
 

 

 
 

Nieuwsbrief augustus 2019 

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 vacatures: 

De Commissie van toezicht bij JJI Intermetzo Lelystad zoekt een 

psychiater/gedragswetenschapper. 

Op deze vacature kan tot 16 augustus worden gereageerd. 

 

FPC de Kijvelanden is op zoek naar een gedragsdeskundige met kennis van de intramurale zorg 

voor geestelijk gestoorden. 

Op deze vacature kan tot 18 augustus worden gereageerd.  

 

Klik hier voor de vacatures. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen tijd zijn er weer een aantal dossiers geüpdatet. Het gaat daarbij om de dossiers 

Rookbeleid en GVM-lijst. Vanaf heden is de website www.commissievantoezicht.nl compatible met 

mobiele devices.  

 

DJI: Minister verscherpt veiligheidsbeleid gevangeniswezen 

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming stuurde op 11 juli 2019 een brief naar de Tweede 

Kamer waarin hij maatregelen aankondigt om het veiligheidsbeleid in het gevangeniswezen verder 

aan te scherpen. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het informatieblad. 

 

DJI: Ontvluchting Detentiecentrum Rotterdam 

Woensdag 25 juli 2019 is een (bestuursrechtelijke) vreemdeling ontvlucht uit het Detentiecentrum 

in Rotterdam. De Politie en de Koninklijke Marechaussee zijn direct op de hoogte gebracht en 

gestart met de opsporing. 

 

Klik hier voor het hele bericht. 
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DJI: PI Middelburg is op zoek naar jou 

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Middelburg zoekt nieuwe collega’s. Daarom organiseert de PI op 

donderdag 22 augustus 2019 een wervingsavond. 

 

Klik hier voor meer informatie over de beschikbare functies. 

 

DJI Zien: Werken aan een veiliger samenleving 

Annelore Roelofs is plaatsvervangend hoofddirecteur van DJI. Haar organisatie bevindt zich in een 

‘majeure’ transitie. Deze verandering is ingegeven door de maatregelen die de minister nam na het 

onderzoek naar Michael P., de man die Anne Faber ombracht terwijl hij in een instelling voor 

psychiatrische zorg verbleef. ‘Ik zeg het voorzichtig, want het is geen gemakkelijk onderwerp, maar 

ik denk dat onze samenleving veiliger is dankzij deze maatregelen.’ 

 

Klik hier voor het gehele bericht. 

 

DJI Zien: 'Wij bieden volledige aandacht' 

Streetwise zijn ze, de jongens uit de Amsterdamse Top600 die in JC Zaanstad verblijven. Veel trek 

om na te denken over een leven buiten de criminaliteit hebben ze meestal niet. Maar een goede 

wake-up call wil nog wel eens helpen. Bijvoorbeeld als er een beroep wordt gedaan op hun eigen 

verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en creativiteit. Peter Faber werkt met zijn Peter Faber 

Stichting al zeker acht jaar in de gevangenissen in de Amsterdamse regio en hem lukt het om door 

te dringen. ‘Niet bij iedereen, wel bij een aantal.’ Zijn geheim? ‘Volledige en onvoorwaardelijke 

aandacht.’ 

 

Klik hier voor het hele artikel. 

 

DJI Zien: College volgen in de bajes 

Het is een bijzondere groep studenten bij elkaar: de deelnemers van het project Inside Out in PI 

Krimpen. Gedurende tien weken trokken de studentes van de VU Amsterdam en gedetineerden uit 

PI Krimpen met elkaar op. Het leverde veel ideeën op. Maar meer nog: begrip voor elkaar. 

 

Klik hier voor het hele artikel. 

 

DJI Zien: Vrijheidsbeneming justitiële jeugd op de schop 

Het stelsel voor vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen gaat flink op de schop. Minister voor 

rechtsbescherming Sander Dekker werkt toe naar een stelsel waarbij jongeren in een kleinschalige 

voorziening (KV) of een landelijke specialistische voorziening (LSV) geplaatst zullen worden. Een 

brief hierover stuurde hij eind juni naar de Tweede Kamer. 

 

Klik hier voor het hele artikel. 

 

IJ&V: Inspecties onderzoeken Justitiële Jeugdinrichtingen 

Vier inspecties gaan onderzoeken of eerder door hun geconstateerde knelpunten in Justitiële 

Jeugdinrichtingen (JJI’s) voldoende zijn aangepakt of opgelost. Zij gaan onder meer na of de 

veiligheid en gezondheid van werknemers en justitiabelen gegarandeerd is. Ook bezien zij of het 

zorg-, behandel- en scholingsaanbod passend is voor de oudere en complexere doelgroep van 

justitiabelen. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

RSJ: Advies concept Besluit USB 

De RSJ is gevraagd te adviseren over het concept Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke 

beslissingen. De RSJ kan zich op hoofdlijn vinden in de voorgestelde uitwerking en adviseert op 

enkele punten tot verheldering of uitwerking in andere wet- of regelgeving.  
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Klik hier voor het volledige advies.  

