Nieuwsbrief december 2018
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 via
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: op dit moment is er één vacature
De CvT van P.I. Middelburg is op zoek naar een advocaat.
Op deze vacature kan nog tot 17 december 2018 worden gereageerd.
Klik hier voor de vacature.
Kenniscentrum: updates!
Afgelopen periode is het dossier Luchten geüpdatet.
Neem ook eens een kijkje in onze uitsprakendatabank.
Klik hier voor een overzicht van recent geplaatste uitspraken.
DJI Zien: Commissies van Toezicht steeds professioneler
Elke justitiële inrichting in Nederland beschikt over een Commissie van Toezicht (CvT), een club
onafhankelijke professionals uit bijvoorbeeld de zorg, rechtspraak en advocatuur die toezicht
houden op het reilen en zeilen in de inrichtingen en bij wie gedetineerden met klachten
terechtkunnen. De commissies werken hard aan hun professionalisering.De Commissies van
Toezicht zijn de instantie waar justitiabelen terechtkunnen wanneer ze zich onheus bejegend
voelen of concrete klachten hebben over hun verblijf in hun inrichting. In het uiterste geval doet een
Commissie van Toezicht uitspraak tijdens een beklagzitting. Deze uitspraken zijn bindend. Iedere
inrichting van DJI heeft een Commissie van Toezicht.
Klik hier voor het hele interview met de voorzitter van de klankbordgroep.
DJI: Mijn ouder zit in de gevangenis
Op 22 november 2018 opende Monique Schippers (divisiedirecteur Gevangeniswezen en
Vreemdelingenbewaring) het Expertisecentrum K I N D. Dit is een landelijk informatie-, advies- en
trainingscentrum voor kinderen en naaste familie van gedetineerden, waar alle kennis op het gebied
van kinderen van gedetineerden samenkomt.

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
DJI: Locatie Zoetermeer nu officieel gesloten
Per 1 november 2018 is locatie Zoetermeer van PI Haaglanden definitief gesloten. Hiermee komt
een einde aan een tijdperk van ruim 22 jaar.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
DJI: Minister Dekker opent gevangenis Bonaire
Tijdens een tweedaags bezoek aan Bonaire heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) de
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) officieel geopend. De nieuwe gevangenis biedt
plaats aan 113 gedetineerden en 10 arrestanten en is de enige justitiële inrichting op de BESeilanden.
Klik hier voor het nieuwsbericht.
DJI: Systeemfout in nummerherkenning Telefonie voor Justitiabelen
Om voortgezet crimineel handelen in detentie te voorkomen, worden bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) telefoongesprekken van gedetineerden opgenomen. Uitzondering hierop zijn
gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat. Deze gesprekken worden conform afspraken
met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op basis van nummerherkenning uitgesloten van
opname.
Naar aanleiding van een signaal van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aan DJI bleek
dat door een systeemfout sommige gesprekken tussen advocaten en gedetineerden toch
opgenomen en opgeslagen in het systeem zijn. DJI ontvangt dagelijks een lijst van de NOvA met
hierop de telefoonnummers van advocaten die geblokkeerd moeten worden. Deze lijst wordt
dagelijks in het systeem geüpdatet. Telefoonnummers die dubbel of meerdere malen op de lijst met
telefoonnummers van de NOvA stonden, zijn door het systeem niet geblokkeerd. Daardoor zijn er
ten onrechte telefoongesprekken tussen advocaten en gedetineerden opgenomen..
Klik hier voor het nieuwsbericht.
RSJ: Vacature lid RSJ 2018
Het bestuur van de RSJ wenst in contact te komen met potentiële kandidaten voor de functie van
Lid van de afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
(RSJ).
De RSJ is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe
op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De
RSJ houdt daarbij rekening met de belangen van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.
De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en
beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen.
Voor de Afdeling rechtspraak is de RSJ op zoek naar:
- 2 rechters die zullen fungeren als schorsingsvoorzitter op het terrein van het
gevangeniswezen en
- 1 psychiater en/of psycholoog die zal functioneren als lid van een beroepscommissie.
Klik hier voor de hele vacaturetekst.
Perspectief Herstelbemiddeling: Herstelbemiddeling is niet soft
In het kader van de internationale week van herstelrecht, schreef Perspectief-directeur Henriëtte
van der Klok een blog over herstelbemiddeling in detentie.
“Het gesprek heeft me echt door de detentie heen geholpen.” Zo opent onze directeur haar blog.
Het zijn de woorden van Jason die tijdens zijn verblijf in de PI via Perspectief Herstelbemiddeling

