
 

 

 
 

Nieuwsbrief februari 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: op dit moment zijn er twee vacatures 

Het Pieter Baan Centrum (PBC) is op zoek naar een lid met een medische achtergrond, bij 

voorkeur een psychiater.  

Op deze vacature kan tot 15 februari 2019 worden gereageerd.  

 

P.I. Roermond is op zoek naar een nieuw lid met bij voorkeur een achtergrond binnen het 

openbaar bestuur.  

Op deze vacature kan tot 1 maart 2019 worden gereageerd.   

 

Klik hier voor de vacatures. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen maand zijn de dossiers Vreemdelingenbewaring, Honger- en dorststaking, 

Middelengebruik, re-integratiecentra en Contact ouder en kind geüpdatet.  

 

DJI: Berichtgeving AD over Justitieel Centrum voor Somantische Zorg 

Op 25 januari 2019 verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de kwaliteit van zorg in 

het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Scheveningen. De Dienst Justitiële 

Inrichtingen herkent de aangehaalde klachten over de kwaliteit en de behandeling van 

gedetineerden niet.  

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

DJI: Cold cases op de kaart met coldcasekalender 2019 

De politie brengt in 2019 voor het derde jaar op rij een coldcasekalender uit. De Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) zorgt voor de verspreiding van de kalender binnen de inrichtingen. Langlopende 

zaken worden via de coldcasekalender opnieuw onder de aandacht gebracht, hopend op een 

doorbraak. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 
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DJI: Voorwaardelijke invrijheidstelling naar maximaal 2 jaar 

Daders van zware misdrijven komen voortaan niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun 

gevangenisstraf vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) gaat bovendien maximaal twee jaar 

voor het einde van de straf in. Het Openbaar Ministerie zal daarbij per geval de afweging maken of 

een gedetineerde eerder vrij kan komen. Dit gebeurt op basis van het gedrag van de gedetineerde, 

slachtofferbelangen en het gevaar voor de maatschappij. Dat staat in het wetsvoorstel straffen en 

beschermen dat Minister Dekker voor rechtsbescherming op 17 januari 2019 naar de Tweede 

Kamer stuurde.  

 
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.  
 
DJI: DC Rotterdam neemt maatregelen tegen agressie van ingeslotenen 
In het weekend van 5 januari 2019 is er in Detentiecentrum Rotterdam een zodanig dreigende 
situatie ontstaan, dat de directie heeft besloten om veiligheidsmaatregelen te nemen. 
 
Klik hier voor het nieuwsbericht.  
 

RSJ: Gedetineerde niet uit EBI vanwege te groot vlucht- en recidiverisico 

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft 

het beroep van een gedetineerde tegen twee beslissingen tot verlenging van zijn verblijf in de 

Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught ongegrond verklaard. 

Uit de informatie die de selectiefunctionaris heeft overgelegd, blijkt nog steeds voldoende dat de 

gedetineerde op dit moment een groot vluchtrisico vormt en dat het recidivegevaar voor ernstige 

geweldsdelicten nog steeds een onaanvaardbaar maatschappelijk risico meebrengt. De 

beroepscommissie overweegt daarbij dat de gedetineerde een belangrijke rol heeft in de 

zogenaamde ‘Mocromaffia’. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn verschillende liquidaties 

gepleegd. Daarnaast heeft de gedetineerde eerder geprobeerd met behulp van een helikopter 

vanuit de penitentiaire inrichting van Roermond te ontsnappen. Verder wordt hij ervan verdacht dat 

hij zelfs vanuit de EBI versluierde boodschappen aan familie of vrienden doorgeeft. Dit alles is 

zwaarwegend genoeg om de beroepen ongegrond te verklaren.  

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht en de uitspraken.  

 

RSJ: Gedetineerden mogen op de luchtplaats roken 

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft 

bepaald dat het rookbeleid in de penitentiaire inrichting Ter Apel in strijd is met wet- en regelgeving 

van hogere orde. Aanleiding voor de uitspraak is een klacht gericht tegen het rookbeleid dat sinds 

november 2017 geldt in de p.i. Ter Apel. Meer specifiek houdt dit nieuwe beleid in dat het voor het 

inrichtingspersoneel en gedetineerden niet meer is toegestaan op de luchtplaats te roken. De 

beklagrechter oordeelde dat dit nieuwe rookbeleid niet in strijd is met hogere wet- en of 

regelgeving. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor de uitspraak. 

