nieuwsbrief december 2015
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met regelmaat
geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke dossiers voor het laatst
geüpdatet zijn. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door naar
ons te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.

Kenniscentrum: drie vacatures
Op het Kenniscentrum zijn drie vacatures geplaatst. De Klankbordgroep Commissie van Toezicht heeft een
vacature voor een lid die als vertegenwoordiger van de sector Jeugd kan deelnemen aan de Klankbordgroep.
Indien u interesse heeft kunt u reageren tot en met 18 december 2015.
De CvT van FPC de Rooyse Wissel (Venray) is op zoek naar een nieuwe lid. De sluitingsdatum voor de
vacature bij de CvT van de Rooyse Wissel is 8 december 2015.
Het Bureau Commissie van Toezicht te Utrecht is op zoek naar een nieuwe juridisch medewerker, die ook als
redactielid van het Kenniscentrum CvT werkzaamheden zal gaan verrichten. Op deze vacature kan tot en met 11
december 2015 gereageerd worden.
Hierbij de link naar het nieuwsbericht met daarin de verwijzing naar de vacatureteksten.

Kenniscentrum: Per 1 december 2015 zijn de regels omtrent Bezoek zonder Toezicht
gewijzigd
Met ingang van 1 december 2015 zijn de voorwaarden voor het verlenen van bezoek zonder toezicht veranderd.
Hoofdstuk 3.8.1 van de bijlage van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, waar de
voorwaarden voor het verlenen van bezoek zonder toezicht zijn neergelegd, is aangepast. De belangrijkste
wijziging in de nieuwe regelgeving is dat bezoek zonder toezicht voortaan ook mogelijk is in normaal
beveiligde huizen van bewaring. Gedetineerden komen hiervoor in aanmerking na een aaneengesloten verblijf
van zes maanden in een normaal beveiligde penitentiaire inrichting.
Klik hier om het gehele nieuwsbericht en de daarbij horende stukken in te zien.

Kenniscentrum: Terugblik op Landelijke Themadag Commissie van Toezicht, 2
november 2015
Op maandag 2 november 2015 heeft de Landelijke themadag Commissie van Toezicht weer plaatsgevonden in
Amersfoort. De dag stond in het teken van ‘detentie en mensenrechten’. Op het Kenniscentrum is een korte
terugblik op de dag geplaatst en ook zijn de bijdragen van de diverse sprekers en enkele workshopleiders op de
website geplaatst.
Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
DJI: PPC's behalen ISO-9001 certificering

De certificeringsorganisatie CIIO heeft op 26 november jl. aan drie Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC) het
ISO 9001 certificaat uitgereikt, dit naar aanleiding van een externe audit. Het certificaat heeft betrekking op het
bieden van verantwoorde tweedelijns forensische zorgverlening aan gedetineerde patiënten met ernstige
psychische problemen en psychiatrische stoornissen. De zorg wordt verleend binnen een penitentiaire setting
door doeltreffende, doelmatige en op de patiënt gerichte zorg te bieden, waarvan de kwaliteit gelijkwaardig is
aan de zorg in de vrije samenleving, rekening houdend met de beperkingen van de detentie. Bij dit onderzoek
waren drie locaties betrokken, namelijk het PPC van: PI Haaglanden, PI Zwolle en PI Vught. Het PPC van PI

Amsterdam zal medio 2016 door CIIO worden beoordeeld.
Om het gehele bericht te lezen, klik hier.
DJI: Angélique Koevoets reageert op artikel in Trouw d.d. 11 november 2015

Angélique Koevoets heeft als verantwoordelijke voor de justitiële jeugdinrichtingen op 18 november 2015
inhoudelijk gereageerd op het artikel 'Malcolms leven stond stil in de cel', in Dagblad Trouw. In het artikel in de
Trouw geeft een jongere zijn beeld over het leven in jeugddetentie. Hierbij de link naar de reactie van Angélique
Koevoets.
DJI: Gerichte zorg en beveiliging op maat voor justitiële jongeren

DJI heeft het rapport verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd aangeboden aan de voorzitter van
de Tweede Kamer. Met de verkenning is in nauwe samenwerking met ketenpartners een mogelijke koers
uitgezet naar een duurzame, flexibele en toekomstbestendige inrichting van het stelsel voor vrijheidsbeneming
van justitiële jongeren. De kern is dat de jeugdige centraal staat met zijn of haar individuele behoefte aan zorg
en mate van beveiliging, binnen de kaders van het jeugdstrafrecht.
Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht met daarbij het rapport.
WODC:

