
 
 
Nieuwsbrief december 2020 

 

Kenniscentrum: Dossiers 

Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met 

regelmaat van nieuwe informatie voorzien. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, 

kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen.  

 

Het dossier levenslang, re-integratiecentra, en Nationale ombudsman & Kinderombudsman hebben een 

update gehad. Het dossier Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat (DBT) is van naam 

gewijzigd naar Promoveren en degraderen. De nieuwe Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing 

van gedetineerden (SPOG) en het toetsingskader zijn hierin verwerkt.  

 

Ook is er deze maand een geheel nieuw dossier bij gekomen met als onderwerp de  overplaatsing.  

 

Kenniscentrum: Vacatures     

Er zijn op dit moment drie vacatures.  

 

 De commissie van toezicht van de PI Rotterdam, locatie de Schie, zoekt een nieuw lid . 

Reageren kan tot 6 januari 2021.  

 De commissie van toezicht van de PI Middelburg zoekt een nieuw lid. Bij boorkeur iemand met 

brede ervaring op het gebied van sociale- of maatschappelijke dienstverlening of in het 

onderwijs. Reageren kan tot 23 december 2020.  

 De commissie van toezicht bij de PI Zuid-Oost, locatie Ter Peel, zoekt een voorzitter, die tevens 

fungeert als voorzitter van de beklagcommissie. Reageren kan tot 24 december 2020. 

 

Bekijk de vacatures. 

 
Kenniscentrum: Agenda  

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 

gehouden: 

 

10 december 2020 – Vaste Kamercommissie J&V: Notaoverleg GW&TBS – Tweede Kamer, Den Haag 

17 december 2020 - Jaarcongres Expertisecentrum Veiligheid: Indicatoren & Vroegsignalering - Online 

 

Lees meer. 
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Kenniscentrum: Training secretarissen Belgische beklagcommissies  

Twee jaar geleden is het Kenniscentrum Commissie van Toezicht benaderd door de Centrale 

Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (hierna: CTRG) in Brussel om een presentatie te geven in 

het Belgische Parlement over de instelling van commissies van toezicht en beklagcommissies, dat in 

grote lijnen is geënt op het Nederlandse systeem. Dit is het begin geweest van interessant en 

leerzaam intercollegiaal contact. 

Lees meer.  

 

Jaarverslag 2019 NPM  

Het Nederlandse Nationale Preventie Mechanisme (NPM) concludeert in het jaarverslag van 2019 

dat de rechten van mensen die in Nederland in hun vrijheid zijn beperkt worden gerespecteerd. Uit het 

toezicht van het NPM blijkt dat mensen die in hun vrijheid zijn beperkt op een adequate en zorgvuldige 

wijze zorg verleend krijgen. In het rapport worden aanbevelingen gedaan gericht op een versterking van 

mensenrechten in wetgeving, beleid en uitvoeringpraktijk. 

Lees meer.  

 
Kenniscentrum: Inwerkingtreding Veegwet  

De veegwet zal per 1 januari 2020 inwerking treden.   

Lees meer.  

  

RSJ: RSJ publiceert adviesprogramma 2021   

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft haar 

adviesprogramma 2021 aan de Minister voor Rechtsbescherming aangeboden. Het adviesprogramma 

maakt inzichtelijk met welke adviesonderwerpen de RSJ zich komend jaar zal bezighouden. 

Lees meer.  

 

RSJ: Terugblik: digitaal RSJ congres ‘De rechtspositie van jongeren in geslotenheid’ 

Op dinsdag 10 november 2020 heeft het RSJ congres plaatsgevonden. Dit congres stond volledig in 

het teken van de rechtspositie van jongeren in geslotenheid. De RSJ kijkt terug op een middag waarbij 

kritische noten zijn gekraakt en verschillende inzichten aan bod zijn gekomen. Het congres heeft veel 

stof tot nadenken gegeven, waarmee het doel van deze middag is bereikt. 

Lees meer.  

 

RSJ: Video: de rechtspositie van jongeren in geslotenheid  

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseert in het advies over het 

wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdinstellingen om één wet in formele zin op te stellen, ter 

vervanging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en hoofdstuk 6 Jeugdwet. Hoe dat precies 

zit, wordt duidelijk in deze animatie. 

