
 

 

 
 

Nieuwsbrief augustus 2018 

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: op dit moment zijn er geen nieuwe vacatures. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen maand is er weer een dossier geüpdatet, te weten Verlof.  Ook is het RSJ advies 

“Gedetineerden met psychische problematiek” op de website geplaatst. 

 

IJ&V: onderzoek mogelijkheid snellere DNA-afname veroordeelden 

De Inspectie Justitie en Veiligheid pleit voor onderzoek naar mogelijkheden om eerder DNA af te 

nemen bij veroordeelden dan nu het geval is. Van zo’n 20.000 veroordeelden is op dit moment 

geen DNA-materiaal in de landelijke databank opgenomen. Daarnaast beveelt de Inspectie aan 

om de coördinatie van het DNA-afnameproces bij het Openbaar Ministerie (OM) te leggen. Ook 

moeten sommige betrokken organisaties hun processen en sturing verbeteren. Dat zijn de 

belangrijkste conclusies uit het vervolgonderzoek naar de uitvoering van twee aanbevelingen van 

de Commissie Hoekstra. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

IJ&V: Verbetermaatregelen FPA Utrecht in gang gezet 

De forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht - voorheen FPA Roosenburg - heeft de 

maatregelen uit het verbeterprogramma in gang gezet. De kliniek en haar medewerkers zijn met 

grote inzet en motivatie aan de slag gegaan om de plannen uit te voeren. Het is na vier maanden 

evenwel te vroeg om echte resultaten te zien en conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit. 

Dat constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. 

Het verbeterplan is opgesteld nadat patiënt Michael P. werd opgepakt als verdachte van de moord 

op Anne Faber. Hij is inmiddels door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar 

en tbs. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

DJI: Minister Dekker stuurt eindrapport VIV JJ naar de Tweede Kamer 

Op 11 juli stuurde minister Dekker het eindrapport Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming 
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Justitiële Jeugd (VIV JJ) naar de Tweede Kamer. Het doel van deze verkenning was te kijken wat 

een jeugdige in de toekomst nodig heeft aan zorg en beveiliging tijdens de periode van 

vrijheidsbeneming. In het eindrapport staan de bevindingen en mogelijke vervolgstappen inclusief 

wet- en regelgeving. Over deze bevindingen en eventuele aanpassingen gaat de minister na het 

zomerreces in gesprek met de Tweede Kamer tijdens een breed debat.  

 

Klik hier voor het nieuwsbericht en de brief aan de Tweede Kamer, inclusief het rapport. 

 

DJI: Inspectie Gezondheidszorg positief over zorg op de TA 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert dat de zorg op de twee 

terroristenafdelingen (TA’s) in de penitentiaire inrichting (PI) Vught en in PI Rotterdam (de Schie) 

op orde is.  

 

Klik hier voor het hele bericht en hier voor het rapport. 

 

DJI Zien: 'Hier zijn we met zijn allen één' 

Het begon met een personeelstekort bij de KMar op "hotspot" Schiphol. Het idee ontstond om de 

taak Intake & Service te laten uitvoeren door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). 

Omdat er al contacten waren met DJI en zij BOA’s konden leveren, kwam de KMar bij DV&O uit. 

Afdelingshoofd divisie beveiliging DV&O Sander van den Brandt: 'Er waren dringend extra mensen 

nodig en zo ontstond het idee om, bij wijze van experiment, specifieke taken van de KMar die geen 

algemene opsporingsbevoegdheid vereisen uit te besteden aan DV&O.' Inmiddels werken er 29 

DV&O'ers voor de KMar op Schiphol: 11 op de politiepost op Schiphol Plaza en 18 in het 

cellencomplex van JC Schiphol. Om verwarring bij het publiek te voorkomen, werken de DVO'ers 

op de politiepost in KMar-uniform. 

 

Klik hier voor het hele artikel. 

 

Rijksoverheid: Wetsvoorstel over aanpak smokkelwaar in gevangenis naar Tweede Kamer 

Het wetsvoorstel dat het binnensmokkelen van verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen 

strafbaar stelt, is bij de Tweede Kamer ingediend. Minister Dekker: ‘De praktijk wijst uit dat er 

ondanks strenge controles voortdurend nieuwe manieren worden gevonden om verboden spullen 

binnen te brengen. Dat moet stevig worden aangepakt omdat de veiligheid in het geding is.’ 

Bezoekers die de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 

tegemoet zien. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf legaal zijn, maar waarvan het bezit in de 

inrichting verboden is, omdat het gebruik de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar kan 

brengen. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets of gereedschap. Het binnenbrengen van illegale 

voorwerpen zoals drugs en wapens was al strafbaar. 

 

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht. 

