
 

  

 
Nieuwsbrief augustus 2017 
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  
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl). 
 
Kenniscentrum: Opleidingsaanbod DJ 
Het opleidingsinstituut van DJI biedt diverse opleidingen aan voor leden van de commissies van 
toezicht, zoals een Masterclass Penitentiair recht op 2 oktober en 21 november 2017 en een Training 
Bemiddeling op diverse data door het hele land. Voor meer informatie hierbij de link naar het 
nieuwsbericht met daarin de meest recente nieuwsbrief van DJI Opleidingsinstituut van 14 juli 2017. 
 
DJI: Levenslange gevangenisstraf toekomstbestendig 
Een aanpassing van het huidige beleid zorgt ervoor dat de levenslange gevangenisstraf blijft bestaan. 
Staatssecretaris Dijkhoff heeft de Tweede Kamer laten weten dat de aanpassingen in het beleid rond 
de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf gereed zijn. 
 
Klik hier om het gehele nieuwsbericht te lezen. 
 
DJI: Feiten en cijfers DJI 2012-2016 gepubliceerd 
Jaarlijks geeft de DJI een overzicht uit van alle feiten en cijfers over vreemdelingenbewaring, 
jeugdinrichtingen, gevangeniswezen en forensische zorg: DJI in getal. DJI in getal geeft de 
ontwikkelingen van de capaciteit en de bezetting in de justitiële inrichtingen weer. Daarnaast verschaft 
de publicatie inzicht in persoonskenmerken van justitiabelen, zoals geslacht, leeftijd, geboorteland en 
nationaliteit. Ook het aantal ontvluchtingen en onttrekkingen is opgenomen. Een samenvatting met de 
belangrijkste bevindingen per onderdeel zijn uitgewerkt in infographics. 
 
Klik hier om het gehele nieuwsbericht te lezen en de infographics te bekijken. 
 
DJI: Landelijke uitrol coldcasekalender binnen DJI 
Gisteren is in de PI Alphen aan den Rijn het startsein gegeven voor de uitrol van de coldcasekalender 
binnen alle penitentiaire inrichtingen van DJI. Nederland telt ongeveer 1500 onopgeloste misdrijven 
die als cold case te boek staan, voor het grootste deel levensdelicten. Cold case-teams van de politie 
proberen deze zaken alsnog op te lossen. 
 
Klik hier om het gehele nieuwsbericht te lezen. 
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DJI: Reactie op berichtgeving middelengebruik in inrichtingen 
Sinds 20 juli jl. is op basis van een WOB verzoek van het ANP veel media-aandacht voor het gebruik 
van verdovende middelen in justitiële inrichtingen en TBS klinieken. De DJI heeft hier uitgebreid op 
gereageerd. Deze reactie kunt u hier lezen.  
 
DJI: Nieuw winkelsysteem voor justitiabelen: Winkel In-Made 
Per 1 juli 2017 is DJI overgestapt op een nieuw winkelsysteem voor justitiabelen met de naam ‘Winkel 
In-Made’. DJI kiest voor Winkel In-Made, omdat dit belangrijke voordelen oplevert voor onze 
organisatie én voor de justitiabelen. 
 
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 
 
DJI weblogs: 
Undercover boss in de gevangenis – Erik Masthoff, directeur zorg en behandeling/psychiater Vught 
 
Perspectief herstelbemiddeling: Resultaat 2016: ruim 2000 aanmeldingen 
Perspectief Herstelbemiddeling zoals Slachtoffer in Beeld sinds april dit jaar heet, presenteert met trots 
de resultaten over 2016. Met 2030 aanmeldingen werd vrijwel evenveel aangemeld als het jaar ervoor. 
 
Lees hier verder voor de meest opvallende resultaten en ontwikkelingen. 
 
Rechtspraak.nl: 1 jaar cel voor aanval op medegevangene in Lelystad 
Een 29-jarige man heeft samen met een ander in 2016 in de gevangenis in Lelystad een 
medegevangene in elkaar geslagen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een 
gevangenisstraf van 1 jaar.  
 
Het gehele nieuwsbericht en de uitspraak van de rechtbank leest u hier. 
 
Wetten.nl: Aanwijzing tbs bij vreemdelingen 
Deze aanwijzing geeft regels voor het vorderen van tbs bij vreemdelingen, zie hiervoor met name 
hoofdstuk 2. Bij vreemdelingen ten aanzien van wie vaststaat of aannemelijk is dat zij niet rechtmatig 
in Nederland kunnen verblijven na afloop van de maatregel tot terbeschikkingstelling (tbs) wordt 
afgezien van het vorderen van tbs, mits dat gelet op het belang van de veiligheid van de samenleving 
verantwoord is. Als bij deze vreemdelingen toch een tbs-maatregel aangewezen is, dan zal dat in de 
regel een tbs met verpleging van overheidswege zijn1. Tevens geeft deze aanwijzing in hoofdstuk 3 
regels voor de executie van de tbs bij vreemdelingen. Uitgangspunt bij de executie van tbs bij 
vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf is dat, waar mogelijk, wordt ingezet op een snelle en veilige 
repatriëring naar het land van herkomst. 
 
