Nieuwsbrief februari 2017
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.
Afgelopen maand is het dossier Middelengebruik geüpdatet. Deze week zal het nieuw dossier
Levenslang op de website worden geplaatst. Indien u suggesties hebt voor nieuwe
dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: vacatures
Op dit moment zijn er vier vacatures geplaatst op het Kenniscentrum. De CvT bij de PI Zwaag Hoorn
is op zoek naar een voorzitter en naar een lid die in het dagelijks leven met rechtspraak belast is. De
CvT bij Detentiecentrum Rotterdam is op zoek naar een (evt. gepensioneerd) arts. De CvT
Detentieplaatsen KMar is op zoek naar een voorzitter en leden. De reactietermijn op de vacature bij
de KMar loopt tot 8 februari 2017.
Kenniscentrum: CPT rapport verschenen over bezoek aan Nederland mei 2016
Het rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of
Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) is op 19 januari 2017 verschenen. In het rapport
gaat het CPT in op de situatie van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd. Het CPT is positief over
de dalende populatie van gedetineerden in Nederland. De bezochte penitentiaire inrichtingen waren
in goede staat en hadden niet te kampen met overbevolking. Het Comité heeft haar zorgen geuit

over de bezuinigingen waardoor de bibliotheekvoorzieningen sluiten. Ook heeft het CPT de regering
geadviseerd om op korte termijn de noodzakelijke wetgevende en administratieve maatregelen te
nemen om levenslanggestraften een duidelijke rechtsgang te bieden.
Hierbij de link naar het nieuwsbericht op het Kenniscentrum, het gehele rapport en de reactie van de
staatssecretaris.
Kenniscentrum: Rapport Derde evaluatie Bvt is gepubliceerd
Sinds 1997 is de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) van kracht. Deze wet
regelt de interne rechtspositie van tbs-gestelden. De beginselenwet bepaalt dat binnen drie jaar na
inwerkingtreding en vervolgens iedere vijf jaar verslag moet worden uitgebracht aan de StatenGeneraal over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In het nu
gepubliceerde, rapport wordt verslag gedaan van het derde onderzoek ter evaluatie van de
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt).
Voor het gehele bericht en de link naar de WODC pagina, klik hier.
DJI: Medewerker tbs-kliniek De Kijvelanden overleden na steekincident
De medewerker van tbs-kliniek De Kijvelanden die vrijdagmiddag 3 februari levensgevaarlijke
verwondingen opliep na een steekincident door een patiënt is afgelopen zondag overleden. Hoewel
de tbs-kliniek in Poortugaal niet onder de Dienst Justitiële Inrichtingen valt – het is een particuliere
inrichting – is dit nieuws uiteraard ook binnen DJI hard aangekomen. “Met grote verslagenheid
hebben wij kennis genomen van het overlijden van deze medewerker. Wij leven intens mee met zijn
familie, vrienden en collega’s,” zegt Goof van Gemert, divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële
Jeugdinrichtingen bij DJI.
De Inspectie Veiligheid en Justitie gaat het incident onderzoeken, zo is op de website te lezen.
DJI: Eerste exemplaar boek DV&O ‘In een rechte lijn’ overhandigd aan staatssecretaris
Ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O),
onderdeel van DJI, is het boek ‘In een rechte lijn’ geschreven. Uitvoerig wordt in het boek de
geschiedenis van het werk van DV&O beschreven, met veel (historisch) beeldmateriaal, anekdotes
en persoonlijke verhalen. Uiteraard is er ook een doorkijk naar de toekomst. Het boek geeft een
beeld van de ontwikkeling van vervoer en beveiliging door de eeuwen heen en een kijkje in de
huidige vervoerspraktijk en beveiligingstaken bij en door Justitie.
Om het gehele nieuwsbericht te lezen, klik hier.

