Nieuwsbrief augustus 2016
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke
dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. De afgelopen periode zijn er een aantal dossiers geüpdatet,
waaronder bejegening, medische zorg en penitentiair dossier. Indien u suggesties hebt voor nieuwe
dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).

Nieuw op het Kenniscentrum staan - achter het wachtwoord - de cijfers van het totaal aantal klachten
per jaar per sector gepubliceerd. Deze cijfers komen uit Klaver, het klachtenregistratiesysteem dat
gebruikt wordt door de secretariaten van de Bureaus Commissies van Toezicht. De cijfers gaan terug
tot 2012. Alle cijfers zijn per sector geregistreerd, te weten detentiecentra, jeugd, volwassenen en
TBS. Deze informatie is te vinden onder het kopje: wat doet de commissie? – klachtenoverzicht op
jaarbasis – cijfers.
RSJ: inschrijven congres “aansluiting gemist!”
Op donderdag 13 oktober aanstaande organiseert de RSJ het congres ‘Aansluiting gemist!’. Een
succesvolle terugkeer van personen in de samenleving vraagt om systemen die naadloos op elkaar
aansluiten; tijd voor een out-of-the-box verkenning van knelpunten en oplossingen. U kunt zich vanaf
heden inschrijven voor het congres via de website.
Klankbordgroep Commissies van Toezicht justitiële inrichtingen

Op maandag 14 november 2016 vindt de Landelijke Themadag voor de Commissies van Toezicht
weer plaats in Amersfoort. Het thema voor dit jaar is: Op weg naar buiten...toezicht onmisbaar! De
Klankbordgroep heeft een vooraankondiging verstuurd aan de voorzitters en leden voor de
commissies van toezicht. Ook is de vooraankondiging in de agenda op het Kenniscentrum geplaatst.
In september 2016 volgt meer informatie.
DJI: Re-integratiewijzer voor gedetineerden online. Nieuwe digitale tool voor gedetineerden
om te werken aan hun re-integratie
Op donderdag 21 juli heeft het gevangeniswezen een nieuwe digitale tool in gebruik genomen
waarmee gedetineerden actief aan de slag kunnen met hun terugkeer in de maatschappij. Dit doen
ze op een PC in het Re-integratiecentrum (RIC) van hun eigen inrichting.

Gedetineerden kunnen nu zelf uitzoeken welke re-integratieactiviteiten beschikbaar zijn in hun
inrichting. Tevens kunnen zij bekijken wat er in andere PI’s wordt aangeboden. Dit doen ze onder
begeleiding van medewerkers en vrijwilligers. Het streven is om alle RIC’s indien mogelijk dagelijks
te bemensen zodat er voldoende mogelijkheden zijn om te werken aan herstel en een succesvolle
terugkeer in de maatschappij.
DJI: DJI-Verkenning ‘Capaciteit in Balans’ afgerond
Onlangs stuurde staatssecretaris Dijkhoff een brief aan de kamer waarin hij aangaf tegemoet te
komen aan de wens van de Tweede Kamer, om in ieder geval deze kabinetsperiode geen nieuwe
gevangenissen te sluiten. DJI is gevraagd om na te denken over hoe omgegaan zou kunnen worden
met de overcapaciteit. DJI heeft een verkenning ‘Capaciteit in Balans’ gemaakt in samenspraak met
het veld. Met deze verkenning wil DJI duidelijkheid bieden over de omvang van de overcapaciteit en
wat dit voor de organisatie en medewerkers betekent wanneer deze verkenning zou worden
uitgevoerd.

Voor het gehele nieuwsbericht en de aanbiedingsbrief en bijlage, klik hier.
DJI: Meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gedetineerden. Gedetineerden zelf
verantwoordelijk voor afsluiten van hun cel.

DJI bereidt gedetineerden zo goed mogelijk voor op hun terugkeer in de samenleving. Daarvoor is
het nodig dat zij zelfredzaam zijn en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Sinds een aantal jaar
hebben gedetineerden in een aantal Nederlandse gevangenissen overdag de beschikking over de
sleutel van hun cel. Op die manier kunnen gedetineerden zich van A naar B verplaatsen binnen de

gevangenis als ze naar een activiteit gaan zoals arbeid of recreatie. Aan het begin van de avond
gaan alle cellen weer op slot en dan kunnen gedetineerden er niet meer uit tot de volgende ochtend.

Om verder te lezen, klik hier.
DJI: Justitieel Complex Zaanstad
Bij het testen van de techniek in de nieuwbouw in Zaanstad, is gebleken dat op één van de cruciale
technieken in het pand, op dit moment onvoldoende bedrijfszekerheid is om de inhuizing van het
gevangeniswezen te realiseren op 5 september 2016. De geplande instroom van justitiabelen in de
gevangenis en het huis van bewaring loopt hierdoor een vertraging op. De exacte datum van
inhuizing wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De officiële opening van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) verricht door Zijne Majesteit de
Koning op dinsdagochtend 6 september 2016 zal wel doorgang vinden.

Hierbij de link naar beide nieuwsberichten: Vertraging nieuwbouw Zaanstad door technische
verstoring en Koning opent Justitieel Complex Zaanstad.
IVenJ: Rapport: Jaarbeeld Terugkeer 2015
De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de begeleide gedwongen terugkeer van
vreemdelingen. Dit jaarbeeld van de Inspectie over het terugkeerproces beschrijft op hoofdlijnen de
bevindingen van de in 2015 gemonitorde uitzettingen. Om het gehele nieuwsbericht en het daarbij
horende rapport in te zien, klik hier.