 

De Kinderombudsman: rapport: Laat mij niet zitten. Schadevergoeding en vervangende 

jeugddetentie in het strafrecht jeugdstrafrecht 

In Nederland kan de rechter een schadevergoeding opleggen die de dader moet betalen aan het 

slachtoffer. Dit is de zogenaamde schadevergoedingsmaatregel. Bij volwassenen wordt hieraan 

altijd een vervangende hechtenis verbonden: als de veroordeelde de schadevergoeding niet 

betaalt, moet hij een aantal dagen de gevangenis in, afhankelijk van de hoogte van de 

schadevergoeding. Bij minderjarigen kan de rechter ervoor kiezen om vervangende jeugddetentie 

op te leggen. Dit hoeft dus niet. 

 

Klik hier voor het hele rapport. 

 

Uitspraak van de maand: KC2018/008 

Klager is van Poolse afkomst en heeft een verzoek tot het ontvangen van bezoek ingediend. Bij 
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het invullen van het aanvraagformulier vult hij de geboortedatum van zijn bezoek in zowel 

gebruikelijke cijfers als Romeinse cijfers in. Hierdoor ontstaat verwarring en wordt het Romeinse 

cijfer vijf (V) gelezen als elf (11). Klagers bezoek, dat speciaal voor het bezoekmoment 

overgekomen was vanuit Polen, werd de toegang geweigerd omdat de geboortedatum op de 

bezoeklijst niet overeenkwam met de geboortedatum in het paspoort. Klager is hiertegen in beklag 

gegaan. De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard omdat de bezoekaanvraag op 

onredelijke gronden is afgewezen. Naar de mening van de beklagcommissie heeft de inrichting 

een zekere onderzoeksplicht. De enkele omstandigheid dat klager de geboortemaand, zoals 

gebruikelijk in Polen, in Romeinse cijfers heeft geschreven levert volgens de beklagcommissie niet 

voldoende grond op om direct over te gaan tot weigering van het bezoek. De beklagcommissie 

kent een compensatie toe van € 50,00. Klager wil zijn compensatie graag ontvangen in de vorm 

van verfspullen. Het resultaat van het schilderwerk zou dan wél opgehangen moeten worden in de 

gang waar de directie zit. De directie heeft inderdaad de twee doeken een plek in de gang 

gegeven.  

 

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. 

 

Leestips vanuit de Bonjo: 

Gerard Spong & Peter R. de Vries: ‘PS: dit is vertrouwelijk’ 

Een boek waarin de twee heren met elkaar corresponderen via de e-mail en waarbij verschillende 

spraakmakende zaken de revue passeren. Ook hebben zij beiden een uitgesproken mening over 

ethische kwesties.  

 

Yehudi Moszkowicz: ‘Moord en doodslag en andere zaken’ 

In dit boek wordt men een kijkje in het leven van een strafpleiter geboden.  

 

Petra Keijl: ‘Met pek en veren’ 

Het verhaal van een vrouw die aan den lijve heeft ondervonden hoe het is om de partner te zijn 

van een beschuldigde in een #MeToo-affaire. Op basis van haar eigen ervaring schreef zij dit 

boek. 

 

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

worden gehouden. 

 

Dinsdag 4 september 2018 : 

Masterclass penitentiair recht door de RSJ via Opleidingsinstituut DJI Nieuwegein 

 

Woensdag 5 september 2018: 

Penitentiaire beginselen wet voor leden van de commissie van toezicht via opleidingsinstituut DJI 

Den Haag 

 

Inschrijven voor een van bovengenoemde cursussen kan via deze link. 

 

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 
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www.commissievantoezicht.nl 

 

Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van 

de commissies van toezicht. 

Wapens van bewakingsdienst Justitie in Zutphen gestolen 

 

Bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) zijn in de nacht van zondag 29 juli 2018 op 

maandag 30 juli 2018 vuurwapens gestolen. De DV&O verzorgt het vervoer van arrestanten, 

gedetineerden en vreemdelingen. 

 

Bron: De Stentor 

Datum: 30 juli 2018 

 

Lees meer 
 

Gevangene wil langer blijven zitten 

 

Een Zoetermeerse gedetineerde heeft de rechtbank gevraagd tot en met de allerlaatste dag van 

zijn celstraf te mogen blijven zitten. 

 

Bron: De Telegraaf  

Datum: 30 juli 2018 

 

 Lees meer 

 

'Verblijf in Belgische cel komt neer op foltering' 

 

Dagen op cel zonder te luchten, ratten in de gang en nauwelijks medische verzorging. Het regime 

in de Antwerpse gevangenis komt neer op foltering, aldus een noodkreet van circa zeventig 

Nederlandse gedetineerden. Ze willen dat Nederland ingrijpt. 

 

Bron: AD 

Datum: 21 juli 2018 

 

Lees meer 
 

 

 

Naar website   Afmelden nieuwsbrief 
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