nieuwsbrief februari 2016
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke
dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen,
kunt u dit kenbaar maken door naar ons te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: NPM jaarverslag 2014 gepubliceerd
Het Nederlandse Nationale Preventive Mechanism (hierna NPM) concludeert in het jaarverslag 2014
dat de rechten van mensen die in hun vrijheid zijn beperkt over het algemeen worden gerespecteerd
in Nederland. Het jaarverslag van NPM is een gebundeld jaarverslag van de deelnemers en
toehoorders in het NPM-netwerk. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten in 2014 van de deelnemers
en toehoorders binnen het Nederlandse nationaal preventief mechanisme op het terrein van de
detentieomstandigheden en behandeling van personen die in hun vrijheid zijn beperkt.
In het dossier internationale wet- en regelgeving is meer informatie over het NPM beschreven. Klik
hier om direct naar deze pagina te gaan.
Kenniscentrum: Vacatures voor de CvT behorende bij de PI Zaanstad
Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) opent op 1 juni 2016 de deur voor gedetineerden. Met ingang
van 1 mei 2016 moet een Commissie van Toezicht (CvT) zijn gevormd. De wet verlangt dat de
samenstelling van de commissie zo divers mogelijk is. In de CvT moeten in ieder geval een rechter,
een advocaat, een medicus en een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk zitting
hebben. Aangezien binnen JCZ een PPC is gehuisvest vindt de directie het belangrijk dat een
psychiater en/of psycholoog zitting heeft in de CvT. Belangstellenden, buiten bovengenoemde
functies, hebben de mogelijkheid om hun belangstelling kenbaar te maken. Nadrukkelijk wordt
aangegeven dat ervaring met de DJI doelgroepen geen vereiste is.
Uw sollicitatie en c.v. kunt u tot en met vrijdag 12 februari 2016 per mail toezenden aan:
hofman.henk@gmail.com. Voor de gehele vacaturetekst, hierbij de link.
DJI: Tien jaar voorlezen in PI Alphen aan den Rijn
Veel vaders in detentie hebben het zwaar. Ze zien hun kind(eren) niet zo vaak en het is moeilijk om
de band met hun gezin goed te houden. Om hier iets aan te doen, introduceerde de toenmalige
gevangenispastor in 2005 een voorleesproject voor vaders in penitentiaire inrichting Alphen aan den
Rijn. Sindsdien wordt iedere maand door gedetineerde mannen voor de camera een verhaal
voorgelezen en per dvd naar hun kind(eren) thuis gestuurd. De kinderen vinden het prachtig om hun
vader te zien op de tv. En ook de moeders ervaren het als een bijzonder contact met hun man of
vriend.
Klik hier om het gehele artikel te lezen.
DJI: Start extra land aanmeldcentrum op Justitieel Complex Schiphol
Per 1 februari wordt in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) voor de duur van een jaar een extra land
aanmeldcentrum ingericht met de naam: AC West. Dat betekent dat de IND op deze locatie ook
asielzoekers gaat horen die over land Nederland binnengekomen zijn en wordt er op deze locatie op
deze aanvragen beslist.
Het JCS is een inrichting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het is een complex waar

verschillende justitiële processen gecombineerd worden uitgevoerd en waar diverse organisaties
gebruik maken van elkaars faciliteiten en deskundigheid. Om het gehele nieuwsbericht te lezen,
hierbij de link.
DJI: De visie van…Cees Niessen
Cees Niessen is sinds 1987 in dienst van DJI en is momenteel vestigingsdirecteur van de PI Sittard.
Ook is hij vanaf het allereerste moment betrokken bij In-made, het arbeidsbedrijf van DJI.
Het was een enorme operatie: Al vanaf februari werkten gedetineerden in heel Nederland aan de
16.000 kerstpakketten die dit jaar worden uitgedeeld aan ambtenaren van verschillende ministeries,
waaronder Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Voor de productie draaiden de gedetineerden hun hand niet om. Naaien, zagen, timmeren: ze deden
het allemaal en met toewijding. Maar belangrijker nog dan dat, was het volgende: Ze kwamen op tijd
op hun werk, kwamen afspraken na, wisten wat hen te doen stond, namen hun verantwoordelijkheid.
Precies dat is waar arbeid in detentie om draait.
Om het gehele artikel te lezen, klik hier.

Op de website van DJI zijn de afgelopen periode nog de volgende artikelen gepubliceerd: de
inzameling van duizenden euro’s voor Serious Request door DJI, het bezoek van staatssecretaris
Dijkhoff aan de PI Tilburg en over de celbrand in de PI Vught.
RSJ: Werkprogramma advisering 2016
In het werkprogramma advisering 2016 zijn de onderwerpen opgenomen waarover de RSJ verwacht
in 2016 te adviseren. De RSJ adviseert op verzoek van de bewindslieden van de ministeries van
Veiligheid en Justitie en/of Volksgezondheid, Welzijn en Sport en op eigen initiatief. Het
Werkprogramma Advisering 2016 is gericht op drie inhoudelijke thema’s die volgens de RSJ om
aandacht vragen. Dit zijn: toekomst van de sanctietoepassing, kwetsbare groepen en continuïteit in
aanpak bij de overgang tussen systemen.
Hierbij de link naar de pagina waarop de link naar het werkprogramma 2016 te vinden is.
IV&J: werkprogramma 2016
De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de taakuitvoering van organisaties binnen het
domein van veiligheid en justitie. Dit domein is breed en divers, van de nationale politie tot de Raad
voor de Kinderbescherming en van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het gevangeniswezen.
Met haar toezicht wil de Inspectie bijdragen aan het continu verhogen van de kwaliteit van de
taakuitvoering en de naleving van regels en normen, het signaleren van risico’s en het aanzetten van
organisaties tot verbetering.
Hierbij de link naar het artikel en het werkprogramma van de IV&J.