Lees meer.  

 

DJI: Nieuwe DJIzien verschenen   

Deze week is de nieuwe DJIzien verschenen. In deze editie vind je weer uiteenlopende verhalen over 

het werk van Dienst Justitiële Inrichtingen. 

Lees meer.  

 

DJI: Ben jij bij het online wervingsevent van PI Krimpen aan den IJssel?   

Op woensdag 16 december 2020 ben je van harte welkom op het online wervingsevent van de 

Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Ben jij benieuwd hoe het is om in een gevangenis te 

werken? Je bezig te houden met de dagelijkse zorg, beveiliging en bewaring van gedetineerden? Meld 

je aan en ontdek of de functie van penitentiair inrichtingswerker (PIW’er), ook wel gevangenisbewaarder 

genoemd, iets voor jou is!  

Lees meer.   
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DJI: Vernielingen aangericht in JJI Teylingereind  

30 november is er een opstand geweest op twee groepen in JJI Teylingereind. In verschillende media 

wordt gesproken van een uitbraakpoging of zelfs een ontvluchting. Dat is niet het geval. Wat er wel 

gebeurd is, is dat een twintigtal jongeren de spullen van drie leefgroepen heeft vernield. Om de situatie 

onder controle te krijgen, heeft de JJI de politie en een intern bijstandsteam ingeschakeld. 

Lees meer.   

 

DJI: Eerste aanhouding bezoeker met smokkelwaar in PI Krimpen   

In de Penitentiaire Inrichting (PI) Krimpen is op woensdag 4 november een bezoeker aangehouden op 

grond van de nieuwe wet strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen die per 1 november is 

ingegaan. 

Lees meer.  

 

Opleidingsinstituut DJI: Nieuwe leden Commissie van Toezicht snel op vlieghoogte met 

introductietraining 

Kennis van en bekendheid met de geldende regelgeving in een justitiële inrichting draagt bij aan het 

verbeteren van de uitvoering van de taken van een lid van de Commissie van Toezicht (CvT). Voor 

nieuwe leden en secretarissen is daarom een introductietraining ontwikkeld. 
Lees meer. 

 

Reclassering: Reactie op kamerbrief ‘Reclasseren: Grenzen stellen, krachten benutten’ 

De gestage toename van de vraag naar de inzet van de reclassering is aanleiding voor minister Sander 

Dekker (Rechtsbescherming) om voor een steviger rol voor de reclassering te pleiten. Dat schrijft hij in 

een brief aan de Tweede Kamer over de inzet van de reclassering voor de komende jaren. 

Lees meer. 

 

Reclassering: Coronamaatregelen weer iets afgeschaald naar gedeeltelijke lockdown   

De landelijke maatregelen om de coronabesmettingen in te dammen worden weer iets afgeschaald naar 

de gedeeltelijke lockdown, die sinds half oktober geldt. De tijdelijke verzwaringen zijn opgeheven. De 

reclassering past daarom waar nodig ook haar maatregelen aan.  

Lees meer.   

 

Forum Levenslang: Hoge Raad: rechter mag de minister bijsturen   

Op 6 november heeft de HR de rechter de ruimte gegeven om de gratiebeslissing van de minister bij te 

sturen als deze een ondeugdelijk gemotiveerde gratiebeslissing heeft genomen.  

Lees meer.   

 

Forum Levenslang: Hof toest gratiebeslissing terughoudend  

Op 17 november heeft het hof Den Haag een streep gehaald door het perspectief van 

levenslanggestrafte C. Dit perspectief was ontstaan doordat het gerecht dat C. destijds heeft 

veroordeeld aan de Koning had geadviseerd om C. gratie te verlenen. Dat gerecht was het strafhof Den 

Haag.  

Lees meer.  

  

Nationale Ombudsman: Krijgen gedetineerde veteranen de zorg waar zij rechtop hebben? 