 

WODC: Gezondheidsprofiel justitiabelen 

Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de algehele lichamelijke gezondheidstoestand 

van justitiabelen. De focus is tweeledig en gericht op zowel de medische toestand van justitiabelen 

als ook op hun voedingstoestand. De resultaten moeten DJI beter in staat stellen om een op de 

bestaande zorgvraag afgestemd medisch aanbod te organiseren en een meer onderbouwd beleid 

te formuleren rond voeding gerelateerde onderwerpen. Een adequaat zorg- en voedingsaanbod is 

niet alleen van belang voor een goede algehele gezondheid, maar is ook verweven met in detentie 

veel voorkomende problemen zoals verslaving, psychiatrische problemen en allerlei psychosociale 

problemen zoals dakloosheid. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het volledige rapport. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2019/013 

Klager klaagt onder meer over de stagnatie van zijn ISD-traject (Inrichting voor Stelselmatige 

Daders) na zijn overplaatsing uit P.I. [B] naar P.I. [A] door onvoldoende voortvarend handelen van 

de inrichting, waardoor klager loon is misgelopen. De beklagcommissie verklaart het beklag 

gegrond voor zover dit ziet op de stagnatie van klagers ISD-traject na zijn overplaatsing uit P.I. [B] 

door onvoldoende voortvarend handelen van de inrichting. Klager is overgeplaatst van P.I. [B] naar 

P.I. [A] zonder informatieoverdracht. Van de betrokken inrichting mocht worden verwacht dat zij 

zich inspant om de overgang van de ene naar de andere inrichting zo soepel mogelijk te laten 

verlopen om de vertraging in de voortgang van de maatregel zoveel mogelijk te beperken. De 

beklagrechter stelt vast dat de tenuitvoerlegging van klagers ISD-traject onwenselijk lang heeft 

stilgelegen. Dit is mede het gevolg geweest van de overplaatsing zonder informatieoverdracht. Nu 

de rechtsgevolgen niet meer ongedaan te maken zijn, dient aan klager een tegemoetkoming te 

worden toegekend voor de schending van de zorgplicht van de inrichting. De beklagrechter wijst 

daarom een tegemoetkoming van € 150,- toe.  

 

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. 

 

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

worden gehouden. 

 

20 september 2019: Vereniging PEP: Bezoek aan de P.I. Alphen 

 

29 september 2019: Spinhuislezing: Jeugdrecht, Jeugdcriminaliteit en Jeugddetentie te 

Veenhuizen. 

 

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 

 

https://rsj.nl/binaries/Advies%20Besluit%20USB%20def_tcm26-397394.pdf
https://wodc.nl/onderzoeksdatabase/2856-inventarisatie-lichamelijke-gezondheidstoestand-justitiabelen.aspx?refTitle=bcqUR1ddrGXP8-km6Tgiib7YKAFtMUZodI4GolHuLB22nLeGl7tyyqIgr6spUSlm6dBtXIBycjF2oIWuAffi1I9_AKMO4nPoPH11mPi1icM1&refId=5rH1QlZBA5Lod6b6mvQXIslfj3YcWzlQdr8PqLJC0Zb47pm9a80TZphJHqaES1lyvyzQHcSvbbu4MG_hdJn7DA2
https://wodc.nl/binaries/2856_Volledige_Tekst_tcm28-399598.pdf
https://www.commissievantoezicht.nl/nieuwe-uitspraken/kc-2019-013/
https://www.commissievantoezicht.nl/agenda/
mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
http://www.commissievantoezicht.nl/


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

commissies van toezicht. 

Zeker 57 doden bij gevecht tussen bendeleden Braziliaanse gevangenis 

 

Bij rellen tussen bendeleden in een Braziliaanse gevangenis zijn maandag minstens 57 doden 

gevallen. De rellen ontstonden nadat bendeleden zich met geweld toegang verschaften tot een 

andere vleugel van het cellencomplex, waar leden van een rivaliserende bende zich bevonden. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 29 juli 2019 

 

 Lees meer 
 

Gezocht: 200 burgers om gevangenissen te controleren 

 

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen is nog op zoek naar zo’n 200 burgers die 

mee een oogje in het zeil willen houden in de 35 Belgische gevangenissen. ‘Werkelijk iedereen, 

elke burger, komt in aanmerking.’ 

 

Bron: De Morgen.be 

Datum: 25 juli 2019 

 

 Lees meer 

 

Geen onderzoek naar zelfdoding in Alphense bajes 

 

Er komt geen onderzoek naar een recente zelfmoord in de Alphense gevangenis, meldt het 

Openbaar Ministerie. De Leidse huisarts die zichzelf van het leven beroofde kreeg eerder vijf jaar 

cel vanwege ontucht. 

 

Bron: AD 

Datum: 24 juli 2019 

 

 Lees meer 
 

 

 

Naar website   Afmelden nieuwsbrief 
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