Ook heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie onder andere op haar website (www.ivenj.nl) het
jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016, een meerjarenvisie Toezicht Sociaal Domein en een
rapport over de arrestantenzorg Nederland gepubliceerd.
Kamerstukken op het gebied van detentie:
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in november 2015 een brief aan de Tweede
Kamer gestuurd over de gefaseerde vervanging van fysieke gevangenisbibliotheken door een digitale
bibliotheekfunctie. Hierbij de link om de gehele brief in te zien.
Ook heeft de staatssecretaris de vragen beantwoord van de leden Kooiman (SP) en Volp (PvdA) aan
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het van binnenuit kunnen vergrendelen van
celdeuren.
De Johannes Wier Stichting zet zich in voor mensenrechten in de gezondheidszorg. De stichting heeft
als doel: ‘Het recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid’ (right to health) is al

decennialang een universeel mensenrecht, maar desondanks voor velen een doelstelling uit een
verre toekomst of een recht dat steeds meer onder druk komt te staan door bezuinigingen, kritiek op
mensenrechten of onwetendheid over het bestaan en het belang van dit mensenrecht. De Johannes
Wier Stichting heeft een standpunt inzake het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring
opgesteld en aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij een link naar de website van de Stichting
waarop het standpunt is gepubliceerd.
Agenda Kenniscentrum:
TBS Nederland: Open dag 19 maart 2016
Op zaterdag 19 maart openen zeven forensisch psychiatrische centra en klinieken (tbs-klinieken) hun
deuren voor het publiek. Dit biedt de bezoeker een unieke kans om een kijkje te nemen achter de
muren en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid. Aanmelden kan
vanaf 8 februari op www.tbsnederland.nl
Uitspraak van de maand: KC 2016/003
De vader van klager is geweigerd voor een bezoek. Hij maakte onderdeel uit van een groep
bezoekers van andere gedetineerden waarbij de drugshond leek ‘aan te slaan’ op één van de
bezoekers. Vervolgens werd de hele groep, waaronder de vader van klager, geweigerd als bezoek.
De directeur voert aan dat de inrichting niet is gemachtigd om bezoekers diepgaander dan een
oppervlakkige fouillering te controleren. Dit betekent dat niet met zekerheid vastgesteld kan worden
dat er geen sprake is geweest van het aanwezig zijn van drugs indien deze bij het fouilleren niet
aangetroffen worden. De beklagcommissie stelt vast dat de bezoeker van klager is gefouilleerd. Bij
deze fouillering zijn geen drugs of andere contrabanden aangetroffen. De bezoeker van klager is na
fouillering de toegang tot de bezoekruimte geweigerd. De beklagcommissie acht het mogelijk dat
klagers bezoeker door zogenaamde besmetting in aanraking is gekomen met drugs. De
beklagcommissie is van oordeel dat het enkele aanslaan van de drugshond onvoldoende grond biedt
om een bezoeker te weigeren. Het enkel om die reden weigeren van de bezoeker, temeer nu er geen
contrabanden zijn aangetroffen na fouillering, is in strijd met de Circulaire. Klacht gegrond.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de
maand zou zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail
aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg voor het anonimiseren en
plaatsen van de uitspraak.
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.
Tot volgende maand!
Met vriendelijke groet,

De redactie van het Kenniscentrum
www.commissievantoezicht.nl
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de
commissies van toezicht.

Voor straf naar een pleeggezin
Jeugdcriminaliteit: In Amsterdam kunnen ‘kwetsbare’ criminele jongeren
sinds kort hun rechtszaak afwachten in een pleeggezin in plaats van in de
cel. „We waren bang dat hij meteen wilde vluchten.”

‘Kijk, dit is hem”, zegt Geert Snel (60) geëmotioneerd. Op de pasfoto
staat een knappe Surinaamse jongen met een stralende lach. „Hij was
voor mij als een zoon.” Ruim een jaar geleden – het was bijna Kerst –
stapte de 16-jarige jongen uit Amsterdam Geerts huis binnen. Het enige
dat hij en zijn vrouw Bodil Kok wisten, was dat de jongen werd verdacht
van strafbare feiten. En dat hij voorlopig bij hen zou komen wonen.
Bron: NRC
Datum: 23 januari 2016
Lees meer

Obama wil verbod op eenzame opsluiting
minderjarige gevangenen
De Amerikaanse president Barack Obama wil eenzame opsluiting van
minderjarige gevangenen in de Verenigde Staten verbieden.
Het strafmiddel van isolement kan leiden tot blijvende zware
psychologische problemen, zo schrijft Obama maandag in een opiniestuk
in de Washington Post.
De president stelt dat het verbod ongeveer 10.000 jongeren in
gevangenissen raakt. In totaal zitten momenteel meer dan 100.000
gedetineerden in Amerikaanse gevangenissen hun straf uit in geïsoleerde
cellen. Een kwart daarvan heeft bijna geen contact met mensen.
Bron: nu.nl
Datum: 26 januari 2016
Lees meer

Meer dan honderd demonstranten opgepakt
bij Justitieel Complex Schiphol
De Koninklijke Marechaussee heeft vannacht bij het Justitieel Complex op
Schiphol de handen vol gehad aan een enorme groep demonstranten.
Meer dan honderd mensen werden in de boeien geslagen op verdenking
van vernieling en openlijke geweldpleging.
Marechaussees hadden opdracht gekregen toezicht te houden op de
demonstratie, die van te voren niet was aangekondigd. In totaal waren
zo'n 130 mensen met bussen naar het cellencomplex op het terrein van
de luchthaven gekomen.
Bron: RTV Noord-Holland
Datum: 1 januari 2016
Lees meer

