
 
 
Nieuwsbrief februari 2021 
 
Kenniscentrum: 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.  
 
De dossiers promoveren & degraderen, rookbeleid en vervoer hebben een update gehad in de maand 
januari.  
 
Nieuw dossier 'arrestanten' toegevoegd 
In februari 2021 is een nieuw dossier over arrestanten toegevoegd. In dit dossier vindt u informatie over 
arrestanten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Arrestanten bij DJI zijn een specifieke groep 
gedetineerden die niet moet worden verward met arrestanten bij de politie. In dit dossier wordt onder 
andere uitgelegd wat de achtergrond is van deze speciale doelgroep, wie arrestanten zijn, waar zij 
verblijven en wat hun rechten zijn. U vindt het nieuwe dossier hier.  
 
 
Kenniscentrum: Agenda  
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
 
28 – 30 april 2021   Europris: Technology in Corrections   online   
april 2021   Europris: European Prison Regime Forum online  
 
Lees meer. 
 
 
Kenniscentrum: Vacatures 
Er zijn op dit moment twee vacatures voor de Commissie van Toezicht Nieuwegein is op zoek naar twee 
nieuwe leden. Reageren kan tot 24 februari 2021.  
 
Klik hier voor meer informatie over bovenstaande vacatures.  
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KBG CvT’s: Vacature leden en voorzitter 
De Klankbordgroep commissies van toezicht (KBG CvT’s) is op zoek naar nieuwe leden en een nieuwe 
voorzitter. De vacaturetekst vindt u hier en meer informatie over de KBG CvT's en haar werkzaamheden 
vindt u hier.  
 
KBG CvT’s: Jaarplanning 2021 
De Klankbordgroep CvT's maakt gebruik van een jaarplanning. In deze planning ziet u wanneer de 
maandelijkse vergaderingen plaatsvinden maar ook wanneer de KBG haar (half)jaarlijkse overleggen 
heeft gepland met de diverse vaste gesprekspartners. Het staat commissies vrij om (tijdig; uiterlijk twee 
weken voorafgaand aan de/het desbetreffende vergadering of overleg) gesprekonderwerpen aan te 
dragen voor de vergaderingen en overleggen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de landelijk 
coördinator CvT's, tevens secretaris KBG CvT's.  
 
In februari 2021 staan op de agenda; bestuurlijk overleg met de Minister voor Rechtsbescherming (17 
februari 2021), overleg met de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (18 februari 
2021) en de maandelijkse vergadering KBG CvT’s (18 februari 2021). De gehele jaarplanning vindt u 
hier.  
 
KBG CvT’s: Verslaglegging werkzaamheden december 2020 
In de vergadering van december 2020 heeft de Klankbordgroep CvT’s afgesproken om maandelijks in 
deze nieuwsbrief het contact met de commissies in het land te blijven onderhouden. De KBG CvT’s zal 
maandelijks verslag doen van het besprokene in de vergadering van de Klankbordgroep en van de 
contacten met de netwerkpartners. Op 10 december 2020 heeft een afvaardiging van de KBG 
gesproken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Verslag van dit overleg en de 
decembervergadering vindt u hier.  
 
In januari 2021 stonden er geen overleggen met netwerkpartners gepland, evenmin vond er een 
reguliere KBG-vergadering plaats. De KBG CvT’s gebruikt de januari-vergadering ieder jaar voor 
zelfevaluatie.  
 
RSJ: Afdeling Rechtspraak RSJ werkt met nieuw zaaksysteem 
Zoals de verschillende ketenpartners en procespartijen zullen hebben gemerkt, is de rechtsprekende 
tak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) onlangs overgestapt op een 
nieuw zaaksysteem. Eerder stond hier al een kort bericht over op de website van de RSJ. 
Lees meer.  
 
DJI: PI Ter Apel bijna coronavrij   
De penitentiaire inrichting Ter Apel is weer bijna coronavrij (27-01-2021). Vorige week bleek dat 137 
van de ruim 400 gedetineerden besmet waren. Op dit moment zijn er nog drie gedetineerden die positief 
zijn getest op het coronavirus.  
Lees meer.   
 
DJI: Coronavirus – extra maatregelen in de strijd tegen corona  
Sander Dekker, demissionair minister voor Rechtsbescherming, stuurde zojuist een brief naar de 
Tweede Kamer. Daarin informeert hij de Tweede Kamer over de gevolgen voor DJI van de extra 
coronamaatregelen die eerder deze week door het demissionaire kabinet werden aangekondigd. 
Lees meer.  
 
DJI: Medewerker gewond bij incident JC Schiphol  
Bij een incident op het Justitieel Complex Schiphol (JCS) heeft een gedetineerde zijn matras in brand 
gestoken. Hierbij is er veel rookvorming ontstaan. 
Lees meer.  
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DJI: Locatie Justitieel Complex Vlissingen definitief  
Deze week heeft de stuurgroep Wind in de zeilen een besluit genomen over de definitieve locatie van 
het Justitieel Complex Vlissingen. Het complex krijgt een plaats op de voormalige locatie van de 
marinierskazerne. Met dit besluit kan DJI de plannen voor het justitieel complex verder vormgeven. 
Lees meer.   
  
