften. Daarnaast bracht het Forum Levenslang in deze notitie nog eens de 
Volgprocedure onder de aandacht van de minister. 
Lees meer.  
 
Strafrechtketen.nl: ‘Elke gevangenis heeft nu een digitale zittingskamer’ 
De coronacrisis heeft ook invloed op het werk in gevangenissen. Om besmettingsgevaar te voorkomen, 
hebben gedetineerden digitaal contact met het thuisfront, de gemeente en de rechtbank. Gerard Bakker, 
hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), merkt dat dat ook voordelen heeft.   
Lees meer.  
 
Gevangenismuseum: Wandeltocht ReTour Veenhuizen 
Met de gratis online Wandelroute ReTour Veenhuizen ontdek je de geschiedenis van het bijzondere 
bajesdorp Veenhuizen. Je start voor de ingang van het Gevangenismuseum eindigt aan de achterpoort. 
Onderweg breng je een bezoek aan allerlei mooie en interessante plekken in de buurt. De tocht is 
ongeveer 8,5 km. Je kunt de route ook fietsend afleggen. Als je gaat wandelen adviseren we goede 
wandelschoenen of stevige laarzen. 
Lees meer.  
 
Uitspraak van de maand: KC 2021/19 
Klager heeft het risicoprofiel verhoogd en staat daarom vermeld op de GVM-lijst. Klager heeft verzocht 
om individueel bezoek in een aparte ruimte te ontvangen. De directeur heeft dit geweigerd en tegen 
deze beslissing heeft klager beklag ingediend. De directeur heeft gesteld dat er geen indicatie was bij 
klager om over te gaan tot deze maatregel. De beklagrechter is echter van oordeel dat de directeur, in 
het licht van alle feiten en omstandigheden, deze beslissing onvoldoende heeft onderbouwd. Het beklag 
is daarom gegrond verklaard. Klager heeft ervoor gekozen om geen bezoek te ontvangen in de reguliere 
bezoekzaal omdat hij dit te risicovol vond. Hierdoor heeft klager de periode dat hij in PI Nieuwegein 
verbleef, geen bezoek ontvangen. De beklagrechter kent aan klager een tegemoetkoming toe van 
€150,-. 
Lees meer. 
 
Indien uw commissie 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 jaarverslagen 
Jaarverslag 2020 Pompestichting  
Jaarverslag 2020 PI Krimpen aan den IJssel 
Jaarverslag 2020 PI Rotterdam, locatie de Schie 
 
Verschenen nieuwsbrieven 
Prison Insider – maart 2021  
Gevangenenzorg Nederland – maart 2021 
VOM – maart 2021 
Europris – maart 2021 
 
Verschenen tijdschriften   
De Bonjo krant - februari & april 2021  
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Delikt en deliquent - januari & februari - aflevering 1 *  
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden. 
 
Luistertip tip van de redactie: 
Expertisecentrum Kind – Podcast gevangenisbezoek in coronatijd 
De beperkingen die nu in de coronatijd gelden hebben invloed op het bezoek in de gevangenis. Wat dit 
betekent voor de kinderen en geliefden van gedetineerden, vertellen een aantal mensen in 
deze podcast. Freek van Leeuwen en Roemer Ockhuysen spraken voor Nieuw Amsterdams Peil (NAP) 
nieuws onder andere een achterblijver, een gevangenisdirecteur en Winie Hanekamp van het 
expertisecentrum K I N D.  Luister hier.  
 
Luistertip van de redactie:  
De PI Buitenstebinnen; Pilot Samen Aan De Slag 
Deze podcast is opgenomen ter gelegenheid van het Festival Forensische Zorg 2021. Het geeft een 
inkijkje in de pilot "Samen aan de slag" die draait in de Penitentiaire Inrichting Vught. Binnen de pilot 
werken verschillende disciplines vanuit binnen en buiten de PI samen rondom de gedetineerde cliënt. 
Luister hier.  
 
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. 
 
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. 
 
 
Gedetineerde bijt en vecht met bewaarders PI Leeuwarden 
 
De mishandeling van een drietal medewerkers van PI Leeuwarden leverde een 32-jarige inwoner van 
Westzaan vrijdag een werkstraf op. De man had een van de gevangenbewaarders in de duim gebeten. 
 
Datum: 12 maart 2021 
Bron: lc.nl  
 

  Lees meer 
 
 
Fotograaf Wiosna van Bon laat je voelen hoe het is als je naaste in de gevangenis zit 
 
Wat doet het met je als een naaste gevangengezet wordt? Met poëtische beelden vol veelzeggende 
details maakt fotograaf Wiosna van Bon (28) het voelbaar. 
 
Datum: 9 maart 2021  
Bron: Volkskrant.nl  
 

  Lees meer 
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Gedetineerden in gevangenis Scheveningen worden vanaf volgende week gevaccineerd 
 
Gevangenen in de penitentiaire inrichting (PI) op Scheveningen worden vanaf volgende week 
gevaccineerd tegen corona, als ze dat willen. Ook het grootste deel van het personeel krijgt een prik. 
De gedetineerden in de PI Haaglanden zijn als eerste gevangenen aan de beurt, omdat ze tot de 
bijzondere doelgroepen horen. De Scheveningse gevangenis is een zorginstelling. 
 
Datum: 9 maart 2021 
Bron: omroepwest.nl 
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