
 
 

 
Nieuwsbrief april 2022 

 

Kenniscentrum CvT: 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.   

 

In de maand maart heeft het dossier Promoveren & Degraderen een update gehad.  

 

Kenniscentrum: Agenda   

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

gehouden: 

Datum Gebeurtenis Locatie 

16 mei 2022 Landelijke themadag CvT’s Eenhoorn Meeting Center 

Amersfoort 

15 juni 2022 Commissiedebat: gevangeniswezen en tbs Troelstrazaal, Den Haag 

en online 

5-8 juli 2022 Europris: International Criminal Justice 

Summer Course  

Barcelona 

Klik hier voor meer activiteiten.   

 

Kenniscentrum: Vacatures  

Er zijn op dit moment vier vacatures. Bekijk de vacatures hier.  

• De Commissies van Toezicht zijn op zoek naar een Landelijke Coördinator Commissie van 

Toezicht. Reageren kan tot uiterlijk 25 april 2022. Bekijk de vacaturetekst hier. 

• De Commissie van Toezicht van PI Sittard is op zoek naar een nieuw lid met brede 

maatschappelijke ervaring. Reageren kan uiterlijk 18 april 2022. 

• De Commissie van Toezicht van PI Overijssel, locatie Karelskamp te Almelo is op zoek naar 

een lid uit de kring van het maatschappelijk werk. Reageren kan tot en met 30 april 2022.  

• De Commissie van Toezicht van JC Zaanstad is op zoek naar een psychiater. Reageren kan 

tot en met 1 mei 2022. 

 
Kenniscentrum: Handleiding bemiddelingsprocedures  
In opdracht van het Bureau Commissies van Toezicht Midden-Nederland en het Kenniscentrum is een 
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stageopdracht uitgevoerd om het bemiddelingsproces inzichtelijker te maken. Het eindproduct van de 
opdracht is een handleiding voor bemiddelingsprocedures. In deze handleiding is de situatie per 1 
januari 2021 beschreven voor de klacht, grief en het sprekersbriefje. Ook bevat de handleiding een 
stappenplan voor de formele en informele bemiddeling. Tot slot is er een format bijgevoegd voor het 
vastleggen van de resultaten van de bemiddeling in een schriftelijke mededeling. De volledige 
handleiding is te vinden onder de achtergronddocumenten bij het dossier beklagprocedure. 
 
Kenniscentrum: Jaarverslag Nationaal Preventie Mechanisme 2020  
Op 31 maart 2022 heeft het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) haar jaarverslag 2020 
gepubliceerd. Dit gaat onder andere over de omstandigheden en de behandeling van mensen die in 
detentie zitten of op een andere manier in hun vrijheid zijn beperkt. Het jaarverslag laat zien dat hun 
rechten in Nederland over het algemeen goed worden gerespecteerd. Ze krijgen adequate en 
zorgvuldige zorg. Wel zijn er in een aantal rapporten aanbevelingen gedaan gericht op een versterking 
van mensenrechten in wetgeving, beleid en uitvoeringpraktijk. Klik hier voor het Jaarverslag NPM 2020. 
 
RSJ: Gevangenisdirecteur moet op verzoek foto mét hoofddoek gebruiken op gedetineerdenpas 
en buitenkant van de cel  
De beroepscommissie van de RSJ is van oordeel dat de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) in 
Ter Peel op verzoek een foto mét hoofddoek had moeten gebruiken van een gedetineerde die in de PI 
ook altijd een hoofddoek heeft gedragen. Dit geldt voor de foto op haar gedetineerdenpas en voor de 
foto aan de buitenkant van haar cel. Lees meer.  
 
RSJ: Uitspraken beroepscommissie over verlofverlening en detentiefasering sinds invoering 
Wet S&B: een overzicht  
Met de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen (Wet S&B) op 1 juli 2021 is de regelgeving 
rondom verlofverlening en detentiefasering aan gedetineerden ingrijpend gewijzigd. De 
beroepscommissie van de RSJ heeft inmiddels verschillende uitspraken gedaan die zien op deze 
nieuwe regelgeving. Lees meer.  
 
RSJ: Wijziging mailadres zaaksysteem RSJ  
De Afdeling rechtspraak van de RSJ maakt - bij het verzenden van mail vanuit het zaaksysteem -met 
ingang van 1 april 2022 geen gebruik meer van het mailadres ‘no-reply@decosasp.com’ maar van de 
mailadressen ‘beroepen@rsj.nl’ voor beroepszaken of ‘schorsingen@rsj.nl’ voor schorsingszaken. Lees 
meer.  
 
DJI: E-mail service via eMates opgeschort  
DJI heeft besloten om met ingang van 28 maart jl. voorlopig geen gebruik meer te maken van de 
berichtenservice van het bedrijf eMates. Lees meer.  
 
