Nieuwsbrief februari 2020
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: Maandelijkse informatie over de ‘Veegwet’
Deze maand: ‘Bemiddeling’
Onder de button ‘Veegwet’ op de homepage van het Kenniscentrum vindt u informatie over de Wet
van 3 april 2019 tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens,
de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht
en wijzigingen van technische aard.
Ieder maand wordt er nieuwe – actuele informatie – geplaatst. Deze maand is er informatie geplaatst
over het onderdeel ‘Bemiddeling’. Er was al een inleiding beschikbaar en volgende maand zal er
aandacht zijn voor ‘Medisch handelen en bemiddeling’.
Lees meer.
Kenniscentrum: Rapport pilot experiment veranderd leefklimaat P.I. Nieuwegein
Op 8 januari 2020 is het eindrapport gepubliceerd van een experiment met een verbetering van het
leefklimaat in de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Nieuwegein. Het experiment is uitgevoerd door de
Universiteit van Tilburg en Universiteit Leiden en onderzocht het effect van een alternatief
detentieregime op het gedrag en de gezondheid van gedetineerden.
Lees het gehele nieuwsbericht en het rapport.
Ministerie van JenV: Beleidsreactie pilots leefklimaat
“Met deze brief reageer ik op de eerder aangeboden rapporten "Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI
Nieuwersluis" aangeboden door mijn ambtsvoorganger op 13 februari 2017 en het rapport "Het effect
van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden” door de universiteiten
van Leiden en Tilburg, aangeboden op 8 januari 2020. Aan de hand van pilots is onderzocht of het
toekennen van extra vrijheden bijdraagt aan een vergroting van het gevoel van veiligheid, vermindering
van werkdruk en een toename van autonomie van de justitiabele, wat bijdraagt aan een veilige
terugkeer naar de samenleving.”

Lees de gehele beleidsreactie.
DJI weblog: Een PIW’er werkt met het hoofd én hart
Als ik direct uit werk mijn dochtertje van school ophaal, ben ik aan de vroege kant. Terwijl ik wacht tot
de school uitgaat maak ik een praatje met de andere moeders die ook staan te wachten. ‘Wat voor
werk doe jij eigenlijk?’ vraagt een van hen. Als ik haar vertel dat ik Penitentiair inrichtingswerker
(PIW'er) ben, kijkt ze me met grote ogen aan. Dát had ze niet verwacht.
Lees meer.
DJI: Kom werken bij…
Op zaterdag 8 februari 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Penitentiaire inrichting
(PI) Heerhugowaard (meer informatie).
Op donderdagavond 13 februari 2020 ben je van harte welkom op de wervingsavond van het Justitieel
Complex (JC) Zaanstad (meer informatie).
Op zaterdag 7 maart 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Detentiecentrum
Schiphol (meer informatie).
DJI: Nieuwe coldcasekalender ook in tbs-instellingen
De politie brengt in 2020 opnieuw een coldcasekalender uit. Voor het vierde jaar op rij wordt de
kalender met 52 zaken verspreid onder gevangenen, in de hoop dat dit waardevolle tips oplevert. Dit
jaar ontvangen ook alle tbs-instellingen (FPC’s en FPK’s) in Nederland de kalender.
Bekijk hier het gehele nieuwsbericht en de kalender.
RSJ: Advies ‘Minderjarigen niet vasthouden in politiecel’
De RSJ wil dat het verblijf van minderjarige verdachten in een politiecel zo kort mogelijk duurt. Daarom
adviseert de RSJ dat minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit maximaal 24 uur
vastgehouden mogen worden. Hierna beslist een rechter of de minderjarige in vrijheid wordt gesteld
of in voorlopige hechtenis wordt genomen.
Het gehele nieuwsbericht van de RSJ en het advies vindt u hier.
RSJ: Advies over enkele wijzigingen inzake de regelgeving omtrent de geestelijke verzorging
in justitiële inrichtingen
Eind 2019 is de Afdeling advisering van de RSJ (hierna: de RSJ) in de gelegenheid gesteld om te
adviseren over het ontwerp van het “Besluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel, het Reglement
verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen in verband met de
geestelijke verzorging en de instelling van een commissie van toezicht en een beklagcommissie voor
het vervoer”.
