Nieuwsbrief december 2016
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.
Afgelopen maand is een nieuw dossier op het Kenniscentrum gepubliceerd, het dossier reintegratiecentra. Alle PI's zijn voorzien van een re-integratiecentrum. Gedetineerden worden
medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen re-integratie. In de re-integratiecentra
worden zij ondersteund in het regelen van de basisvoorwaarden voor een succesvolle reintegratie. In dit dossier is relevante informatie voor u te vinden over re-integratiecentra
alsook is jurisprudentie opgenomen. Ook is de informatie onder het kopje 'praktische
informatie' vernieuwd. Hier vindt u als (nieuw) lid van een commissie van toezicht (CvT)
praktische informatie die u kan ondersteunen om de werkzaamheden als lid,
maandcommissaris en beklagrechter op de best mogelijk manier uit te voeren.
Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door
ons te mailen (kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht is nu ook te volgen via LinkedIn! Via deze
pagina deelt het Kenniscentrum nieuwsberichten, uitspraken, updates van dossiers en andere
actuele informatie op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan
justitiële inrichtingen in Nederland.

Kenniscentrum: vacatures
Er zijn op dit moment drie vacatures gepubliceerd op het Kenniscentrum. De CvT behorende
bij PI Sittard is op zoek naar iemand uit de gezondheidszorg, maatschappelijk werk of uit het
bedrijfsleven. De CvT bij FPC de Oostvaarderskliniek is op zoek naar een met rechtspraak
belast lid van de rechterlijke macht. Het opleidingsinstituut van DJI is op zoek naar een
docent met het expertisegebied recht en regelgeving.
Kenniscentrum: Presentaties en foto impressie Landelijke Themadag CvT's 2016
beschikbaar
Op 14 november jl. heeft de Klankbordgroep de Landelijke Themadag voor CvT's
georganiseerd. Het onderwerp was 'Op weg naar buiten... toezicht onmisbaar!'. Tijdens de
dag was er sprake van een plenair gedeelte en er konden workshops gevolgd worden.
Voor zover beschikbaar zijn de bijdrages en presentaties op het Kenniscentrum geplaatst
voor een ieder die de dag heeft bijgewoond en die nog even wil terug blikken. Maar
natuurlijk evenzeer voor iedereen die niet aanwezig was. Ook is een impressie van die dag
op het Kenniscentrum geplaatst. Klik hier voor alle informatie.
DJI: Leef-, werk- en leerklimaat Justitiële Jeugdinrichtingen overwegend positief
Sinds 2013 doen alle JJI’s mee aan het leefklimaatonderzoek dat uitgevoerd is door de
Hogeschool Leiden en de Hogeschool Windesheim. Het leefklimaat, ook in combinatie met
het leer- en werkklimaat, is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van behandeling en
dienstverlening van de JJI’s. De leefklimaatmeting in de JJI’s bestaat uit de mate van
repressie, mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, het perspectief en de mate van
ondersteuning van jeugdigen.
Hogeschool Leiden en de JJI’s ontwikkelen inmiddels methoden om het klimaat verder te
verbeteren. De eerste resultaten zijn positief. De JJI’s en de DJI zullen de komende twee jaar
het leef-, leer- en werkklimaat samen met de Hogeschool Leiden blijven monitoren.
Voor het gehele artikel alsook een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer waar
bovengenoemd onderwerp wordt besproken en het gehele onderzoeksrapport, klik hier.
DJI: Kleinschalige voorzieningen voor justitiële jeugd
In navolging van de gemeente Amsterdam starten voor het einde van het jaar twee
kleinschalige voorzieningen in Nijmegen (Hunnerberg) en Groningen (Juvaid) bedoeld voor
justitiële jongeren. Beide zogenaamde proeftuinen lopen tot de zomer van 2017. Deze
proeftuinen zijn een uitwerking van de ‘Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële

