Nieuwsbrief december 2019
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: updates!
Afgelopen maand zijn de dossiers Verlof, Meerpersoonscelgebruik, Vervoer, Cameratoezicht en het
(penitentiair) dossier geüpdatet. Ook is het dossier Detentiefasering toegevoegd.
Kenniscentrum: vacatures
De commissie van toezicht bij JJI Intermetzo is op zoek naar een psychiater/gedragswetenschapper
met deskundigheid op het gebied van jeugddetentie/jeugdrecht.
U kunt reageren tot en met 6 december 2019.
De commissie van toezicht bij DV&O is op zoek naar drie nieuwe leden, waaronder een rechter en
een advocaat. U kunt reageren tot 14 december 2019.
De commissie van toezicht bij PI Lelystad is op zoek naar twee nieuwe leden, waaronder een rechter.
U kunt reageren tot 15 december 2019.
Klik hier voor de vacatures.
Kenniscentrum: presentaties Landelijke Themadag
De presentaties die zijn gegeven op de Landelijke Themadag Commissies van Toezicht tijdens het
plenaire gedeelte (door prof. mr. dr. S. Struijk) en tijdens de workshops (door DJI) zijn geplaatst op de
website van het Kenniscentrum.
Klik hier voor de presentaties.
Kenniscentrum: vooraankondiging toelichting “Veegwet”
In het programma van de Landelijke Themadag Commissies van Toezicht 2019 was een workshop
Veegwet opgenomen. De “Veegwet” brengt veranderingen met zich mee die van belang zijn voor
onder andere de commissies van toezicht. De bepalingen brengen wijzigingen in alle drie
beginselenwetten en zijn nog niet in werking getreden. De wet treedt vermoedelijk 1 juli 2020 in
werking. Vanaf januari 2020 zal het Kenniscentrum, in samenwerking met de Redactieraad en de

Klankbordgroep, elke maand een toelichting geven op de diverse onderdelen van de Veegwet. Deze
informatie zal op de website van het Kenniscentrum worden gepubliceerd.
Strafrechtketen: Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB)
Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke
beslissingen (wet USB) in werking. Hierdoor verschuift de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
straffen en maatregelen (die door de rechter of het Openbaar Ministerie zijn opgelegd) van het
Openbaar Ministerie (OM) naar de minister voor Rechtsbescherming.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Rijksoverheid: Besluit weigerende observandi treedt in werking
Het zogeheten besluit weigerende observandi van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) treedt
donderdag 28 november 2019 in werking. Dit besluit bevat regels over de werkwijze van een
multidisciplinaire commissie die beoordeelt of er medische gegevens beschikbaar zijn over een
verdachte die niet wil meewerken aan onderzoek naar een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of
psychische stoornis. De commissie adviseert of die gegevens bruikbaar kunnen zijn voor het opstellen
van een aanvullende rapportage over de verdachte.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het besluit.
DJIzien: Zorgconferentie steeds populairder in tbs-veld
Zorgconferenties zijn niet meer weg te denken in het tbs-veld. Tijdens zo’n conferentie, een
vergadering waarbij de tbs-gestelde zelf ook aanschuift, praat een grote groep betrokkenen mee over
de volgende stap in de tbs-behandeling. Impasses kunnen er worden doorbroken, out-of-theboxoplossingen worden er besproken en niet zelden vindt de tbs-gestelde er de motivatie terug om
aan zichzelf te werken.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
DJIzien: Naoberschap op het veld en in de bajes
Elke dag is Ettore op en rond het veld van FC Emmen te vinden. Van alles heeft hij er al gedaan: hij
reed de jeugdteams en deed andere vervoersklussen, hield zich bezig met de merchandise, klom zo
nu en dan in het pak van de mascotte van de betaald-voetbalclub en was zelfs twee keer
stadionspeaker. Ook draagt hij bij aan de maatschappelijke activiteiten van FC Emmen. Hij is een
gewaardeerde medewerker. En dat is best bijzonder, want nog maar een paar jaar geleden zat Ettore
een celstraf uit in PI Veenhuizen.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
DJIzien: Jail Fashion: erebaantje in de bajes
Out of the box denken. Dat kunnen ze in PI Almelo goed. Zo opent er binnenkort een heuse ijsfabriek
op de arbeidsafdeling. Of wat te denken van de broodjesboot: een oude ark die inmiddels op het land
staat en waar gedetineerden worden opgeleid voor hun horeca 1-diploma. In hetzelfde rijtje past de
succesvolle kledinglijn die in nauwe samenwerking met gedetineerden werd ontwikkeld en via een
webshop wordt verkocht. De opbrengst gaat telkens naar een ander goed doel, op dit moment het
KWF kankerfonds.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Caribisch Netwerk: Toenemende zorg over veiligheid Sint-Maarten door slechte staat
gevangenis