Medio 2019 ontving de Veteranenombudsman voor het eerst een signaal over de manier waarop er 

binnen de penitentiaire inrichtingen wordt omgegaan met veteranen. Er is nauwelijks informatie bekend 

over de situatie van gedetineerde veteranen. Daarom start de Veteranenombudsman een onderzoek 

naar de toegang tot (na)zorg voor deze groep veteranen.  

Lees meer.   

 

Koers en kansen: Terugblik op het project Kleinschalige voorziening Rotterdam – Hoe een 

voortijdig gestopt project belangrijke lessen oplevert  
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Het Koers en kansen-project Kleinschalige voorziening (KV) Rotterdam is voortijdig afgerond. Het 

project was opgezet om de schadelijke gevolgen die detentie kan hebben te beperken bij mensen in 

preventieve hechtenis. Vanuit een beperkt beveiligde afdeling in de penitentiaire inrichting Hoogvliet 

kregen zij de ruimte om tijdens hun voorlopige hechtenis werk, school en langdurige zorg door te laten 

lopen. Het onderliggende idee: minder detentieschade betekent een kleinere kans om, na het uitzitten 

van de uiteindelijke straf, opnieuw in de fout te gaan.  

Een project stopzetten, daar hield natuurlijk niemand bij aanvang rekening mee. Je zou het project 

mislukt kunnen noemen. Maar in het programma Koers en kansen krijgt dit soort ‘mislukkingen’ de volle 

aandacht. Het wordt gezien als een vormende leerervaring. Als je tenminste analyseert waarom het 

project geen succes werd. Daar is lef voor nodig. En dat hadden de projectteamleden en de stuurgroep 

van het project. Onlangs kwamen ze digitaal bij elkaar voor een reconstructiesessie.  

Lees meer.   

 

Koers en kansen: Congresweek Koers en kansen druk bezocht. Over de noodzaak van 

netwerksamenwerking, een bureaucratieloos budget en de (ex-)delinquent centraal  

Koers en kansen sluit een succesvolle congresweek af. Het thema was Leren verzilveren. Tijdens de 

volgeboekte ochtendsessies werd met grote betrokkenheid gediscussieerd over de mogelijkheden om 

de sanctie-uitvoering structureel te verbeteren. Uitgangspunt waren de al opgedane ervaringen en 

opbrengsten van het programma.  

De congresgangers kwamen uit diverse geledingen van de zorg, het sociaal en justitiedomein. De 

gemêleerde groep was eensgezind over wat de komende tijd aandacht zou moeten krijgen om het 

terugdringen van recidive effectiever te maken. Een belangrijke conclusie: innovatie vraagt niet alleen 

om lerende uitvoerders en beleidsadviseurs, maar ook om lerende bestuurders. 

Lees meer.  

 

Koers en kansen: Fotoproject Family Stranger. Over het taboe dat een naaste in de gevangenis 

belandt 

Wat als degene die je het meest vertrouwt iets crimineels doet en in de gevangenis belandt? ‘Dit is 

precies wat de mensen die ik heb ontmoet, meemaakten’, zegt Wiosna van Bon, fotograaf van het 

project Family Stranger. Voor haar project interviewde ze 25 zogenoemde achterblijvers. Daarnaast 

bracht ze in beeld hoe kinderen, partners en ouders omgaan met deze beladen situatie. Na diverse 

tentoonstellingen is er nu een fotoboek. 

Lees meer:  

 
WODC: Expertmeeting onderzoeksprogramma’s Wet Forensische zorg, Wet verplichte 
ggz en Wet zorg en dwang  

Het WODC gaat de komende jaren evaluatieonderzoek doen naar de Wet forensische zorg (Wfz). De 

Wet Forensische zorg, die grotendeels in 2019 in werking is getreden, regelt de zorg die daders krijgen 

om ervoor te zorgen dat zij veilig kunnen terugkeren in de samenleving. De Wfz hangt samen met de 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, die ook recent in werking zijn 

getreden en zullen worden geëvalueerd. Om de evaluaties van de drie wetten op elkaar en bij de 

praktijkervaring met de wetten te laten aansluiten organiseerden het WODC en ZonMW op 30 oktober 

een digitale expertbijeenkomst met alle onderzoekers en organisaties die in de praktijk met de wet te 

maken hebben.  

Lees meer.   