 

WODC: Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg 

In dit rapport worden voor het eerst cijfers over de strafrechtelijke recidive na uitstroom uit de hele 

forensische zorg (FZ) gepresenteerd. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de FZ zich tot 

de maatregelen terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige 

Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de FZ uitmaken. Voor meer dan 90% van de 

uitstroom uit de FZ is voor het eerst de recidive in kaart gebracht. 

 

Klik hier voor het hele rapport. 

 

Rijksoverheid: Minister Dekker bezoekt rechtbank, gevangenis en jeugdzorginstelling in 

Limburg 
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Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, legde maandag 14 januari een aantal 

werkbezoeken af in de provincie Limburg. Hij bezocht de Rechtbank Limburg, de gevangenis in 

Sittard en jeugdzorginstelling Het Keerpunt. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht.   

 

Uitspraak van de maand: KC 2019/01 

Klager is uitgesloten van een activiteit, te weten een gezamenlijke deelname aan de iftar (de 

maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na 

zonsondergang). De jongeren van alle groepen, behalve de jongeren van groep 1, waar klager is 

geplaatst, mochten hier die avond aan deelnemen. Klager heeft aangegeven dat het niet mogen 

deelnemen een schending van zijn recht op het uitoefenen van zijn godsdienst is. De directie heeft 

aangegeven dat klager op de ITA (Individuele Trajectafdeling) verblijft, waarbij jongeren een 

individueel behandeltraject volgen. Dit houdt in dat jongeren niet kunnen deelnemen aan 

activiteiten waar andere jongeren vanuit de instelling aan deelnemen. Het bijwonen van de iftar is 

geen recht volgens de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen. Deze iftar was eenmalig 

geregeld vanuit de imam. Het moet worden gezien als een cadeau van de inrichting. Het samen de 

maaltijd nuttigen na het vasten, is geen onderdeel van klagers godsdienst en klagers rechten zijn 

niet geschonden, aldus de directie. De beklagrechter overweegt dat klager niet tekort is gedaan in 

zijn grondrechten inzake de uitoefening van zijn godsdienst. In deze situatie is het inherent aan 

klagers verblijf op de ITA dat hij niet aan een dergelijke groepsbijeenkomst kan deelnemen. Dat 

andere jeugdigen, die onder een ander regime in de inrichting verblijven, wel mochten deelnemen, 

is geen reden om aan te nemen dat hier sprake is van onrechtmatige ongelijke behandeling of het 

niet uit kunnen uitoefenen van klagers godsdienst. Het beklag van klager is 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. 

 

Donderdag 4 april 2019 te Nieuwegein: RSJ-congres Herstelrecht in de executiefase: een must?  

 

Woensdag 10 april 2019 te Brussel: Rescaled: launch conference of movement for small scaled 

detention 

 

Tip van de redactie 

Een door DJI uitgebracht boek: “Ieder mens heeft een deur”. Succesverhalen van ex-

gedetineerden en interviews met DJI-personeel geven een kijkje in het leven binnen de muren van 

de penitentiaire inrichting. Klik hier voor de digitale versie van het boek.  

 

Verschenen Nieuwsbrieven 

Dokters van de wereld, februari 2019 

 

EuroPris, januari 2019 

 

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, 
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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. 

Gevangenen New York zonder verwarming bij -17 

 

NEW YORK - Gevangenen in een detentiecentrum in New York hebben een week lang vrijwel 

geen verwarming of elektriciteit gehad, terwijl de temperatuur buiten tot -17 graden gezakt was. 

 

Bron: De Telegraaf 

Datum: 3 februari 2019 

 

 Lees meer 
 

Telefoons gevonden in gevangenis Heerhugowaard na filmpjes wangedrag 

 

Medewerkers van de gevangenis in Heerhugowaard hebben vier smartphones, vijf 

telefoonopladers en een kleine hoeveelheid softdrugs op een afdeling aangetroffen. Een groep 

gedetineerden van deze afdeling maakte en verstuurde onlangs video's waarin ze wangedrag 

vertonen. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 28 januari 2019 

 

 Lees meer 

 

Terminale tbs'er mag in vrijheid sterven na zestien jaar dwangverpleging 

 

Een terminaal zieke tbs’er uit Groningen mag in vrijheid sterven. De rechtbank in Assen beëindigde 

vandaag na ruim zestien jaar de tbs met dwangverpleging. 

 

Bron: AD 

Datum: 24 januari 2019 

 

 Lees meer 
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