DJI: Vacatures 

- PI Alphen a/d Rijn: zaterdag 23 april 2022. Lees meer.  

- PI Ter Apel: zaterdag 30 april 2022. Lees meer.  

- PI Rotterdam: wervingsavond op woensdag 11 mei 2022. Lees meer. 

- PI Achterhoek: wervingsavond op 21 april 2022  en wervingsochtend op 30 april 2022. Lees 

meer. 
 

DJI: Europese subsidie voor detectiesysteem drugs  

DJI voert sinds 1 januari 2022 met financiering van de Europese Unie, het project Drug Detect uit. In 

samenwerking met drie andere Europese partners: Kemea Instituut, ondersteund door het 

Secretariaat Generaal Anticriminaliteitsbeleid (Griekenland), de Belgische directoraat-generaal 

Penitentiaire Inrichtingen (DG-EPI) en het Spaanse Secretariaat Generaal Penitentiaire Inrichtingen 

(ESMIR). Lees meer.  

 

WODC: Arbeidstoeleidingprogramma ‘Werk na detentie’ leidt tot meer werk, maar niet tot 

minder recidive  

Onderzoek van het WODC in samenwerking met onderzoeksbureau Panteia heeft uitgewezen dat ex-

gedetineerden die deel hebben genomen aan het programma ‘Werk na detentie’ in de periode daarna 

meer hebben gewerkt dan personen die niet deelnamen. Wat betreft recidive zijn geen verschillen 

gevonden tussen deelnemers aan het programma en personen uit de controlegroep. Lees meer. 
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Inspectie J&V: Veerkracht en weerbaarheid binnen JenV-ketens nader bezien 

Willen de ketens binnen Justitie en Veiligheid opgewassen zijn tegen crises, verstoringen en grote 

incidenten, dan moeten zij veerkrachtig en weerbaar zijn. Voor veerkracht en weerbaarheid zijn goed 

toegerust personeel, adequate informatie-inwinning, ketensamenwerking en lerend vermogen cruciaal. 

Op die terreinen is er veel te winnen. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in de 

analyse ‘Bij nadere inspectie’ waarin ze op een rij zette hoe justitiële uitvoeringsorganisaties met 

crises omgaan. Lees meer.  

 

Inspectie J&V: Jaarbericht 2021: Druk op uitvoeringsorganisaties onverminderd groot 

De werkdruk bij justitiële uitvoeringsorganisaties was vorig jaar groot, evenals voorgaande jaren. 

Politie, jeugdzorg, jeugdinrichtingen en migratieorganisaties bijvoorbeeld, hebben steeds meer moeite 

hun taken zoals het helpen van mensen of het beveiligen van de samenleving verantwoord uit te 

voeren. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2021 van de Inspectie Justitie en Veiligheid waarin zij meldt wat 

opvalt in haar toezicht. Te weinig middelen, personeelstekort, gebrekkige aansturing en samenwerking 

leiden bij diverse justitiële organisaties tot problemen in hun taakuitvoering. Problemen die zij 

onmogelijk alleen kunnen oppakken, aldus de Inspectie JenV. Lees meer. 

 

Forum Levenslang: EHRM stelt vragen aan Nederland 

Naar aanleiding van zeven klachten tegen Nederland dat een in Nederland opgelegde levenslange 

gevangenisstraf feitelijk en juridisch geen perspectief op invrijheidstelling biedt, heeft het EHRM op 17 

maart 2022 vragen gesteld aan de Nederlandse regering en aan de klagers. De zaken zijn te vinden in 

de database van HUDOC. Lees meer.  

 

IGJ: Palliatieve zorg in gevangenschap zo goed mogelijk 

Elk jaar overlijden gemiddeld zeven mensen in gevangenschap aan een ongeneeslijke ziekte. Als 

uitplaatsing niet mogelijk is, brengen zij hun laatste levensfase door in een penitentiaire inrichting of in 

een forensisch psychiatrisch centrum. Daar krijgen zij zo goed mogelijk palliatieve zorg en 

stervensbegeleiding van zeer betrokken hulp- en zorgverleners en geestelijk verzorgers. Maar er zijn 

wel beperkingen. Lees meer.  

 

APT: Preventing violence against indigenous women in detention 

The APT has made a series of recommendations to counter the heightened risk of vulnerability 

experienced by indigenous women in the criminal justice system and when deprived of liberty. The 

recommendations were presented in a submission to the UN Special Rapporteur on violence against 

women and contribute to a report that will be prepared for the 50th session of the Human Rights 

Council. Lees meer. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2022/009  

Klager klaagt over een disciplinaire straf bestaande uit veertien dagen opsluiting in een strafcel 

wegens het bezit van een mobiele telefoon en een usb-kabel. Klager betwist niet het bezit van deze 

contrabanden, maar voert aan dat de opgelegde disciplinaire straf onredelijk en onbillijk is, aangezien 

hij lijdt aan een ernstige vorm van claustrofobie. De dag na de strafcelplaatsing heeft klager de 

psycholoog gezien en deze heeft geadviseerd dat hij zo kort mogelijk in de isoleercel moest verblijven. 

