
 
 

 
Nieuwsbrief december 2022 

 

Kenniscentrum CvT: 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.  

 

In de maand november heeft het dossier Arrestanten een update gehad.  

 

Kenniscentrum: Agenda   

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

gehouden: 

Datum Gebeurtenis Locatie 

27-30 maart 2023 EuroPris: Correctional Research Symposium Porto 

31 maart 2023 Forum Levenslang: “Levenslang en dan…” Eenhoorn, Amersfoort 

22 mei 2023 Landelijke themadag CvT’s 2023 Eenhoorn, Amersfoort 

 

Kenniscentrum: Vacatures  

Er zijn op dit moment zes vacatures:  

- De Commissie van Toezicht bij de P.I. Veenhuizen is op zoek naar een lid dat werkzaam is als rechter, 

officier van justitie, raadsheer of advocaat-generaal. Reageren kan tot 9 december 2022.  

- De Commissie van Toezicht bij de P.I. Ter Apel is op zoek naar twee leden. Reageren kan tot 9 

december 2022.  

- De Commissie van Toezicht bij RJJI de Hunnerberg is op zoek naar een gedragsdeskundige. 

Reageren kan tot 19 december 2022.  

- De Commissie van Toezicht bij het Pieter Baan Centrum is op zoek naar een nieuw lid dat werkzaam 

is als rechter. Reageren kan tot en met 9 december 2022.  

- De Commissie van Toezicht Dienst Vervoer & Ondersteuning is op zoek naar een medicus. Reageren 

kan tot en met 16 december 2022.  

- De Commissie van Toezicht bij DC Schiphol is op zoek naar een officier van justitie. Reageren kan tot 
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en met 30 december 2022.  

Bekijk de vacatures hier.  

 

Kenniscentrum: Kritische brief inspecties aan Minister: Rem op plaatsingen in JJI’s  

De vier inspecties (Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van 

het Onderwijs en Nederlandse Arbeidsinspectie) hebben op 10 november 2022 een brief naar buiten 

gebracht waarin zij adviseren om jongeren alleen nog in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) te plaatsen 

als zij er een passende behandeling en verantwoord verblijf kunnen krijgen. Volgens de inspecties is de 

kritische grens voor het goed uitvoeren van het jeugdstrafrecht bereikt. Zij roepen verantwoordelijk 

minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op direct in te grijpen en te zorgen voor een verantwoord 

verblijf conform de wet. Lees meer.  

 

Kenniscentrum: Verslag van werkbezoek Belgische CTRG en CvT’s aan Nederland  

Op 27 en 28 oktober 2022 heeft het Kenniscentrum CvT een tweedaags werkbezoek georganiseerd 

voor een zeshoofdige afvaardiging van de Belgische Centrale Toezichtsraad voor het 

Gevangeniswezen (CTRG) en de Belgische Commissies van Toezicht. De afvaardiging bestond uit de 

voorzitter, de ondervoorzitter en een lid van de CTRG, de directeur administratieve processen, een 

administratief verantwoordelijke en een coördinator van de Commissies van Toezicht. Lees meer. 

 

KBG: Landelijke themadag CvT’s 2023  

De landelijke themadag: dé plek waar leden van de commissies van toezicht van justitiële inrichtingen 

(uit alle sectoren) en andere betrokkenen uit relevante organisaties elkaar treffen. Een dag waar 

deelnemers nieuwe inzichten opdoen, met elkaar in gesprek gaan en met elkaar (op sectoraal niveau) 

kennisdelen. Een jaarlijks terugkerend evenement met in 2023 een nieuwe opzet. Alvast voor in de 

agenda: maandag 22 mei 2023 in Amersfoort.  

 

RSJ: RSJ publiceert Adviesprogramma 2023  

Met welke adviesonderwerpen gaat de RSJ komend jaar aan de slag? Dat staat in het 

adviesprogramma. Lees meer.  