Bekijk het advies.
FNV: Werkdruk bij Dienst Justitiële Inrichtingen
Code rood voor personeel DJI
Negentig procent van het personeel bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt dat de werkdruk het
afgelopen jaar is toegenomen. Daarbij geeft meer dan de helft van de medewerkers aan een ongezond
hoge werkdruk te ervaren. Dat blijkt uit een enquête die de FNV hield onder ruim 1500 medewerkers
van de DJI.

Het gehele nieuwsbericht en de uitslag van de enquête vindt u hier. Bij brief van 4 februari 2020 heeft
Minister Dekker gereageerd op de uitslag.
WODC: Effectiviteit van de ISD-maatregel
Uit nieuw onderzoek van het WODC naar de effectiviteit van de maatregel plaatsing in een inrichting
voor stelselmatige daders, kortweg de ISD-maatregel, blijkt opnieuw dat het aantal recidivisten
vermindert door oplegging van ISD-maatregel in plaats van een standaardsanctie. ISD zorgt er niet
voor dat veelplegers minder vaak recidiveren.
Hier vindt u het gehele nieuwsbericht en het volledige onderzoek.
WODC: Onderzoeksprogrammering 2020
Het WODC-onderzoeksprogramma van 2020 is bekend. Het omvat 49 onderzoeken waarmee dit jaar
een begin wordt gemaakt. Onderzoeken die in ieder geval interessant zijn voor het werkterrein van de
commissies van toezicht zijn:
− Verklaring voor stijging bezetting gevangeniswezen
− Inventarisatie herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht
− Onderzoeksprogramma Visie gevangeniswezen en Wet straffen en beschermen
− Levensloopgerichte afdoening van strafzaken
− Onderzoeksprogramma Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
− Verklaring recidivestijging jeugd
− Procesevaluatie LVB in de strafrechtketen
− Zorgconferenties voor langverblijvers (15-plus) in de tbs
− Uitvoering onderzoeksprogramma Wet forensische zorg
− Internationaal onderzoek strafmaat jeugdige daders
Bekijk het gehele onderzoekprogramma hier.
Inspectie JenV: Veiligheid van personeel en gedetineerden krijgt voldoende aandacht in
justitieel zorgcentrum Scheveningen
Het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Scheveningen schenkt voldoende aandacht
aan de fysieke veiligheid van personeel en gedetineerden. De kwaliteit van werkuitvoering is passend,
vanuit veiligheidsoogpunt bezien. Dit blijkt uit het oriënterend onderzoek dat de Inspectie Justitie en
Veiligheid (Inspectie JenV) heeft verricht. Zij ziet geen aanleiding om een vervolgonderzoek te doen.
Het volledige nieuwsbericht en de brief met de uitkomst van het oriënterend onderzoek leest u hier.
Exodus: Tweede transitiehuis België opent deuren
In Edingen opende op 14 januari het tweede Sterkhuis, een transitiehuis voor gedetineerden aan het
einde van hun straf, naar Nederlands model. Een delegatie van Exodus was bij opening aanwezig om
het belang van deze grote stap van België te onderstrepen. Voor dit project werkt Exodus samen met
G4S Care en het Belgische ministerie van Justitie.
Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2019/023
Klager beklaagt zich over het hem niet bieden van de gelegenheid voor een dagelijks verblijf in de
buitenlucht gedurende één uur. Indien een gedetineerde ervoor kiest om hele dagen deel te nemen
aan de arbeid, wordt hem in de betreffende inrichting geen mogelijkheid (meer) geboden om gebruik
te maken van een luchtmoment. De beklagrechter overweegt dat de in artikel 49 lid 3 Pbw opgenomen
bepaling een fundamentele norm bevat. Het fundamentele karakter van die norm maakt dat
terughoudendheid geboden is bij de mogelijkheid afstand van het recht op verblijf in de buitenlucht te

doen dan wel aan te nemen dat afstand van dat recht is of wordt gedaan. De beklagrechter is van
oordeel dat aan de gedetineerde die van de mogelijkheid gebruik maakt om hele dagen te werken,
gelegenheid moeten worden geboden tot verblijf in de buitenlucht als bedoeld in artikel 49 lid 3 Pbw.