Klager is tijdens de strafcelplaatsing ook onder cameratoezicht geplaatst en heeft vervolgens afleiding 

in de vorm van krijtjes, boeken en later ook een tv gekregen. Uiteindelijk heeft klager zeven dagen in 

de isoleercel gezeten. Door de directie wordt niet ontkent dat klager lijdt aan een ernstige vorm van 

claustrofobie en dat dit bekend is bij de medische dienst en de psycholoog. De beklagrechter is van 

oordeel dat sprake is van een onredelijk strenge bestraffing en dat klager niet in een strafcel geplaatst 

had mogen worden. De beklagrechter overweegt daartoe dat uit de stukken niet blijkt dat 

alternatieven, zoals verblijf op eigen cel, zijn overwogen. Het beklag wordt gegrond verklaard en aan 

klager wordt een tegemoetkoming van € 87,50 (7 x €12,50) toegekend. 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.  
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Verschenen jaarverslagen 

Jaarverslag DC Rotterdam 

Jaarverslag PI Alphen a/d Rijn 

Jaarverslag PI Ter Apel 

Jaarverslag Pompestichting 

Jaarverslag DC Schiphol 

Jaarverslag PI Nieuwersluis 

Jaarverslag PI Rotterdam, locatie de Schie 

Jaarverslag PI Krimpen a/d IJssel 

Jaarverslag PI Leeuwarden 

 

Verschenen nieuwsbrieven 

Prison Insider – maart deel I, maart deel II en een speciale Oekraïne editie 

Europris – maart 2022  

Expertisecentrum Veiligheid: Ouder in detentie – maart 2022  

Defence for Children – 6 april 2022 

 

Verschenen tijdschriften 

Bonjo – april 2022 

 

Luistertip van de redactie: Podcast De Dag: (g)een bericht uit de gevangenis  

Sinds 28 maart 2022 is het contact hebben met een gevangene moeilijker. Het berichtensysteem 

eMates is stopgezet door de Minister voor Rechtsbescherming, naar aanleiding van een onderzoek 

naar Ridouan Taghi. De zware crimineel zou met z'n neef een ontsnappingspoging hebben beraamd 

en ook via de berichtenservice regelmatig teksten sturen. Luister hier.  

 

Luistertip van de redactie: Podcast Defence for Children: Kindgericht horen in straf- en 

vreemdelingenzaken 

Jongeren tussen de 12-18 jaar zijn nog niet volwassen en moeten kindvriendelijk worden gehoord in 

straf- en vreemdelingenzaken. In deze driedelige miniserie vertellen minderjarige slachtoffers, 

verdachten en vluchtelingen over hun ervaringen met de politie en de IND. Luister hier. 

 

Kijktip van de redactie: Petrus op bezoek bij de vrouwengevangenis in Nieuwersluis 

Petrus is op een hele bijzondere locatie: de vrouwengevangenis in Nieuwersluis.  In het kader van het 

weekthema ‘Liefde om door te geven’ wordt bekeken hoe liefde doorgegeven in de gevangenis. Lees 

meer. 

 

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. 

 

Oekraïners vrijgelaten uit gevangenis Ter Apel om in eigen land te kunnen vechten  

Twee Oekraïners die in de penitentiaire inrichting in Ter Apel in voorarrest zaten, zijn vrijgelaten om in 

eigen land tegen de Russen te kunnen gaan vechten. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft dat 
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donderdag besloten.  

 

Datum: 18 maart 2022  

Bron: RTV Noord 

  Lees meer 

 

Baan na celstraf houdt bajesklant niet op het rechte pad 

Ook als bajesklanten na hun straf meteen werk vinden, vallen ze vaak toch weer terug in crimineel 

gedrag, zo blijkt uit onderzoek. Werk vinden na detentie blijkt niet de remedie waarop tot nu gehoopt 

is.  

 

Datum: 25 maart 2022 

Bron: AD 

  Lees meer 

 

Kwart minder gevangenen in 2021 in Nederland dan tien jaar eerder  

Nederland had in 2021 bijna een kwart minder gevangenen dan in 2011, meldt de Raad van Europa. 

Het aantal daalde met 22,5 procent. Het aantal daalde tussen 2020 en 2021 met 7,9 procent, volgens 

de Raad van Europa kwam dat vooral doordat het begaan van misdaden moeilijker werd door de 

coronaregels.  

 

Datum: 5 april 2022  

Bron: De Telegraaf 

  Lees meer 
 

 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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