Hier vindt u de volledige aanwijzing. 
 
Overige relevante publicaties op het gebied van detentie: 
Nationale Ombudsman: 2017/072 Detentiecentrum Zeist weigert echtpaar toegang zonder behoorlijke 
reden en geeft geen duidelijk toelichting waarom 
 
Defence for Children: Kinderombudsman volwaardig toezichthouder kinderrechten 
 
Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen: België aan de kaak gesteld door het Comité voor 
de Preventie van Foltering 
 
Kamerbrief over regeling voor strafonderbreking vreemdelingen: Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) geeft 
de Tweede Kamer een verduidelijking over de regeling rondstrafonderbreking van vreemdelingen die 
geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Daarbij gaat hij in op de aanpassing die hij wil maken in 
deze regeling. 
 
Uitspraak van de maand: KC 2017/030 
Klager beklaagt zich over de frequentie waarmee bij hem celinspecties worden uitgevoerd, kennelijk 
omdat hij op een interne GBR-lijst (gedetineerden met een bepaald risico) staat en over het feit dat hij 
op deze GBR-lijst staat. De GBR-lijst is een interne lijst met gedetineerden met een bepaald risico. De 
directeur heeft behoefte om deze lijst te hebben zodat extra aandacht kan worden bestaat aan de 
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gedetineerden op de lijst. Hoewel de beklagrechter hier op zich begrip voor heeft kan hij zich niet 
verenigen met de wijze waarop de lijst thans is weergegeven. De GBR-lijst is naar het oordeel van de 
beklagrechter onvoldoende omkleed met de juiste waarborgen. Daarnaast kan en mag het niet zo zijn 
dat het enkele feit dat een gedetineerde op de lijst staat, zonder enige extra motivering leidt tot extra 
beperkende maatregelen zoals de celinspecties bij klager. Het beklag wordt daarom op beide 
onderdelen gegrond verklaard en aan klager wordt een tegemoetkoming toegekend van € 50,-. Klager 
staat niet langer op de GBR-lijst.  
 
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 (gelieve in een word-bestand) aan de 
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren. 
 
Verschenen nieuwsbrieven:  
Defence for Children nr. 12 13 juli 2017 
 
Update VIV Justitiële Jeugd: nummer 03 – juli 2017 
 
Tips van de redactie: 
Pop-up hotel, gerund door vluchtelingen in de voormalige Bijlmerbajes: The Movement Hotel 
 
Pop-up stadsstrand op de luchtplaats van voormalige stadsgevangenis het Wolvenplein: Copacabajes 
 
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden. 
 
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. 
 
Nederlandse cellen zijn niet meer te vullen 
 
De criminaliteit in Nederland daalt al jaren, daardoor worden de gevangenissen steeds leger. Zo leeg 
dat het personeel vreest voor sluiting. […] In heel Nederland worden de gevangenissen leger. Dat komt 
doordat de geregistreerde criminaliteit al jaren afneemt, in heel West-Europa. Van de ongeveer 13.500 
bedden in gevangenissen waren er in mei dit jaar zo’n 8.400 bezet – dat is inclusief 
vreemdelingenbewaring. 
 
Bron: NRC 
Datum: 2 juli 2017 
 

 Lees meer  
 
Tweehonderd Belgische gevangenen slapen op de grond 
 
In de Belgische gevangenissen moeten tot tweehonderd gedetineerden op de grond slapen. Dat blijkt 
uit cijfers die politicus Stefaan Van Hecke (Groen) opvroeg aan de Belgische justitieminister Koen 
Geens (CD&V). 
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Vooral in Antwerpen, Gent en Hasselt zijn eenpersoonscellen van tien vierkante meter vaak bevolkt 
door drie gedetineerden. Twee slapen in een stapelbed, nummer drie ligt op een matras op de grond. 
De vakbonden spreken van toestanden die je enkel in een 'bananenrepubliek' ziet. 
 
Bron: AD 
Datum: 5 juli 2017 
 

 Lees meer  
 
Van drugshol tot bungalow: zo leven Nederlandse gevangenen in het buitenland 
 
Deze week hoort Harm Fitié of de 12 jaar cel die hij in China uitzit voor de dood van zijn buurman ook 
in hoger beroep standhoudt. Fitié is een van de ruim 2.000 Nederlanders in een buitenlandse 
gevangenis. Hoe zien hun levens eruit en welke bijstand krijgen zij? 
 
Bron: Volkskrant 
Datum: 20 juli 2017 
  

 Lees meer  
 
 

 Naar website   Afmelden nieuwsbrief 
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