
 

 

 
Nieuwsbrief augustus 2021 

 

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 juli heeft het dossier arbeid een update gehad. 

 

Kenniscentrum CvT: Wet straffen en beschermen  

Per 1 juli 2021 zijn de eerste onderdelen van de Wet straffen en beschermen (hierna: Wet SenB) in 

werking getreden. Het Kenniscentrum CvT heeft de intentie om de leden van de CvT’s de komende tijd 

te voorzien van praktische informatie over de Wet SenB. De derde bijdrage met toelichting op de Wet 

straffen en beschermen is inmiddels gepubliceerd. Deze bijdrage gaat in op intramurale 

tenuitvoerlegging, VI en verlof. Alle overige beschikbare informatie over de Wet SenB vindt u hier. 

 

RSJ: Korte detenties: van de regen in de drup  

Een groot deel van detenties in Nederland duurt kort. Gemeenten spelen een belangrijke rol als het gaat 

om de terugkeer van een kortgedetineerde in de samenleving. Mark Boumans is bijna een jaar lid van 

de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Daarnaast 

is hij burgemeester van de gemeente Doetinchem in Gelderland. In deze weblog deelt hij de dilemma’s 

waar hij als burgemeester mee te maken krijgt. Lees meer.  

 

DJI: Uitspraak strafzaak ernstig incident PI Nieuwegein  

Op 8 juli 2021 deed de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak in de zaak waarbij twee collega’s uit 

PI Nieuwegein gewond raakten. De rechtbank heeft 6 jaar cel en TBS opgelegd. Bij de strafoplegging 

houdt de rechtbank rekening met het feit dat de gedetineerde verminderd toerekeningsvatbaar is. Lees 

meer.  

 

DJI: José Lazeroms interim hoofddirecteur DJI  

José Lazeroms wordt per 9 augustus interim hoofddirecteur bij DJI. Zij vervangt Gerard Bakker die 16 

augustus start bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees meer. 

 

DJI: Extra capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen  

Minister Dekker heeft besloten dat er extra plekken bij moeten komen binnen de Justitiële 

Jeugdinrichtingen. Er worden plannen uitgewerkt om in PI Zuid Oost, bij een deel van locatie Ter Peel, 
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tijdelijk plekken te maken voor jeugd. DJI gaat de komende zomer aan de slag om de plannen uit te 

werken en voor te bereiden. Lees meer.  

 

DJI: Veenhuizen uitgeroepen tot Werelderfgoed  

Veenhuizen is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Het gevangenisdorp dankt die titel aan zijn 

bijzondere geschiedenis als Kolonie van Weldadigheid. PI Veenhuizen (Norgerhaven, Esserheem en 

Klein Bankenbosch) maakt deel uit van dit Werelderfgoed, net als het Gevangenismuseum. Lees meer. 

 

IGJ: Inspecties volgen verbetermaatregelen DJI intensief  

De zorgen van de inspecties over de tekorten aan plaatsen en personeel bij de JJi’s zijn in de tussentijd 

vergroot. Zij volgen de verbetermaatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen de komende tijd 

daarom intensief. Ze bezoeken waar nodig de inrichtingen om het effect van de verbetermaatregelen in 

de praktijk vast te stellen. Lees meer.  

 

Inspectie JenV: Inspectie JenV analyseert weerbaarheid binnen JenV-ketens  

De Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie JenV) gaat analyseren hoe samenwerkende 

organisaties in het justitie- en veiligheidsdomein omgaan met maatschappelijke crises. De Inspectie wil 

hiermee de balans opmaken van de weerbaarheid en veerkracht van het domein van justitie en 

veiligheid. Lees meer.  

 

Inspectie JenV: Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en 

na detentie  

Om de kans op terugval in crimineel gedrag te verkleinen is het belangrijk dat tijdens en na detentie 

gewerkt wordt aan de re-integratie van gedetineerden. Allerlei partijen zoals gemeenten, gevangenissen 

en de reclassering helpen de gedetineerde te werken aan zijn toekomst. De Inspectie Justitie en 

Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Toezicht Sociaal Domein (TSD) gaan 

onderzoeken hoe de samenwerking verloopt bij deze bij de re-integratie betrokken organisaties en welke 

succesbepalende factoren en knelpunten zij ervaren. Lees meer.  