PHILIPSBURG – Het aanhoudende capaciteitstekort in de gevangenis op Sint-Maarten is nadelig voor
de veiligheid op straat. Dat zegt Nico Schoof van de Voortgangscommissie Sint-Maarten. “Criminelen
beseffen dat ze toch niet lang in de gevangenis terechtkomen. De criminaliteit en angst nemen toe.”
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Perspectief Herstelbemiddeling: Nieuwe film over bemiddeling: “Van mens tot mens”
Op de belevingsdag van 18 november 2019 was de première van de nieuwe mini-documentaire van
Perspectief Herstelbemiddeling: “Van mens tot mens.” Het is het verhaal van een bijzondere
bemiddeling tussen Kristien, die aangifte doet, en Naima*, die al 15 jaar verslaafd is. Ze wil na
detentie een ander pad inslaan. De ontmoeting maakt grote indruk op beide vrouwen. Een
bemiddelaar van Perspectief Herstelbemiddeling begeleidde de bemiddeling tussen de twee vrouwen.
De video is tot stand gekomen in samenwerking met PI Nieuwersluis en voormalig herstelconsulente
Julie Koch.
Om de documentaire te bekijken kunt u hier klikken.
Uitspraak van de maand: KC 2019/017
Betrokkene klaagt over het opgelegd krijgen van een disciplinaire straf op zaterdag 23 of zondag 24
februari, waarbij zijn verlof is ingetrokken. Ter zitting heeft de gemachtigde gesteld dat het verlof
intrekken als disciplinaire straf slechts mogelijk is voor het eerstvolgende verlof. De opgelegde
disciplinaire straf is dus onrechtmatig. Tegen het stilleggen van het verlof op 25 februari is geen
beklag ingesteld. De beklagcommissie stelt vast dat de directeur op 24 februari naast het opleggen
van een ordemaatregel heeft besloten dat klager niet in aanmerking komt voor verlof van 24 februari
tot 10 maart 2019. In de beschikking van 24 februari 2019 wordt gesteld dat het intrekken van verlof in
het kader van een disciplinaire straf is opgelegd. Gelet daarop wordt artikel 30 Bjj niet van toepassing
geacht. Op grond van artikel 55 lid 1 onder d Bjj kan de directeur wegens het begaan van feiten als
bedoeld in artikel 54 lid 1 Bjj als disciplinaire straf het eerstvolgende verlof opleggen, weigeren,
intrekken of beperken. Gezien de aanleiding voor de in het klachtdossier besproken maatregel en
mede in verband met het daarmee samenhangende onhandelbare gedrag van klager, acht de
beklagrechter het intrekken van het verlof niet disproportioneel of anderszins onrechtmatig. Gelet
hierop is de beslissing niet onredelijk en niet in strijd met wet- of regelgeving. Daarom wordt de klacht
ongegrond verklaard.
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.

Verschenen nieuwsbrieven
EuroPris, november 2019
Perspectief Herstelbemiddeling, november 2019
Project D&R, november 2019
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.

Waarom jongeren als Delano zo in de knel komen
Maandag debatteert de Tweede Kamer over hoe het verder moet in de jeugdzorg. Jongeren in nood
krijgen niet of te laat hulp. „Het belang van het kind staat niet meer centraal.” Delano Jansen was tien
toen zijn moeder plotseling doodging. Een hersenbloeding. Hij stond erbij toen ze op een brancard in
de ambulance werd getild. Daarna, zegt hij, ging het allemaal mis. Zijn vader zat hele dagen in de
coffeeshop, vaak was hij te stoned om eten te kopen. „Dus wat doe je dan als kleine jongen? Je laadt
een tas vol in de Albert Heijn en rent die winkel uit.”
Bron: NRC
Datum: 17 november 2019
Lees meer

Bezoeker riskeert zelf halfjaar cel om bajessmokkel
KRIMPEN AAN DE IJSSEL - Een primeurtje voor het gevangeniswezen. Sinds 1 november is het naar
binnen smokkelen van telefoons door bezoekers, personeel of gedetineerden namelijk strafbaar. In de
gevangenis van Krimpen aan de IJssel is een bezoeker opgepakt die toch een poging deed.
Bron: De Telegraaf
Datum: 8 november 2019
Lees meer

Unicef: 'Nederland sluit nog steeds kinderen op in vreemdelingendetentie'
Nederland sluit nog steeds kinderen op in vreemdelingendetentie. Vorig jaar werden 210 kinderen
opgesloten. Een aantal van hen zat tot wel 82 dagen vast. Buurlanden zijn vaak zorgvuldiger en kijken
naar andere oplossingen. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Unicef. Vorig jaar zijn 900 minderjarige
kinderen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, teruggestuurd naar het land van herkomst of
een ander EU-land.
Bron: RTL nieuws
Datum: 6 november 2019
Lees meer
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