 

RSJ: RSJ adviseert maatwerk bij Rspog en huisregels EBI  

De RSJ heeft advies uitgebracht aan de minister voor Rechtsbescherming over de voorgenomen 

wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en over de 

voorgenomen vaststelling van de Regeling model huisregels EBI. De RSJ gaat in dit advies in op de 

voorgestelde wijzigingen over de plaatsingsgronden en de toetsingsmomenten voor het (verlengen van 

het) verblijf in de EBI. Ook gaat de RSJ in op de verscherpte toezichtsmaatregelen die uit het model 

huisregels EBI voortvloeien. Lees meer.   

 

RSJ: Beroepscommissie RSJ oordeelt over compensatie voor jeugdigen in Rijks Justitiële 

Jeugdinrichting (RJJI) vanwege ingekorte dagprogramma’s  

Al langere tijd heeft de RJJI te maken met personeelstekorten. In de zomerperiode van 2022 leidde dit 

in de locatie Den Hey-Acker en de locatie De Hunnerberg tot het structureel inkorten van 

dagprogramma’s. Hierdoor werden jeugdigen vaker en langer op hun kamer ingesloten. De 

beroepscommissie van de RSJ heeft in twee zaken uitspraak gedaan over de manier waarop jeugdigen 

hiervoor door deze locaties van de RJJI werden gecompenseerd en in deze zaken verschillend 

geoordeeld. Lees meer.   

 

DJI: DJI biedt ondersteuning bij cold case campagne  

De politie heeft DJI deze zomer verzocht om gedetineerden actief te betrekken bij een campagne rond 

een cold case. Het gaat om de dood van Hannie Bakker (68) uit Winkel (Noord-Holland), in de hoop dat 

dit bruikbare tips oplevert om de zaak op te lossen. Hier gaf DJI gehoor aan door in de week van 21 

november een flyer over de cold case te verspreiden onder alle gedetineerden in het land. Lees meer. 
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DJI: Diepe droefenis in CTP Veldzicht na overlijden collega  

Op zaterdagmiddag 5 november vond in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in 

Balkbrug een ernstig steekincident plaats. Daarbij is een vrouwelijke medewerker overleden en raakten 

twee andere vrouwelijke medewerkers gewond. De patiënt die met een mes de medewerkers had 

gestoken, beroofde zichzelf daarna van zijn leven. Lees meer.  

 

Inspectie JenV: Onderzoek naar dodelijk steekincident Veldzicht  

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het steekincident in het Centrum voor Transculturele 

Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug waarbij twee mensen om het leven kwamen en twee mensen gewond 

raakten. Lees meer.  

 

Inspectie JenV: Stappen gezet in taakuitvoering rondom detentie terrorismeafdeling  

Partijen (DJI, Reclassering, het NIFP en gemeenten) die betrokken zijn bij opvang en re-integratie van 

gedetineerden op terroristenafdelingen (TA) werken beter samen dan zij in 2019 deden. Hun 

mogelijkheden zijn echter beperkt bij gedetineerden van wie het Nederlanderschap is afgenomen en 

geen verblijfsrecht meer hebben, maar die niet uitgezet kunnen worden naar hun herkomstland. Dit 

constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV). Deze ex-gedetineerden kunnen in 

Nederland in de illegaliteit terechtkomen. Een onwenselijke situatie met mogelijk risico’s voor de 

nationale veiligheid, aldus de Inspectie JenV in haar vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in 

Nederland. Lees meer.  

 

IGJ & Inspectie JenV: Inspecties passen werkwijze aan tijdens werkonderbreking 

jeugdbescherming en jeugdreclassering  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid passen bij hoge 

uitzondering hun werkwijze tijdelijk aan bij de verplichte meldingen van de jeugdbescherming en de 

jeugdreclassering. Vanwege de tijdelijke werkonderbreking bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn 

de inspecties terughoudend in het (laten) onderzoeken van calamiteiten en geweldsincidenten. Dit 

schrijven de inspecties in een reactie aan de GI’s. Lees meer.  

