Nieuwsbrief december 2017
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
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum op Facebook!
Kenniscentrum Commissie van Toezicht is nu ook te volgen via Facebook. Via deze pagina deelt het
Kenniscentrum nieuwsberichten, uitspraken, vacatures, updates van dossiers en andere actuele
informatie op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële
inrichtingen in Nederland.
Kenniscentrum: terugblik op de Landelijk Themadag
Op maandag 6 november 2017 heeft de jaarlijkse Landelijke Themadag Commissies van Toezicht
plaatsgevonden in Amersfoort. Het thema was ‘Toezicht met zorg & balans’.
De ochtend ving aan met diverse gastsprekers, waaronder vertrekkend hoofddirecteur DJI Peter
Hennephof. In de middag hebben zes rondetafelgesprekken plaatsgevonden, waarbij door CvT’s
aangedragen stellingen de aanzet vormden tot meer sectorgerichte informatie-uitwisseling. Na afloop
was er ruim de tijd om bij de afsluitende borrel onderlinge ervaringen binnen de diverse CvT’s te
delen. Het was dan ook een geslaagde themadag.
Kenniscentrum: twee nieuwe vacatures
De CvT PI Dordrecht is op zoek naar een lid.
Op deze vacature kan nog tot 15 december 2017 worden gereageerd.
De CvT PI Vught is op zoek naar een lid die bij voorkeur werkzaam is als psycholoog of een kandidaat
met kennis en ervaring op het gebied van de psychologie.
Op deze vacature kan nog tot 8 december 2017 worden gereageerd.
Klik hier voor beide vacatureteksten.
Kenniscentrum: updates!
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GVMlijst, Tegemoetkoming, Onderwijs en vorming TBS en Inrichting voor stelselmatige daders (ISD)
DJI: Werken aan een solide personeelsbeleid
Op 28 november 2017 hebben de vakbonden, de Centrale Ondernemingsraad en de Hoofddirecteur
van de Dienst Justitiële Inrichtingen een convenant getekend met de titel ‘Werken aan een solide
personeelsbeleid’. Op initiatief van de vakbonden is de handschoen opgepakt om aan het in het

Regeerakkoord gevraagde solide personeelsbeleid een stevige impuls te geven. In het convenant
worden afspraken gemaakt die zien op het verlagen van de werkdruk, het investeren in vakmanschap,
het verhogen van de veiligheid en het verminderen van de baanonzekerheid.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht en de inhoud van het convenant.
DJI: Wet Langdurig Toezicht per 1 januari 2018 in werking
Langer onder toezicht en indien nodig levenslange monitoring wordt vanaf 1 januari 2018 mogelijk
met de Wet Langdurig Toezicht (WLT) gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking.
Deze wet maakt het mogelijk om tbs-gestelden, zeden- en zware geweldsdelinquenten zo lang als
nodig onder toezicht te houden en onder persoonsgerichte voorwaarden te laten terugkeren in de
maatschappij
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
DJI: Resultaten onderzoek forensisch psychiatrische afdeling Aventurijn bekend
Op 27 november 2017 hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGF i.o.) de resultaten van hun onderzoek naar de forensisch
psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg van Aventurijn bekendgemaakt.
Klik hier voor het nieuwbericht en het inspectieonderzoek.
RSJ: Ernstige bedreigingen binnen de Terroristenafdeling
De beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft
besloten dat een gedetineerde vanwege voor hem bedreigende omstandigheden binnen de
Terroristenafdeling in een andere penitentiaire inrichting moet worden geplaatst.
Vanaf het moment dat klager op de Terroristenafdeling binnenkwam, werd hij door andere
(moslim)gedetineerden bedreigd. Deze bedreigingen waren zo ernstig dat de veiligheid van klager niet
kon worden gegarandeerd. Om die reden heeft hij ruim zeven maanden in afzondering doorgebracht
in de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden. Klager heeft verzocht om uit de
Terroristenafdeling te worden geplaatst, omdat hij zich daar niet veilig voelt. De selectiefunctionaris
heeft dit verzoek op 30 maart 2017 afgewezen. Hiertegen heeft klager beroep ingesteld, dat door de
beroepscommissie gegrond is verklaard. Hoewel klager aan de wettelijke omschrijving voor plaatsing
op de Terroristenafdeling voldeed (en voldoet), was de selectiefunctionaris onvoldoende inhoudelijk
op klagers verzoek ingegaan en was niet gebleken dat de door klager aangevoerde omstandigheden,
waaronder de bedreigingen die tegen hem werden geuit en de periode die hij in afzondering heeft
doorgebracht, waren meegewogen. De beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris opgedragen
een nieuwe beslissing te nemen. Op 7 augustus 2017 heeft de selectiefunctionaris opnieuw negatief
beslist over de door klager gevraagde uitplaatsing. Klager heeft opnieuw beroep ingesteld.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
WODC: Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering
In dit exploratieve kwantitatieve onderzoek wordt een beeld geschetst van de voorlopige
hechtenispraktijk in jeugdstrafzaken en de kenmerken van de betrokken jeugdige verdachten. Hiermee
wordt kennis vergaard die nodig is om passende alternatieven te kunnen ontwikkelen voor voorlopige
hechtenis van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen.
Klik hier voor het gehele onderzoek.
IV&J: De Woenselse Poort op schema met uitvoering integraal actieplan
Forensisch Psychiatrisch Kliniek De Woenselse Poort ligt op schema met het uitvoeren van haar
integraal actieplan voor verbetering van het leef- en werkklimaat. De meeste acties op het terrein van
de formatie, het ziekteverzuim, opleiding en training van het personeel en de interne veiligheid zijn
doorgevoerd. Ook investeert De Woenselse Poort in een verandering in houding en gedrag bij
medewerkers. De faciliteiten die hiervoor nodig zijn, zoals de aanwezigheid van een sterk
leidinggevend kader en voldoende personele bezetting, worden steeds beter gewaarborgd. Dit
concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in
oprichting na inspecties in september 2017.