Kamerstukken met bijlagen, zover relevant:
Niet-dossierstuk 2015-2016, 2016D30216, Tweede Kamer: Inbreng van een schriftelijk overleg
inzake de wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (Kamerstuk 29
279, nr. 325)

Kamerstuk 2015-2016, 24587, nr. 657, Tweede Kamer: Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris
onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Kamerstuk 2015-2016, 24587, nr. 658, Tweede Kamer: Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris
voortgezet Crimineel Handelen in Detentie- telefonie en plaatsing in de Extra Beveiligde Inrichting

Kamerstuk 2015-2016, 24587, nr. 659, Tweede Kamer: Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris
visie op detentie en resocialisatie

Kamerstuk 2015-2016, 29452, nr. 201, Tweede Kamer: Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel;
Brief staatssecretaris inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging
van overheidswege

WODC:
De oplegging en uitvoering van de gedragsbeïnvloedende maatregel voor delinquente jongeren
De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is een maatregel voor jeugdige delinquenten die een
ernstig delict plegen (of veel delicten plegen) en psychische problematiek hebben waarvoor
ambulante behandeling nodig is. De maatregel is ingevoerd in 2008, maar wordt veel minder gebruikt
dan oorspronkelijk werd verwacht: nog geen 1% van alle sancties voor jeugdigen per jaar bestaat uit
een GBM.
Haalbaarheid recidiveonderzoek onder gedetineerden opgenomen in de monitor nazorg
In deze voorstudie is bekeken welke mogelijkheden er zijn om recidiveonderzoek te doen. Eerst is
onderzocht of de gegevens die zijn verzameld in het kader van de monitor nazorg kunnen worden
gekoppeld aan de Recidivemonitor. Daarna is nagegaan of de groep gedetineerden die voorkomt in
de monitor nazorg representatief is voor de totale groep ex-gedetineerden die tot de doelgroep
behoort en langer dan twee weken in detentie verblijft. Vervolgens is gekeken welke gegevens
beschikbaar zijn voor het recidiveonderzoek. Ten slotte is uitgezocht welk type effectonderzoek
haalbaar is.

Uitspraak van de maand: KC 2016/041
Klager beklaagt zich er over dat hij geen koosjere voeding ontvangt. De directeur heeft hiertoe
besloten op advies van de rabbijn. Volgens het rabbinaat is er in 2010 contact geweest tussen klager

en een rabbijn en op basis daarvan is besloten om aan klager geen koosjere voeding toe te kennen.
Klager ontkent dat hij met de rabbijn heeft gesproken en licht toe dat hij pas sinds kort bezig is met
zijn joodse geloof. De beklagrechter is van oordeel dat het advies van de rabbijn niet inzichtelijk en
onvoldoende onderbouwd is en heeft het beklag daarom gegrond verklaard en de directeur de
opdracht gegeven om een nieuwe beslissing te nemen. Naar aanleiding van deze uitspraak is de
rabbijn alsnog bij klager geweest en is negatief geadviseerd. De directeur heeft opnieuw besloten om
geen koosjere voeding te verstrekken.

Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de
maand zou zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per
mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg voor het anonimiseren
en plaatsen van de uitspraak.

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.

Levenslang veroordeelde mag resocialiseren, maar niet re-integreren
Edwin S. (55) mag sporten, naar de bieb en hij heeft zelfs een keer een cursus 'spreken met
slachtoffers' gevolgd. Maar op proefverlof, leren hoe een mobieltje werkt of hoe je een ov-chipkaart
oplaadt? Dat is nog nergens voor nodig, vindt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
Woensdag vocht de tot levenslang veroordeelde S. dit oordeel aan bij de Haagse rechter. In een kort
geding eiste de gedetineerde, die al bijna de helft van zijn leven vastzit, dat hij mag 'resocialiseren'.
Want daar wil de man, die in 1994 werd veroordeeld wegens een gewelddadige overval waarbij één
dode viel en een ander slachtoffer zwaargewond raakte, zo snel mogelijk mee beginnen.
Bron: De Volkskrant.
Datum 27 juli 2016
Lees meer

Australië geschokt door martelbeelden kinderen in gevangenis
De Australische premier Malcolm Turnbull is 'diep geschokt en ontzet' nadat er videobeelden zijn
opgedoken uit een jeugdgevangenis waarop te zien is hoe een tiener met een kap op zijn hoofd
wordt vastgeketend aan een stoel. Ook is te zien hoe er traangas wordt ingezet tegen een zestal
aboriginal-jongeren.

De beelden werden maandagavond uitgezonden door Four Corners, een journalistiek
onderzoeksprogramma van omroep ABC. De opnames zijn gemaakt tussen 2010 en 2014 in het Don
Dale-jeugddetentiecentrum in Darwin, de hoofdstad van het Noordelijk Territorium in Australië.
Bron: De Volkskrant
Datum: 26 juli 2016
Lees meer

Slachtoffer krijgt vaker tijdig bericht over vrije dader
Het is vorig jaar negentien keer gebeurd dat slachtoffers van zware misdrijven en nabestaanden te
laat ervan op de hoogte zijn gesteld dat de dader uit de gevangenis of tbs-kliniek is. Dat blijkt uit
cijfers van het Informatiepunt Detentieverloop (IDV). Het betekent een daling ten opzichte van een
jaar eerder.
In 2014 gebeurde het nog 61 keer dat een melding te laat kwam. Volgens de regels moeten

slachtoffers en nabestaanden minimaal een week van tevoren worden geïnformeerd.

Het IDV laat het slachtoffers weten als de dader verlof krijgt, ontsnapt of vrijkomt. Dat moet
voorkomen dat slachtoffers van zware misdrijven onverwacht de dader tegen het lijf lopen. De regels
gelden als de dader minimaal acht jaar cel of tbs heeft gekregen, of als de slachtoffers in de
rechtszaal spreekrecht hebben gehad.
Bron: AD
Datum: 26 juli 2016
Lees meer
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