 

Koersen & Kansen: Onderzoek naar intensieve, ambulante zorg aan forensisch-psychiatrische 

patiënten - zes aanbevelingen voor juiste zorg op maat en betere ketensamenwerking  

In de Koers en kansen-pilot ‘ForFACT: patiënt beter in beeld, van delict naar zorg’ is de 

patiëntenpopulatie in kaart gebracht van twee ForFACT-teams van Kairos, een specialistische 

zorginstelling voor ambulant forensisch-psychiatrische behandeling en onderdeel van de 

Pompestichting. Het doel van het onderzoek was om verbeterpunten te vinden voor de zorg aan deze 

complexe doelgroep, mogelijk ook voor ForFACT-teams elders. Lees meer.  

 

WODC: Nieuwe Justitiële verkenningen over Frankes Twee eeuwen gevangen  

Het nieuwste themanummer van Justitiële verkenningen (nr. 2/20021) is gewijd aan de recente 

heruitgave van Herman Frankes proefschrift Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland. 

Lees meer.  

 

Forum Levenslang: Minister ‘neigt’ naar een gerechtelijke herbeoordelingsprocedure  

Op 3 juni 2021 heeft de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid met de demissionair Minister voor 

Rechtsbescherming gesproken over diens schriftelijke reacties op 1. de zeer kritische brief van de 

Nationale ombudsman over gratieverlening aan de levenslang gestrafte Y. (brief van 2 juni, Kamerstuk 

29 452, nr. 243) en 2. het bericht in de media dat de Leden van het Adviescollege Levenslanggestraften 

(ACL) zouden dreigen op te stappen (brief van 2 juni, (Kamerstuk 35 570 VI, nr. 111). Het verslag van 

het Commissiedebat is opgenomen in Kamerstukken 29 279, nr. 656. Lees meer.  

 

Universiteit Utrecht: Montaigne Centre Blog: Should we increase greenspace to improve living 

environments in Dutch prisons?  

There is growing consensus among academics and policy makers that the living environments in Dutch 

prisons need to be improved. This belief is fuelled by the idea that better living environments will enhance 
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the well-being of both prisoners and prison staff. Lees meer.  

 

Council of Europe: Council of Europe anti-torture Committee announces periodic visits to eight 

countries in 2022  

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT) has announced its 2022 programme of periodic visits. Lees meer.  

 

CCV: Secondant: Nigeriaanse gevangenen spelen voor rechter  

Net als in andere delen van de wereld, puilen de gevangenissen in Lagos uit. Veel mensen in pre-trial 

detention hebben geen zicht op wanneer hun zaak voor de rechter komt. De informele rechtbank binnen 

de gevangenismuren, zet gevangenen op de stoel van advocaat en rechter. ‘Door hun verhaal te 

vertellen, krijgen de gevangenen enigszins grip op hun situatie.’ Lees meer.  

 

Uitspraak van de maand: KC 2021/040  

Aan klager is een ordemaatregel opgelegd van veertien dagen verblijf in afzondering. De directeur had 

signalen gekregen dat klager ‘klappen zou krijgen’ omdat hij werd gezien als dader van een incident op 

de arbeidszaal waarbij vier medewerkers mogelijk waren vergiftigd. Omdat klager aangaf niet te zullen 

eten en drinken, heeft de directeur bovendien besloten klager onder cameratoezicht te plaatsen. Klager 

wijst betrokkenheid bij het incident af en kan zich daarom niet verenigen met de beslissingen van de 

directeur. De beklagcommissie overweegt allereerst dat niet ter beoordeling staat of klager betrokken is 

geweest bij de vermoedelijke vergiftiging. Ten aanzien van zowel de ordemaatregel als het 

cameratoezicht, is de beklagcommissie van oordeel dat de directeur voldoende aannemelijk heeft 

gemaakt dat het noodzakelijk was ter bescherming van klager. De directeur heeft gehandeld in lijn met 

zijn zorgplicht jegens klager en heeft hierbij de wettelijk procedures gevolgd. De beklagcommissie is 

bovendien van oordeel dat beide maatregelen niet langer hebben geduurd dan strikt noodzakelijk was. 