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
Jaarverslag NPM 2016
De rechten van mensen die in Nederland in hun vrijheid zijn beperkt worden over het algemeen
gerespecteerd. Dat concludeert het Nederlandse Nationale Preventie Mechanisme (NPM) in haar
jaarverslag over 2016.
Klik hier voor de link naar het jaarverslag 2016
DJI expertblogs:
Re-integratie in Rotterdam Rijnmond vanuit verbinding – Liesbeth van Gent, Projectleider
Rotterdamse aanpak, PI Rotterdam.
Sinds een half jaar werkt de gemeente Rotterdam één dag per week in PI Rotterdam en sinds een
maand ook in PI Krimpen aan den IJssel. De reclassering zat al in de PI, maar adviseert de
casemanagers nu al vanaf de instroom in detentie en niet pas na veroordeling, als 60 procent al weer
weg is. Werk dat samenwerking vereist en waarbij je samen een probleem oplost, gaat het allerbeste
als je bij elkaar zit. De kracht van aanwezigheid is wat we ervaren in deze pilot.
Klik hier voor de gehele blog.
Uitspraak van de maand: KC 2017/041
De klacht ziet op degradatie naar het basisprogramma voor zes weken, omdat klager niet meewerkt
aan een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van zijn re-integratie. Voor het overige voldoet klager
aan alle eisen en vertoont hij positief gedrag. Klager stelt dat het persoonlijkheidsonderzoek geen
enkel redelijk doel dient. De directie stelt dat de standaardprocedure is gevolgd. Vanwege de
degradatie naar het basisprogramma is het niet mogelijk om te faseren en dit is klager bekend. De
beklagcommissie oordeelt dat de directeur alvorens te beslissen over degradatie de ernst van het
gedrag in kwestie dient af te wegen tegen eerder gedrag. Niet elk ongewenst gedrag hoeft te leiden
tot de conclusie dat de gedetineerde niet meewerkt aan zijn re-integratie, het structurele gedrag van
de gedetineerde, ook het goede gedrag, dient bij de beslissing te worden betrokken. De
beklagcommissie oordeelt dat de enkele weigering om mee te werken aan een
persoonlijkheidsonderzoek niet gelijk gesteld kan worden aan een weigering om aan het reintegratietraject mee te werken. Gelet op de conclusies van de reclassering kan niet worden
volgehouden dat een persoonlijkheidsonderzoek een conditio sine qua non vormt voor het kunnen
deelnemen aan een re-integratieprogramma. De directie heeft ten onrechte geen doorslaggevende
betekenis toegekend aan het goede gedrag van klager. Dit brengt mee dat klager gedurende de
detentieperiode nimmer in aanmerking zou komen voor een plusprogramma, wat in strijd is met het
uitgangspunt resocialisatie. De beklagcommissie verklaart het klaagschrift gegrond en kent aan klager
een compensatie toe van € 30,--.
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 (gelieve in een word-bestand) aan de
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.
Verschenen nieuwsbrieven:
DJIzien – najaarseditie
EuroPris newsletter, 24 november 2017
Defence for Children, 24 november 2017
RSJ Jurisprudentiebulletin 2017/6 en 2017/7
Tips van de redactie:
Seminar Corruptie in de rechtshandhaving – Ciroc
Theaterstuk Het Pauperparadijs in Koninklijk Theater Carré

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.
’Advocaten ronselen in bajes’
De Dienst Justitiële Inrichtingen werkt ronselpraktijken van advocaten in gevangenissen in de hand.
De dienst faciliteert immers advertenties van advocatenkantoren op e-mails aan gedetineerden, zo
betoogt de Amsterdamse orde van advocaten. De orde wil een verbod. Het CDA stelt Kamervragen
en ook de SP wil dat minister Dekker(Rechtsbescherming) vandaag opheldering verschaft bij de
begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid.
Bron: De Telegraaf
Datum: 29 november 2017
Lees meer
Duitsers enthousiast over Nederlandse bajeskalender
De speciale coldcasekalender die is verspreid in alle Nederlandse gevangenissen, gaat de grens over.
De Duitse politie heeft interesse om een eigen kalender te maken en die uit te delen in de Duitse bajes
Bron: AD
Datum: 28 november 2017
Lees meer
Plan: na twee jaar alsnog tbs voor weigeraar onderzoek
Rechters moeten meer mogelijkheden krijgen om tbs op te leggen aan criminelen die weigeren mee
te werken aan onderzoek naar hun psyche. Twee jaar na het opleggen van een celstraf moet er nog
een moment komen waarop alsnog tbs kan worden opgelegd
Bron: AD
Datum: 27 november 2017
Lees meer
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