 

Uitspraak van de maand: KC 2020/028  
Klager beklaagt zich over het feit dat hij preventief in quarantaine is geplaatst nadat hij tijdens het 

bezoekuur de maartregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus niet heeft nageleefd. 

Klager was wel op de hoogte van de maatregelen, maar geeft aan dat deze selectief en onduidelijk 

worden toegepast. De beklagcommissie stelt vast dat klager meermaals op de hoogte is gebracht van 

de geldende maatregelen waarbij ook duidelijk vermeld is wat de consequenties zijn voor degenen de 

zich er niet aan houden. Tijdens het bezoekuur heeft klager zijn netwerk gekust en geknuffeld. Na afloop 

van het bezoek is hij ingesloten. Volgens de beklagcommissie heeft klager zich  bewust niet aan de 
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maatregelen gehouden en is het niet onterecht dat hij hiervan de consequenties moet ondergaan. Dat 

het beleid volgens klager selectief wordt toegepast, doet hier volgens de beklagcommissie niet aan af. 

De beslissing om klager af te zonderen is daarmee niet in strijd met de wet een ook niet onredelijk of 

onbillijk. De beklagcommissie verklaart het beklag ongegrond.  

Lees meer.  

 

Indien uw commissie 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. 

  

Verschenen nieuwsbrieven   

Perspectief Herstelbemiddeling – #4  

Prison Insider – november I 2020 – november II 2020  

EuroPris – november 2020 

RSJ – #4  

Children of Prisoners – november 2020  

 
Verschenen tijdschriften/magazines 
DJIzien – nr. 23  
Delikt & Delinkwent – tijdschrift voor strafrecht – november 2020* 
Bonjo – december 2020  
Tijdschrift voor Herstelrecht – november 2020* 
Gevangenismuseum – november 2020 

*  digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden. 

 

Kijk tips van de redactie: 

 

Wanda Beemsterboer bezocht moordenaar van dochter  

Vandaag is het precies 14 jaar geleden dat de 20-jarige Nadine Beemsterboer door haar ex-vriend op 

een gewelddadige manier om het leven werd gebracht. De ouders van Nadine hebben nadat ze een 

brief van de moordenaar ontvingen, hem een bezoek gebracht in de gevangenis. In het programma 

NPO Op1 vertelde moeder Wanda Beemsterboer er gisteravond over. “Het voelde goed om dat te doen. 

Ook om te zien dat hij emotioneel reageerde.” Bekijk het fragment in 1op1.  

 

Symposium Forensische zorg    

Op 2 november 2020 vond het Symposium Forensische zorg plaats. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 

geweest om het symposium te volgen én voor diegenen die het graag nog een keer zouden willen 

terugkijken, klikt u hier om het symposium terug te kijken.   

 

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. 
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Blik in de bajes ‘Ieder mens wil graag aandacht’ 

 

De Kanaalstreek en de Ter Apeler Courant mogen een kijkje nemen achter de normaal voor 

buitenstaanders hermetisch afgesloten muren, hekken en deuren van de penitentiaire inrichting (PI) Ter 

Apel. 

 

 

Datum: 25 november 2020 

Bron: Kanaalstreek.nl  

 

  Lees meer 

 

Vaker drones gebruikt om drugs in gevangenissen te krijgen 

 

Bij gevangenissen worden steeds vaker drones gebruikt waarmee buitenstaanders illegale spullen over 

de muren willen krijgen voor de gevangenen. 

 

 

Datum: 24 november 2020 

Bron: RTLnieuws.nl  

 

  Lees meer 

 

Taghi moet in EBI blijven: signalen van pogingen om topcrimineel te bevrijden  

 

Hoofdverdachte Ridouan Taghi uit het liquidatieproces Marengo moet in de zwaarbeveiligde EBI in 

Vught blijven. Taghi had zich verzet tegen verlenging van zijn verblijf, maar dat beroep is volledig van 

tafel geveegd. De feiten waarvan het criminele kopstuk wordt verdacht, zijn te ernstig. 

 

 

Datum: 5 november 2020 

Bron: telegraaf.nl  

 

  Lees meer 

 

 

      Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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