
 
 

 
Nieuwsbrief augustus 2022 

 

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.   

 

Kenniscentrum: Agenda   

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

gehouden: 

Datum Gebeurtenis Locatie 

13 oktober 2022 Expertisecentrum Veiligheid: De burger centraal Avans Hogeschool ‘s-

Hertogenbosch 

27 oktober 2022 Nationale Conferentie Gevangeniswezen Online 

Klik hier voor meer activiteiten.   

 

DJI: Subsidiebeleidsregeling KVJJ voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024 

Een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) is een voorziening waar verdachte en 

strafrechtelijk veroordeelde jongeren met een vrijheidsbenemende titel dichtbij hun eigen leefomgeving 

verblijven met een lager beveiligingsniveau dan in een huidige Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Lees 

meer. 

 

IGJ: Onderzoek naar signalen misbruik vrouwelijke gedetineerden  

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken wat er bij de gevangenis in Nieuwersluis bekend 

was over het seksueel misbruiken van vrouwelijke gedetineerden waar een gevangenismedewerker van 

wordt verdacht. Ze wil weten wat de inrichting met die (mogelijke) signalen heeft gedaan. Lees meer. 

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid: VR-films over LVB en huiselijk geweld nu 

gratis te gebruiken  

De virtual-reality (VR) simulaties over leven met een licht verstandelijke beperking (LVB) en huiselijk 

geweld worden sinds kort door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) 

aangeboden via een gratis toegankelijk platform. Zo kunnen professionals ervaren wat het betekent om 

te leven met LVB of huiselijk geweld. Lees meer.  
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Forum Levenslang: Het aantal levenslanggestraften per 8 juli 2022  

De afgelopen maanden is er in de media volop aandacht voor de levenslange gevangenisstraf. Men wil 

willen weten hoeveel levenslanggestraften er nu precies zijn en hoe vaak de straf wordt opgelegd. 

Samen met studenten van de RUG probeert Forum Levenslang de getallen zo precies mogelijk bij te 

houden en in kaart te brengen. Op 8 juli 2022 zitten 41 levenslanggestraften de straf uit. 13 van hen 

zitten al langer dan 20 jaar en 5 van hen al langer dan 25 jaar. Lees meer.  

 

Gevangenenzorg Nederland: Meer oog voor het slachtoffer in de behandeling van tbs-patiënten 

Een slachtoffer komt naar de tbs-kliniek om in gesprek te gaan met patiënten. Dat is een onderdeel van 

de SOS Cursus die in de tbs-kliniek wordt gegeven. Daarnaast gaan patiënten in gesprek over de 

gevolgen van hun delict voor hun eigen slachtoffer. De SOS Cursus is een gezamenlijke pilot van FPC 

Dr. S van Mesdag en Gevangenenzorg Nederland. SOS staat voor: Spreken Over Slachtoffers, Schuld 

en Samenleving. En over thema’s als vergeving en verantwoordelijkheid. De deelnemers gaan daarbij 

op zoek naar (zelf)herstel en/of met anderen. Lees meer.  

 

Bijzonder Strafrecht: Telehoren van verdachten zonder toestemming kan alleen in zeer 

uitzonderlijke gevallen  

Alleen zeer concrete en uitzonderlijke veiligheidsrisico’s kunnen aanleiding geven om een verdachte in 

een strafzaak verplicht te horen via een online verbinding. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak na 

uitgebreide consultatie met strafrechters in een op 4 juli jl. gepubliceerd wetgevingsadvies voor het 

ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Videoconferentie. De beslissing om te telehoren moet 

uiteindelijk altijd bij de rechter liggen, vindt de Raad. Lees meer.   

 

Mr. Online: Advocaten met gedetineerde cliënten krijgen aparte weerbaarheidstraining  

Strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan of cliënten in een vergelijkbare penitentiaire 

inrichting kunnen via de NOvA een speciale weerbaarheidstraining krijgen. Zo leren ze hoe ze 

manipulatief gedrag van gedetineerden herkennen en hoe ze zich daartegen kunnen verweren. Lees 

meer.  