Er is volgens de beklagcommissie dan ook geen sprake van strijdigheid met wet- en regelgeving, noch 

zijn de beslissingen van de directeur onredelijk of onbillijk. De beklagcommissie verklaart het beklag 

ongegrond. 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.  

 

Verschenen jaarverslagen  

CvT Pieter Baan Centrum – jaarverslag 2020  

CvT JJI Lelystad – jaarverslag 2020  

CvT PI Nieuwegein – jaarverslag 2020  

CvT PI Dordrecht – jaarverslag 2020  

CvT Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) – jaarverslag 2020  

ASKV – jaarverslag 2020  

 

Verschenen nieuwsbrieven  

Prison Insider – 30 juli 2021  

Perspectief Herstelbemiddeling – juli 2021  

Gevangenismuseum – juli 2021  

Expertisecentrum KIND – juli 2021  

Prison Insider – 16 juli 2021  

Forum Levenslang – juli 2021  

Euro Pris – juli 2021  

 

Verschenen tijdschriften  

Justitiële Verkenningen – juli 2021  

 

Luistertip van de redactie: Podcast: Podcastserie – Digitaal Beroofd  
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De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland ontwikkelde de podcastserie ‘Digitaal Beroofd’. De luisteraar 

kruipt in het hoofd van een cyberslachtoffer en ontdekt hoe cybercriminelen te werk gaan. Ook geven 

rechercheurs, officieren en wetenschappers de luisteraar een unieke kijk achter de schermen van deze 

snelgroeiende vorm van criminaliteit. Luister hier.  

 

Cultuurtip van de redactie: Theater: Gevangenis Monologen 3  

Na de 1ste en 2de editie van de Gevangenis Monologen is hard gewerkt om Gevangenis Monologen 3 

realiteit te maken! Een volledige experience die het leven achter slot & grendel voelbaar en inzichtelijk 

maakt. Deze keer staat het bijzondere en waargebeurde verhaal van Mohamed T. centraal. Mohamed 

groeit op als enige ‘allochtoon’ in een volledig witte omgeving en komt vanaf jonge leeftijd in aanraking 

met vormen van uitsluiting. Theater achter slot & grendel, in het theater! 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. 

 

Hoe ga je om met een agressieve gevangene? Deze bajesmedewerkers gaan terug naar school 

om dat te leren  

Hoe reageer je op een agressieve gevangene? Wat is de beste manier om het gesprek aan te gaan met 

een gedetineerde? Medewerkers van de gevangenis in Alphen gaan terug de schoolbanken in om hier 

antwoorden op te krijgen.  

 

Datum: 8 juli 2021 

Bron: Ad.nl 

  Lees meer 

 

'Duimtelefoons' duiken op in gevangenis: gevonden door speciale telefoonhonden 

Telefoons niet groter dan je duim, ze duiken regelmatig op in Nederlandse gevangenissen. Bij een grote 

doorzoeking in de penitentiaire inrichting in Sittard zijn verschillende duimtelefoons aangetroffen. Ze zijn 

gevonden door zogenoemde telefoonhonden.  

 

Datum: 12 juli 2021  

Bron: RTL Nieuws 

  Lees meer 

 

Gevangenissen hielden vorig jaar rekening met vrijlaten gedetineerden door corona 

De Nederlandse overheid hield er aan het begin van de coronapandemie in maart 2020 rekening mee 

dat gevangenen vrijgelaten moesten worden. Ook onrust en sterfgevallen in de gevangenissen maakten 

deel uit van de coronanoodscenario's, blijkt uit documenten die de NOS heeft opgevraagd bij de Dienst 

Justitiële Inrichtingen. 

 

Datum: 17 juli 2021 

Bron: NOS.nl  
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  Lees meer 
 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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