het gesprek aanging met één van zijn slachtoffers. "Het gesprek was een hele opluchting voor me,
omdat ik er toch wel heel erg mee in mijn maag heb gezeten," aldus Jason.
Lees hier het gehele nieuwsbericht en hier het blog.
Uitspraak van de maand: KC 2018/027
Klager heeft een medewerker van de inrichting verzocht om brieven aan zijn raadsman, ten
behoeve van de verdediging in zijn strafzaak, te kopiëren. Tijdens het kopiëren heeft de
desbetreffende medewerker kennis genomen van de inhoud van deze brieven en hierover
gerapporteerd. Klager klaagt erover dat hij in zijn recht op vrije en vertrouwelijke toegang tot zijn
raadsman en in zijn recht op briefgeheim is geschonden en dat een deel van zijn PJ-rapportage
onrechtmatig is verkregen. De directie stelt zich op het standpunt dat aan klager op voorhand
uitdrukkelijk is medegedeeld dat als er iets gelezen zou worden, dit onder de observatie zou vallen
en dat daarover gerapporteerd zou kunnen worden. De beklagcommissie is van oordeel dat het
recht op vrije en vertrouwelijke toegang tot een raadsman een fundamenteel recht is, waar slechts
onder bijzondere omstandigheden inbreuk op kan en mag worden gemaakt. In de artikelen 46 en
47 Wetboek van Sv zijn de situaties waarin en omstandigheden waaronder een dergelijke inbreuk
gerechtvaardigd is, opgenomen. Naar het oordeel van de beklagcommissie valt een situatie als de
onderhavige daar niet onder en is daarom het recht op vrije en vertrouwelijke toegang tot een
raadsman geschonden. Nu er reeds een inbreuk is gemaakt op klagers rechten, vindt de
beklagcommissie het een ernstige zaak, dat er bewust en weloverwogen is besloten om van de
middels die inbreuk verkregen informatie gebruik te maken in de PJ-rapportage. De
beklagcommissie verklaart daarom beide onderdelen van de klacht gegrond.
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 (graag in een word-bestand) aan de
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode
worden gehouden.
6-7 december te Straatsburg: Overcoming the Obstacles to Access of Detained Perons to Rights
and to Court: European Pespectives.
Tip van de redactie:
Boek: “De nacht van Byrman” door Egbert Brink
De auteur beschrijft aan de hand van getuigenverklaringen de omstandigheden in de naoorlogse
jaren binnen de gevangenismuren van Veenhuizen, waarin oorlogsmisdadigers, de laatste
landlopers en Indië-veteranen gedwongen samenleven.
Nieuwsbrieven:
EuroPris November 2018

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.
Als papa in de gevangenis zit, lijden ook de kinderen
DEN BOSCH - Vaders die in de gevangenis belanden, hebben vaak nog maar weinig contact met
hun kinderen. Dat is slecht voor hen, maar óók voor de samenleving. Want een gedetineerde die
beseft dat zijn gezin op het spel staat, zal meer moeite doen om op het rechte pad te blijven.
Hogeschool Avans en vereniging Exodus gaan proberen om er iets aan te doen.
Bron: AD
Datum: 24 november 2018
Lees meer
Nieuwe veiligheidsmaatregelen in gevangenissen
Den Haag - Extra inspecties van cellen en nieuwe veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen
dat gevangenen geen feest meer kunnen vieren met naar binnen gesmokkelde verdovende
middelen.
Bron: De Telegraaf
Datum: 14 november 2018
Lees meer
Tientallen doden na rel in zwaarbewaakte gevangenis in Tadzjikistan
Door een rel in een gevangenis in Tadzjikistan zijn zeker 25 gevangenen en twee
beveiligingsmedewerkers om het leven gekomen. De gevangenis is zwaarbewaakt en ligt in de stad
Khujand.
Bron: Nu.nl
Datum: 8 november 2018
Lees meer
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