 

NSCR & Universiteit Leiden: Korte gevangenisstraf leidt tot meer herhalingscriminaliteit  

Volwassenen gaan na een korte gevangenisstraf vaker opnieuw de fout in dan vergelijkbare 

volwassenen met een niet-vrijheidsbenemende straf, blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden en het 

NSCR. Dit geldt zowel voor de kans op herhalingscriminaliteit als voor het aantal herhalingsdelicten. De 

verschillen gelden bovendien niet alleen op de korte termijn, maar blijven zichtbaar over een langere 

periode. Zo leidt een korte gevangenisstraf in vergelijking met een taakstraf in de eerste vijf jaar na 

vrijlating tot 55 procent meer herhalingscriminaliteit. Lees meer.  

 

WODC: Meer straffen voor zwaardere misdrijven zorgen voor hogere gevangenisbezetting 

De bezetting in de gevangenissen stijgt al sinds 2017, terwijl de criminaliteitscijfers pas vanaf 2019 een 

stijging laten zien. Hoe komt dat? Het WODC deed onderzoek naar de bezetting in het 

gevangeniswezen in de periode 2015-2019 en constateert dat er vooral meer straffen zijn opgelegd 

voor zwaardere misdrijven. Lees meer.  

 

WODC: LIJ draagt bij aan persoonsgerichte aanpak jeugdcriminaliteit, maar kan niet zonder 

professioneel oordeel  

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) geeft raadsonderzoekers van de Raad voor 

de Kinderbescherming (RvdK) suggesties voor een gedragsinterventie om daarmee herhaling van 

strafbaar gedrag bij de jongere te voorkomen. In die zin draagt het LIJ bij aan de persoonsgerichte 

aanpak van jeugdcriminaliteit. Het beeld dat zulke gedragsinterventies bij meer jongeren kunnen worden 

geadviseerd en opgelegd dan in de praktijk gebeurt, blijkt in theorie te kloppen. Maar dat mag niet 

negatief worden uitgelegd. Het geautomatiseerde systeem houdt namelijk geen rekening met zaken die 

een professional wel meeneemt in het advies, zoals de motivatie van de jongere of al bestaande 

hulpverlening. Lees meer.  
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WODC: Termijn voor motivering detentie van vreemdelingen past niet meer bij gestelde eisen 

Vreemdelingen die te horen krijgen dat ze in bewaring worden gesteld, moeten binnen zes uur een goed 

onderbouwd besluit daarvan krijgen. Die termijn is vooral voor de vreemdelingenpolitie en de Koninklijke 

Marechaussee (KMar) te kort, waardoor een vreemdeling die het land moet verlaten soms niet in 

bewaring kan worden gesteld. De Universiteit Leiden deed, in opdracht van het WODC, onderzoek naar 

de mogelijkheden om die tijdsdruk te verminderen. Lees meer.  

 

Forum Levenslang: De motie versteviging positie nabestaanden en slachtoffers in de 

gratieprocedure langgestraften  

Op 10 november 2022 dienden Kamerleden Eerdmans (JA21) en Ellian (VVD) een motie in waarin zij 

de minister vroegen: “mogelijkheden te onderzoeken om slachtoffers en nabestaanden een 

zwaarwegende stem te geven bij dit gratiebesluit en daarbij buitenlandse voorbeelden te betrekken”. 

De motie is op 15 november met 91 stemmen vóór aangenomen (62%). Naar aanleiding van de motie 

heeft het Forum Levenslang een reactie naar buiten gebracht met de redenen waarom de motie niet 

gesteund zou moeten worden. Lees meer.  