Jeugd’ (VIV JJ). Dit heeft de staatssecretaris Dijkhoff op 2 november 2016 in een brief aan
de Tweede Kamer laten weten. Bij de kleinschalige voorzieningen verblijven jongeren in een
laag beveiligde en regionale setting. Zo kan, in tegenstelling tot de bestaande justitiële
jeugdinrichtingen, het contact met ouders en zaken als school, werk en stage zoveel mogelijk
gecontinueerd worden.
Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht op de DJI website.
Mr. drs. Marije Jeltes, lid van de Redactieraad Kenniscentrum CvT’s, maakt deel uit
van de expertgroep betrokken bij VIV JJ. Zij heeft de volgende informatie aan het
Kenniscentrum verstrekt:
“Momenteel gebeurt er op landelijk en lokaal niveau veel op het gebied van
vrijheidsbeneming van jeugdigen.
In november 2015 is het VIV-rapport (verkenning invulling vrijheidsbeneming jeugd) aan de
Tweede Kamer verzonden. In dit rapport worden de contouren geschetst voor een mogelijke
stelselherziening van de invulling vrijheidsbeneming van jeugdigen. Inmiddels is een aantal
stappen genomen om te toetsen hoe de bouwstenen uit dit rapport in de praktijk vorm
kunnen krijgen. We bevinden ons nu in de research en development fase (hierna R&D fase);
een fase van onderzoeken en uitproberen, zonder dat we hierin onomkeerbare besluiten
nemen.
Vragen in R&D fase VIV JJ
Zoals u wellicht weet starten dit najaar enkele proeftuinen i.h.k.v. de bouwstenen
‘screening/diagnostiek en opstellen integraal zorgplan’ en ‘kleinschalige voorzieningen’.
Doel is dat deze proeftuinen diverse werkzame elementen opleveren. Tegelijkertijd zijn er in
deze R&D fase nog tal van vraagstukken die beantwoord moeten worden. VenJ heeft een
aantal vragen geformuleerd aan de hand van de vijf VIV JJ subdoelen zoals benoemd in het
VIV JJ rapport:
a. De jongeren op de juiste plek;
b. Kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving;
c. Goede aansluiting van forensische zorg op de reguliere zorg;
d. Sluitend netwerk van ketenpartners;
e. Flexibiliteit wat betreft omvang en capaciteit.
Op 26 september 2016 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden en zijn groepjes uit
verschillende disciplines aan de slag gegaan met de beantwoording van deze subdoelen. Op
21 november zullen de “eigenaars” van verschillende projecten die uit deze subdoelen

voortvloeien hun idee pitchen, met als mogelijk resultaat dat budget wordt vrijgemaakt om
het plan/idee uit te werken, bijvoorbeeld d.m.v. onderzoek of expertmeetings.
Intussen is op 20 september 2016 de Kleinschalige Voorziening (KV) in Amsterdam gestart
en zullen in november 2016 ook in Groningen en Nijmegen soortgelijke KV’s starten.
Jeugdigen kunnen daar op grond van het bevel bewaring (en daarna op grond van bevel
gevangenhouding) ex art. 493 lid 3 Wetboek van Strafvordering verblijven, aangezien dat
artikel bepaalt dat de voorlopige hechtenis op “elke daartoe geschikte plaats” kan
geschieden.
Ook wordt met experts gekeken naar de invulling van de Landelijke Specialistische
Voorziening(en), die naast de Kleinschalige Voorzieningen zal/zullen bestaan, waarin
jongeren met een specifiek profiel specialistische zorg en beveiliging krijgen.”
IVenJ: Samenwerking en regie nodig voor betere kansen jongeren na verblijf instelling
of justitiële inrichting
Het lukt nog niet overal om een sluitende keten van hulp en ondersteuning voor jongeren te
organiseren na een verblijf in een residentiële instelling of een justitiële jeugdinrichting.
Voor deelname aan de maatschappij hebben juist deze jongeren zorg en ondersteuning nodig
bij het organiseren van woonruimte, school en werkzaamheden. De samenwerkende
inspecties (hierna de inspecties) hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar hoe deze
jongeren worden geholpen op weg naar participatie en zelfstandigheid.
Uit het rapport ‘Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid’ blijkt dat de
samenwerking tussen de professionals die betrokken zijn bij deze jongeren veelal niet soepel
verloopt. De inspecties hebben vier thema’s benoemd die voorwaardelijk zijn voor goede
zorg en ondersteuning aan deze jongeren:
1.Jongeren in beeld; zorg voor tijdige ondersteuning en goede afspraken.
2.Professionele samenwerking nodig.
3.Samenhang en continuïteit in zorg en ondersteuning is essentieel.
4.Regie vereist.
Het onderzoek wordt in 2017 vervolgd. De inspecties willen dan zicht krijgen op
verbeteringen in de gezamenlijke aanpak voor de jongeren op weg naar participatie.
Klik hier voor de link naar het nieuwsbericht op de website van IVenJ en het gehele rapport.
Nederlands Jeugd Instituut: Participatie in JJI afhankelijk van rol professional