DJI: Nieuwe huisvesting Pieter Baan Centrum in Almere
Het Pieter Baan Centrum (PBC), onderdeel van het Nederlands Instituut voor Forensische
Psychiatrie en Psychologie (NIFP) krijgt een nieuw onderkomen in Almere. In opdracht van het
Rijksvastgoedbedrijf gaat Heijmans dit realiseren. Het forensisch psychiatrisch onderzoekscentrum
wordt gehuisvest op het terrein van de Oostvaarderskliniek. De voorbereidingen starten in januari
2017, de oplevering vindt circa een jaar later plaats.
RSJ: Jurisprudentiebulletin 2017/1 verschenen
Het eerste jurisprudentiebulletin van dit jaar is weer verschenen.
IVenJ: Werkprogramma 2017: mix van actuele prioriteiten en risico’s die de Inspectie VenJ
signaleert
Elk jaar stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie een nieuw werkprogramma samen. In het
Werkprogramma 2017 beschrijft de Inspectie welke activiteiten en onderzoeken zij van plan is om in
2017 uit te voeren.
De onderzoeksprogrammering in het werkprogramma is in lijn met de ontwikkeling van de Inspectie
van de afgelopen jaren om meer in te zetten op risicogerichte inspecties, incidentonderzoek en de
invulling van de reflectieve functie van toezicht.
In het werkprogramma is opgenomen dat twee ontwikkelingen in de sanctietoepassing in het licht
van het toezicht door de Inspectie specifiek van belang zijn:
• De gevolgen van het Wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen. Dit
wetsvoorstel legt de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen bij de minister van
VenJ, en niet meer zoals nu bij het Openbaar Ministerie.
• De uitwerking van het programma Koersen en Kansen van het ministerie van VenJ. Dit programma
gaat in op de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op de
sanctietoepassing.
In 2017 wil de Inspectie de volgende thema’s betrekken in haar toezicht:
- Capaciteitsreductie in het gevangeniswezen
- Maatregelen invoer contrabande in forensisch psychiatrische centra
- Forensisch Psychiatrische Kliniek De Woenselse Poort
- Voorbereiding op de wet Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
- Kwaliteit van reclasseringstoezicht
- Regime op terroristenafdelingen in het gevangeniswezen
- Arrestantenregime
Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht en het werkprogramma.

WODC: Criminaliteitscijfers in Nederland - onderwerp van discussie
Het WODC doet daar op diverse terreinen onderzoek naar. Recent zijn WODC-publicaties
verschenen over jeugdcriminaliteit, georganiseerde criminaliteit, herhalingscriminaliteit (recidive),
drugs (waaronder internet-gerelateerde drugs handel) en rechtshandhaving, waarin
criminaliteitscijfers inclusief trends te vinden zijn.
WODC - rapporten:
Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer
Verkennend onderzoek naar mogelijke discrepanties, differentiaties, oplossingen en kosten

In de rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen
leren over de samenhang van verschillende beveiligingsniveaus met recidive, geweldsgebruik tijdens
en na de detentie en ontvluchtingen. Daarnaast wordt op basis van deze kennis en ervaring een
uitspraak gedaan over het vraagstuk of justitiabelen in de Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen
onder een optimaal beveiligingsniveau beveiligd en vervoerd worden, waarbij de aanwijzingen voor
samenhang van verschillende niveaus van beveiliging met recidive en geweldsgebruik tijdens en na
de detentie de basis vormen. Ook de kostenaspecten van de beveiliging worden meegenomen.
Kosten en baten van maatschappelijke (re-)integratie van volwassen en jeugdige (ex-)gedetineerden
Terugdringing van recidive heeft voor de overheid hoge prioriteit. Eén van de middelen om dit te
bereiken is een goede re-integratie van (ex-)gedetineerden in de samenleving. Het beleid gaat ervan
uit dat de kans op recidive kleiner wordt wanneer overheden en betrokken instanties investeren in
een aantal basisvoorwaarden en daar al tijdens detentie mee beginnen. Dit re-integratiebeleid begint
al tijdens detentie en loopt daarna door. Daarom spreken we van beleid voor (ex-)gedetineerden.
Uitspraak van de maand: KC2017/014
Het beklag richt zich tegen de beslissing van de kliniek om het transmuraal verlof van klager in te
trekken op grond van het van rechtswege vervallen van de verlofmachtiging, destijds verstrekt door
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Klager was tijdens zijn verlof verdachte van een
winkeldiefstal. Hij heeft echter diezelfde dag ook een sepotbrief van de OvJ gekregen vanwege de
sepotgrond ‘onvoldoende bewijs’ (sepotcode 2). Klager heeft dit zelf gemeld bij de kliniek en is
vervolgens naar binnen gehaald. Zijn transmuraal verlof is ingetrokken omdat de verlofmachtiging
volgens de verlofunit van het Ministerie van rechtswege was vervallen. Klager had echter een
schorsingsverzoek ingediend en de RSJ heeft dit gegrond verklaard, omdat volgens de RSJ er geen
sprake was van een van rechtswege vervallen machtiging. Er was dus sprake van een tegenstrijdig
oordeel. Uiteindelijk heeft de staatssecretaris bepaald dat de uitspraak van de RSJ gevolgd moest
worden en is weer verlof aan klager verleend. De beklagcommissie heeft geoordeeld dat de kliniek