 

Uitspraak van de maand: KC 2022/27  

Klager beklaagt zich over de compensatie van €5,- per week voor een dagprogramma van 67 uren 

terwijl hij recht had op 77 uren. Klager vindt dat aangeboden doe-box niet als voldoende compensatie 

kan gelden. De directie stelt het heel vervelend te vinden dat er drie avonden per week geen 

dagprogramma kan worden gedraaid maar dat dit te maken heeft met personeelstekort. De geboden 

compensatie is landelijk afgesproken maar de directie erkent dit ook mager te vinden. De 

beklagcommissie heeft vastgesteld dat klager 67 uren op de leefgroep en deelname aan 

gemeenschappelijke activiteiten krijgt aangeboden. Dit is substantieel minder dan de wet bepaalt. De 

beklagcommissie overweegt dat structureel te weinig dagprogramma wordt gedraaid en deze situatie 

duurt reeds te lang. Het dient niet onderschat te worden wat dit met de jongeren doet. Een beroep op 

overmacht kan niet slagen in een situatie als de onderhavige, waarin reeds langere tijd sprake is van 

een personeelstekort. De beklagcommissie is van oordeel dat de doe-box de structureel te weinig 

aangeboden uren dagprogramma onvoldoende compenseert. Het beklag wordt gegrond verklaard. De 

beklagcommissie zal voor elke avond minder dagprogramma een bedrag van € 5,- toekennen, conform 

hetgeen is bepaald in RSJ 21/23897/JA. 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  

Prison Insider – november deel I, november deel II en een speciale editie  

Defence for Children – november 2022  

 

Verschenen tijdschriften   

DJIzien – najaar 2022  

Sancties – 2022, nr. 5*  

Sancties – 2022, nr. 6*  

Justitiële Verkenningen – 2022, nr. 3 (over de terugkeer en re-integratie van ex-Syriëgangers)  

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

 

Kijktip van de redactie: 2doc: Het laatste woord  

Jurriën ten Cate uit Almelo trouwde in 2013 met de Tunesische Marwa, maar zit nu al bijna tien jaar vast 

wegens de moord op zijn bruid. Wat is er die fatale avond tussen kerst en oud en nieuw 2013 gebeurd, 

op die hotelkamer in het Tunesische Hammamet? Filmmaker Jessica Villerius neemt de veroordeling 

van de Nederlandse Jurriën kritisch onder de loep. ‘2Doc: Het Laatste Woord’ is maandag 12 december 

te zien om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2. Lees meer.  
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Luistertip van de redactie: Achter het verhaal: achter de tralies  

In het tweede seizoen van de podcast Achter het Verhaal gaan verslaggever Serena Hofman en 

podcastmaker Kadija Kabba op zoek naar de verhalen in de PI Alphen aan den Rijn. In zes afleveringen 

laten ze zien hoe het leven achter de tralies is, spreken ze medewerkers en horen ze de overdenkingen 

van gevangenen. Lees meer.  

 

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. 

 

Man zat 2,5 jaar onterecht vast door toedoen Nederlandse overheid  

Door toedoen van de Nederlandse overheid heeft een man 2,5 jaar onterecht in de cel gezeten. Hij werd 

in juni 2019 aangehouden op aandringen van de Fiod, terwijl hij in geen enkel onderzoek verdachte 

was. Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat de overheid haar macht heeft misbruikt. 

 

Datum: 5 november 2022  

Bron: de Volkskrant 

  Lees meer 

 

TBS-kliniek in Almere stuurt negen medewerkers naar huis vanwege misstanden  

De Oostvaarderskliniek in Almere heeft in een paar maanden tijd negen medewerkers geschorst of 

ontslagen vanwege misstanden. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving 

van De Telegraaf.  

 

Datum: 8 november 2022  

Bron: Nu.nl 

  Lees meer 

 

Zo schrijnend dat nu zelfs directeurs in opstand komen tegen situatie in gevangenissen 

Meer dan zeventig van de tachtig Vlaamse gevangenisdirecteurs hebben een brandbrief ondertekend 

over de “onhoudbare toestand” in de gevangenissen. De overbevolking moet volgens hen dringend 

aangepakt worden. “We krijgen het gevoel dagelijks mee te werken aan de schending van 

mensenrechten.” 

 

Datum: 25 november 2022  

Bron: Nieuwsblad.be 

  Lees meer 

 
 

 

 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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