Het WODC heeft een themanummer van Justitiële Verkenningen uitgegeven. Dit themanummer heeft het
onderwerp Mensbeelden in het Strafrecht. Onze mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. Als
uitgangspunt van dit themanummer over Mensbeelden in het strafrecht geldt dat het strafrecht in laatste instantie
is ingebed in ons beeld van de mens, diens mogelijkheden, beperkingen en verantwoordelijkheden.
Daarnaast lopen er diverse onderzoeken gerelateerd aan het onderwerp detentie, die worden uitgevoerd door het
WODC:
- Leefklimaat in justitiële inrichtingen
Het bewerkstelligen van een goed leefklimaat in justitiële inrichtingen is niet alleen een doel op zich, maar kan
justitiabelen tevens aanzetten tot reflectie over het eigen (delict)gedrag en aldus bijdragen aan
gedragsveranderingsprocessen, behandelingen en volwassenwording van jeugdige gedetineerden. Een goed
leefklimaat is dus een (verondersteld) belangrijke voorwaarde voor het realiseren van succesvolle individuele
trajecten.
- Kosten en baten van re-integratie van (ex-)gedetineerden
Sinds 2009 is er een Convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van
Veiligheid en Justitie over de re-integratie van (ex-)gedetineerden. De veronderstelling is dat door te investeren
in de re-integratie van (ex-)gedetineerden, mensen beter terugkeren in de maatschappij en de recidive
vermindert. Het onderzoek moet inzicht geven in de kosten en baten van gemeenten en het Rijk bij de reintegratie van (ex-) gedetineerden, zowel van volwassenen als jeugdigen.
- Voortgang aanpak risicojeugd/criminele jeugd
Eind 2014 is in een overleg tussen regioburgemeesters, het OM, de politie en de minister van VenJ afgesproken
dat (de monitoring op) de aanpak van jeugdgroepen vanaf 2015 anders vorm wordt gegeven. Daarvoor is een
gezamenlijke probleemanalyse voor criminele jeugd en risicojeugd nodig, waarin preventie, zorg en straf goed
op elkaar aansluiten. Dit onderzoek dient de probleemanalyse te formuleren, richtlijnen voor monitoring vast te
stellen en in te gaan op de redenen voor het ontstaan van criminele jeugd en risicojeugd. Ook wordt onderzocht
om welk type delicten het gaat.
Verschenen nieuwsbrieven/ magazines:

-

DJI Zien
Slachtofferhulp Nederland

Verslag nav bijeenkomst:

-

Bijeenkomst familiebenadering detentie PI Leeuwarden

Lees- en kijktips:

- Boek: Inge Schilperoord – Muidhond
In haar debuutroman 'Muidhond' kruipt forensisch-psycholoog Inge Schilperoord in het hoofd van een
pedoseksueel.'Muidhond' (de titel verwijst naar een vis, familie van de karper) is fictie. Schilperoord schreef de
roman naast haar freelancewerk als forensisch-psycholoog voor onder meer het Pieter Baan Centrum. In die
functie onderzoekt ze de persoonlijkheid van allerlei typen echte daders, onder wie ook tientallen

pedoseksuelen.
- 2Doc: pijnlijk bewijs
De Polikliniek Kindermishandeling doet onderzoek bij verdacht kinderletsel. Is de blauwe plek bij het kind het
gevolg van een valpartij of is er meer aan de hand?
- HUMAN: vreemdelingen in detentie
Voor het eerst heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie toestemming gegeven om maandenlang een camera
toe te laten in Detentiecentrum Rotterdam. Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, worden hier als
'uiterste middel' ingesloten om te worden uitgezet. Dit resulteerde in een onthullende inkijk in het dagelijks
leven in het detentiecentrum en doorbreekt vele ingesleten clichés in de beeldvorming over het Nederlandse
uitzettingsbeleid.
Uitspraak van de maand: KC 2015/042
Het transmuraal verlof van klager was ingetrokken nadat de Vreemdelingenpolitie had aangegeven klager te
horen in verband met zijn verblijfsrecht. Van belang was dat klager had aangegeven dat als hij het nieuws buiten
had gehoord, hij wellicht was gevlucht. De kliniek heeft gedurende de maatregel regelmatig contact gehad met
de IND, klagers vreemdelingenrechtadvocaat, zijn raadsvrouw en het MvVenJ. Uit dit contact bleek dat er
onduidelijkheid was over het (voortduren) van klagers verblijfsrecht en daarmee over het verhoogde risico op
onttrekking. Direct nadat duidelijkheid was omtrent klagers verblijfsrecht is het transmuraal verlof hervat.
Derhalve heeft de kliniek geprobeerd de duur van de beperking zo kort mogelijk te houden. De
beklagcommissie beoordeelt de duur van de maatregel dan ook redelijk en billijk.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou
zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van
het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de commissies
van toezicht.

Tussentijdse toets bij levenslang verdwijnt
in de la

Het voorstel van de PvdA om levenslang gestraften na 25 jaar tussentijds
te beoordelen, krijgt onvoldoende steun van andere partijen. Tweede
Kamerlid Jeroen Recourt wilde de Kamer deze week laten stemmen over
deze tussentijdse toets om druk uit te oefenen op staatssecretaris Klaas
Dijkhoff (veiligheid en justitie), maar ziet daar gezien de politieke
weerstand vanaf. Dijkhoff raadde dat Recourt vorige week ook aan.
Bron: Trouw
Datum: 2 december 2015
Lees meer

Proef om in gevangenis schulden weg te
werken

Hulpverleningsinstantie Stadsring51 begint samen met de Penitentiaire
Inrichting Nieuwegein en de gemeente Amersfoort een bijzondere vorm
schuldhulpverlening aan gevangenen. De pilot 'Hulp die werkt' moet de
kans verminderen dat gedetineerden opnieuw strafbare feiten plegen.
Bron: AD
Datum: 13 november 2015
Lees meer

Vluchtpogingen van gevangenen op de kaart
63 gevangenen hebben in de afgelopen vijf jaar geprobeerd te
ontsnappen uit een Nederlandse gevangenis. Dat blijkt uit gegevens van
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bekijk op de kaart waar en
wanneer gedetineerden een poging waagden en waarvoor ze vast zaten.
Bron: RTL nieuws
Datum: 11 november 2015
Lees meer