Dit artikel bevat immers een norm die geen uitzondering toelaat. Nu die mogelijkheid niet is geboden,
zal het beklag gegrond worden verklaard. De beklagrechter gaat er vanuit dat klager eenmalig het
luchtmoment heeft moeten missen. De hoogte van de tegemoetkoming wordt derhalve vastgesteld op
€ 5,=.
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.
Kenniscentrum: agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden. Voor de komende maand is dat in ieder geval:
17-23 februari 2020 – Anne Frank Tentoonstelling in gevangenis Norgerhaven - Veenhuizen
Verschenen nieuwsbrieven
Defence for Children – januari 2020
EuroPris – januari 2020
Verschenen tijdschriften/magazines
Sancties Tijdschrift over straffen en maatregelen, Aflevering 1 2020 (digitaal in te zien voor
medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.)
WODC-magazine nr. 3 - Recidive
Luistertip: Podcast Daders
In de podcast Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS'ers en andere
zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de
maatschappij hen nog een tweede kans geven?
Luister hier.
Leestip: ‘Een van Ons’ van Christine Otten
Schrijfster Katrien Achenbach geeft schrijfworkshops in de gevangenis. Ze heeft het gevoel dat ze er
‘thuiskomt’ en vriendschap en begrip vindt. De levenslang gestrafte Luc S. intrigeert haar. Hij neemt
niet deel aan de workshop, maar als verzet tegen zijn uitzichtloze bestaan schrijft hij in het geheim
meedogenloos eerlijk over zijn leven, zijn medegedetineerden én over Katrien. Als Katrien op een dag
een jonge getalenteerde gevangene ontmoedigt verder te gaan met zijn boek over zijn leven, komen
de verhoudingen op scherp te staan en kantelt ieders kijk op de ander en zichzelf.
Meer informatie over het boek en de presentatie hiervan op 19 februari a.s.
Kijktip: Kruispunt – ouder achter de tralies
Je vader of moeder langdurig opgesloten in de gevangenis, een nachtmerrie voor elk kind. Voor
Jochien, Terry en Beau de harde werkelijkheid. Indringende portretten van kinderen van
(ex-)gedetineerden.
Kijk hier.
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.
Nijmeegse jeugdgevangenis wordt een van de zwaarst beveiligde van het land.
De Nijmeegse jeugdgevangenis De Hunnerberg wordt een van de zwaarst beveiligde
jeugdgevangenissen van het land. Over vier jaar zit een groot deel van de minderjarige criminelen met
zware straffen in deze instelling. De gevangenis wordt, samen met vier andere, omgevormd tot een
zogenoemde ‘specialistische voorziening’. Hier komen vooral jongeren met complexe problemen
terecht en minderjarigen die zware misdrijven hebben gepleegd.
Bron: De Gelderlander
Datum: 16 januari 2020
Lees meer
Gedetineerden leren gezond koken: vegaburgers en quinoa
De gedetineerden in Almelo gaan op de gezonde toer. Van een voedingsgoeroe en studenten kregen
ze adviezen om zelf goedkope, gezonde maaltijden te koken. De lessen vielen in goede aarde. ,,Over
vijf jaar kom ik buiten, dan wil ik toch fit zijn.’’
Bron: Algemeen Dagblad
Datum: 29 januari 2020
Lees meer
‘Gevangeniswezen weer op het verkeerde pad’
Opinie Paul Koehorst, oud-directeur EBI Vught
Het plan van minister Dekker om in gevangenissen een extra beveiligde afdeling (EBA) in te richten,
is geen antwoord op de toename van zware criminelen en uitbraakpogingen. Dat stelt Paul Koehorst,
oud-directeur van onder andere de EBI in Vught. ,,Dit plan is al eens mislukt.”
Bron: Telegraaf
Datum: 3 februari 2020
Lees meer
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