De rol van de professional is groot bij het realiseren van jongerenparticipatie in justitiële
jeugdinrichtingen (JJI's). Dat concludeert Mijntje ten Brummelaar na onderzoek waarop ze 1
december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jongerenparticipatie in JJI's is
complex door de gedwongen maatregel en gesloten zorg. De opvattingen en het handelen
van professionals blijken van cruciaal belang voor het realiseren van participatie van
jongeren in besluitvormingsprocessen in JJI's. Bij het implementeren van participatie moet
daar rekening mee worden houden, aldus Ten Brummelaar.
Kamerstukken met bijlagen – voor zover relevant:
27-10-2016, Kamerstuk 2016-2017, 25883, nr. 281: Arbeidsomstandigheden; Brief
staatssecretaris reactie op verzoek commissie inzake het bericht "Bajespersoneel zit massaal
ziek thuis"
31-10-2016, Kamerstuk 2016-2017, 29279, nr. 354: Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief
staatssecretaris stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de
levenslange gevangenisstraf
Verschenen nieuwsbrieven:
DJIZien – november 2016
Uitspraak van de maand: KC 2016/059
Klager beklaagt zich omdat als gevolg van zijn interne overplaatsing naar de locatie […] in
strijd is gehandeld met zijn recht ‘op family life’ als bedoeld in artikel 8 van het EVRM,
aangezien zijn recht op omgang met zijn echtgenoot die op de andere locatie verblijft, wordt
geschonden. Door klagers verblijf op een longstay afdeling dient zijn kwaliteit van leven
centraal te staan. De directeur is van mening dat er een zorgvuldige afweging is gemaakt. De
beklagcommissie stelt vast dat het hoofd van de inrichting iedere verpleegde een
persoonlijke verblijfsruimte toewijst. Klager is op een andere locatie geplaatst dan zijn
echtgenoot. Zijn echtgenoot verblijft al geruime tijd op de andere locatie. Aan het recht op
“family life” als bedoeld in artikel 8 van het EVRM kunnen beperkingen worden gesteld.
Het gaat hier om de individuele belangen van klager van omgang met zijn echtgenoot, alleen
te realiseren volgens klager door een plaatsing op de locatie […], en de aan het algemeen
belang te ontlenen gronden, in het bijzonder de belangen van de bewoners van de locatie
[…]. Naar het oordeel van de beklagcommissie heeft de kliniek in onderhavig geval in
redelijkheid kunnen komen tot de genomen beslissing. De klacht is ongegrond verklaard.
Er is beroep ingesteld tegen deze uitspraak. Dit beroep is geregistreerd onder kenmerk
16/3931/TA.

Tips van de redactie:
Kijktip: docu ‘Hier is het nooit stil’: De documentaire toont de wereld van drie jongens die
met een PIJ-maatregel (jeugd-TBS) verblijven in Rijks Justitiële Jeugdinrichting De
Hunnerberg. In de film zien we hoe ze op verschillende manier omgaan met hun maatregel.
Er is nog één speciale vertoning, op 12 december 2016 wordt de docu in Filmhuis Louis
Hartlooper Complex te Utrecht afgespeeld. De vertoning in Amsterdam gaat niet (meer)
door.
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode
worden gehouden.
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

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

Getrouwde tbs'ers niet herenigd op afdeling

Twee getrouwde tbs'ers van de longstayafdeling blijven verstoken van huwelijksgeluk. Ze
worden niet op dezelfde locatie geplaatst. Dat heeft de zogenaamde commissie van toezicht
van de Nijmeegse Pompekliniek bepaald. Longstay-tbs'er John (47) spande vorige maand een
kort geding aan om herenigd te worden met zijn echtgenoot Marcel (45).

Bron:

De

Gelderlander

Datum: 26 november 2016
Lees meer

Tien ernstige incidenten in gevangenissen: zo heftig gaat het er aan toe

Het inslikken van scheermesjes, sponzen of batterijen. Het zijn maar een paar voorbeelden van
incidenten in Nederlandse gevangenissen waar speciaal getrainde crisisteams in moeten
grijpen. Uit deze rapportages blijkt wat de crisisteams zoal meemaken.
Zie ook: Ernstige incidenten in gevangenissen: crisisteams grijpen vijf keer per dag in.
Bron:
Datum: 26 november 2016

RTL

nieuws

Lees meer

Olaf H. (43) heeft levenslang: 'Het voelt als de doodstraf'

Levenslang, de zwaarste straf die Nederland kent, is in opspraak. Sommige rechters vinden
dat het in strijd is met uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Olaf H.
(43) heeft levenslang. "Het is uitzichtloos. Ik blijf alleen achter." Kerst, Sinterklaas, oud en
nieuw: Olaf H. uit Sittard viert het niet. Zijn verjaardag evenmin. Waarom zou hij? "Ik kom
toch

nooit

meer

vrij",

zegt

hij

tegen RTL Nieuws.

Vanuit de gevangenis mag hij even bellen om zijn verhaal te doen. "Een levenslange
gevangenisstraf is hetzelfde als de doodstraf. In het begin had ik nog veel contact met mensen
buiten de gevangenis, maar mensen vergeten je. Uiteindelijk blijf je in je uppie achter."
Lees ook de reactie van de dochter van het vermoord echtpaar: 'Ik hoop dat Olaf H. tot z'n
dood
vast
blijft
zitten'.
Bron:
Datum 2 en 3 december 2016
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