op grond van de destijds beschikbare informatie in redelijkheid heeft kunnen beslissen om het verlof
in te trekken. De kliniek had geen andere mogelijkheid. Bovendien hebben zij alles in het werk
gesteld om klager zo snel mogelijk weer op verlof te kunnen laten gaan, en is op het moment dat de
staatssecretaris heeft geoordeeld dat de beslissing van de RSJ uitgevoerd moest worden, klager ook
weer direct op verlof gegaan. Het heeft dus ook niet onredelijk lang geduurd.
In de databank van het Kenniscentrum worden (geanonimiseerde) beslissingen van commissies van
toezicht gepubliceerd. De databank is afhankelijk van het toesturen van uitspraken door CvT’s.
Indien u een interessante beslissing hebt genomen, kunt u die toesturen - eventueel met behulp van
de secretaris - aan de redactie van het Kenniscentrum. De redactie draagt zorg voor het
anonimiseren van de uitspraak.

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden. Binnenkort worden in de agenda ook de data opgenomen van de door DJI verzorgde
cursussen, relevant voor CvT-leden.
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

Zwalken met bajesbeleid
Het aantal gevangenen daalt. De opstellers van het departementale advies tekenen bij dat gegeven
wel aan dat de daling volgens nieuwste berekeningen iets minder groot is dan eerder werd verwacht.
Maar die cijfers moeten nog verrekend worden. Voor de ambtenaren blijft echter de conclusie dat er
te veel cellen zijn, overeind staan.

Bron: Telegraaf
Datum: 1 februari 2017
Lees meer
'Gevangenispak slecht idee voor Nederlandse boef'
Waarom dragen Nederlandse gevangenen eigenlijk geen speciale tenues, zoals in de Verenigde
Staten? Gestraften zijn hiermee goed herkenbaar en worden mogelijk eerder gepakt als ze er
vandoor gaan. Volgens Peter van der Laan, hoogleraar Reclassering past een 'boevenpak' niet in het
beleid van een snelle terugkeer naar de maatschappij.
Bron: AD
Datum: 23 januari 2017
Lees meer
Wangedrag veroordeelde crimineel: geen gevolgen voor vrijlating
Veroordeelde criminelen die tijdens hun straf opnieuw de fout ingaan, komen daar vaak mee weg.
Blijkt uit onderzoek van RTL NIeuws. Ze zouden gestraft kunnen worden door het proefverlof in te
trekken. Maar blijven vaak gewoon op vrije voeten. Het gaat om honderden gedetineerden, die drugs
gebruikten, geweld pleegden of probeerden te ontsnappen. De rechter oordeelde in die gevallen dat
de misdragingen niet ernstig genoeg zijn, of dat het Openbaar Ministerie procesfouten maakte. Eén
op de drie veroordeelden die de fout in gaat, hoeft zijn volledige straf toch niet uit te zitten.
Bron: RTL nieuws
Datum: 16 januari 2017
Lees meer
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