 

Uitspraak van de maand: KC 2022/011  

Klager klaagt erover dat hij geen opleiding kan volgen aan de Open Universiteit, terwijl dat wel is 

toegezegd. De directie stelt dat is gekeken naar de mogelijkheid daarvan, maar dat geen toezeggingen 

zijn gedaan. De beklagcommissie stelt voorop dat van groot belang is dat gedetineerden zich kunnen 

blijven ontwikkelen tijdens detentie. Met betrekking tot de klacht is de beklagcommissie van oordeel dat 

de directie haar zorgplicht jegens klager niet heeft geschonden. Gebleken is dat meerdere gesprekken 

zijn gevoerd met het re-integratiecentrum, het afdelingshoofd en de afdeling veiligheid, waarbij de 

mogelijkheden zijn onderzocht om klager deel te laten nemen aan het digitale onderwijs aan de Open 

Universiteit. Het beklag wordt ongegrond verklaard. 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  

Jaarverslag Detentiecentrum Rotterdam  

Jaarverslag PI Nieuwegein  

Jaarverslag Van der Hoevenkliniek  

 

Verschenen nieuwsbrieven  

Prison Insider – juli 2022  

Expertisecentrum KIND – juli 2022  

Bonjo – augustus 2022  
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Leestip van de redactie: Het verhaal van Johannes uit de Jordaan  

Younes Finani is een Marokkaanse Nederlander, opgegroeid in de Amsterdamse volksbuurt de 

Jordaan. Na twee jaar op het Gymnasium kwam hij op jonge leeftijd in aanraking met justitie. Hij kwam 

terecht in de jeugdzorg en belandde al gauw in het criminele circuit. Hij gleed steeds verder af in de 

criminaliteit en zat vaker in de gevangenis dan dat hij op vrije voeten was. Hij stond op de allereerste 

Top600 lijst van burgemeester Van der Laan, de lijst van de 600 meest hardnekkige criminelen in 

Amsterdam, plegers van delicten als overvallen, straatroven en woninginbraken. Na het grootste 

gedeelte van zijn jongvolwassen leven vast te hebben gezeten wist de Marokkaanse Jordanees het tij 

te keren. Younes behaalde, als eerste Nederlander ooit, zijn havo-diploma in de gevangenis. Na dit 

keerpunt wist hij het zeker: hij was klaar met de criminaliteit!  

 

Luistertip van de redactie: Slachtofferhulp Nederland: Podcast over herstelbemiddeling 

In deze podcast van Slachtofferhulp Nederland gaat het over herstelbemiddeling. Johan Bac, 

bestuurder bij Reclassering Nederland, Nathalie de la Cousine, directeur Perspectief 

Herstelbemiddeling en Charlotte Bijl, juridisch adviseur bij Slachtofferhulp Nederland, bespreken wat de 

nauwere samenwerking tussen de drie organisaties op kan leveren voor slachtoffers en daders. En 

waarom herstelbemiddeling hen kan helpen. Luister hier.  

 

Luistertip van de redactie: Podcast: Jong & Vast  

Jong en Vast volgt jonge daders en verdachten in jeugdgevangenis Teylingereind. Journalist Tom 

Veldhuijzen (TBS) gaat uitgebreid in gesprek met jongeren, behandelaren en beveiligers over wat deze 

jonge mensen hebben gedaan en hoe ze straks weer terugkeren in de maatschappij. Luister hier. 

 

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. 

 

Brand in gevangenis Alphen geblust, onderzoek naar brandstichting  

In de gevangenis in Alphen heeft een brand gewoed. Een gedetineerde stak met een aansteker zijn 

koelkast in brand, tegen hem wordt aangifte gedaan.  

 

Datum: 14 juli 2022  

Bron: Algemeen Dagblad 

  Lees meer 
 

Blauwe enveloppen van Belastingdienst 'perfecte' smokkelmethode voor nieuwe 

gevangenisdrug Spice  

De blauwe enveloppen van de Belastingdienst zijn misbruikt voor het opsturen van drugs naar 

gedetineerden. Dit blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden.  

 

Datum: 22 juli 2022  

Bron: Dagblad van het Noorden 

  Lees meer 
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Waarom deze bedrijven werk uitbesteden aan gedetineerden  

In Nederlandse gevangenissen wordt veel werk verricht door gedetineerden. Ze zijn aan de slag voor 

bedrijven die hun productie deels aan de gevangenissen uitbesteden. Dit is niet alleen in het belang van 

het bedrijf, maar de gedetineerde krijgt hiermee ook een kans op een betere toekomst. 

 

Datum: 25 juli 2022  

Bron: Nu.nl 

  Lees meer 
 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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