 
DJI: Meld je nu aan voor het online wervingsevent van PI Krimpen aan den IJssel op 2 maart 
2021 
Op dinsdag 2 maart 2021 ben je van harte welkom op het online wervingsevent van de Penitentiaire 
Inrichting Krimpen aan den IJssel.  
Lees meer.   
 
Reclassering: Streng straffen is goed maar slim straffen is beter  
Met de rellen van afgelopen week is de roep om zwaardere straffen weer actueel. Daarin past het 
wetsvoorstel waarover de Tweede Kamer komende week stemt en waarmee het kabinet het opleggen 
van een werkstraf wil verbieden als er sprake is van geweld tegen hulpverleners en de politie. De 
reclassering is hier geen voorstander van: het perkt de vrijheid van rechters in om een gepaste straf te 
bepalen. Die vrijheid is niet alleen nodig om daders te bestraffen en om slachtoffers recht te doen, maar 
óók om herhaling van een misdrijf te voorkomen.  
Lees meer.  
 
Reclassering: Taakstrafverbod is ‘motie van wantrouwen naar rechters’  
Juist nu na de avondklok-rellen de roep om strengere straffen luider wordt, stemt de Kamer dinsdag 2 
februari over een wetsvoorstel dat rechters verbiedt een taakstraf op te leggen aan plegers van geweld 
tegen ambulance-, politie- en brandweermedewerkers. Geen goed idee, vinden voorzitter Henk Naves 
van de Raad voor de Rechtspraak en directeur Johan Bac van de reclassering. 'Taakstraffen zijn er ook 
om herhaling van een misdrijf te voorkomen.’  
Lees meer.  
 
WODC: Identiteitsbewijs, huisvesting en dagesteding op orde na detentie: minder recidive 
Ex-gedetineerden die na detentie een identiteitsbewijs en huisvesting hebben, hebben vaker werk en 
plegen minder vaak opnieuw een delict. Dat blijkt uit de zesde meting van de Monitor nazorg ex-
gedetineerden van het WODC. Het hebben van een identiteitsbewijs, dagbesteding en huisvesting blijkt 
van groot belang om ex-gedetineerden succesvol te laten re-integreren. Mensen bij wie deze 
basisvoorwaarden niet op orde zijn hebben een kleinere kans op werk en een grotere kans op recidive.  
Lees meer.  
 
WODC: Kamerbrief met reactie op 6e Monitor nazorg ex-gedetineerden  
Minister Dekker stuurt de 6e monitor nazorg ex-gedetineerden van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) naar de Tweede Kamer. Daarbij gaat hij in op de belangrijkste 
uitkomsten van de monitor. Ook geeft hij zijn reactie op de monitor. Tot slot gaat hij in op zijn toezegging 
over het rapport 'Van detineren naar re-integreren' van de Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming (RSJ).  
Lees meer.  
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WODC: Totstandkoming Wet Langdurig Toezicht tegen het licht gehouden in eerste deel 
evaluatie 
In 2018 is de Wet Langdurig Toezicht (Wlt) volledig in werking getreden. De wet maakt het mogelijk om 
langer en intensiever toezicht te houden op (voormalige) tbs’ers en andere zeden- en geweldsdelin-
quenten die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf. Hierdoor kunnen zij zo nodig zelfs levenslang 
worden gemonitord. Het WODC gaat de wet de komende jaren evalueren. In het vandaag verschenen 
eerste onderzoek is een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie: waarom is de wet er gekomen 
en wat zijn de doelen en verwachtingen van de wet?  
Lees meer.  
 
Forum Levenslang: ‘Mensen zijn niet slecht, hun daden zijn slecht’  
In Trouw van 7 januari 2021 staat een interview met de secretaris van het Forum Levenslang, Anke ten 
Brinke. Anke werkte vroeger als bibliothecaris in een gevangenis en ontmoette daar een 
levenslanggestrafte met wie zij nu al vele jaren een band onderhoudt. Door gesprekken probeert zij bij 
hem de vlam brandende te houden. 
Lees meer.   
   
Forum Levenslang: Herbeoordelingsmechanisme verdient die naam niet  
C,  die nu ruim 33 jaar is gedetineerd, bijt opnieuw in het stof. De minister weigerde hem jarenlang de 
mogelijkheid om te re-integreren. Dankzij de vele procedures die zijn advocaat voor hem tegen de Staat 
heeft gevoerd, is C. nu al enige tijd zover dat de strafrechter vindt dat de straf beëindigd zou moeten 
worden. De minister wil dat niet doen, maar de burgerlijke rechter die gevraagd werd die beslissing van 
de minister te beoordelen, vindt dat de redenen die de minister aanvoert, niet voldoende zijn. 
Lees meer.   
 
Forum Levenslang: Minister verleent gratie na vernietigend oordeel Hof den Haag  
Op 19 januari 2021 deed het Hof Den Haag uitspraak in het geschil tussen Y. en de Staat over de derde 
weigering van de minister om aan Y. gratie te verlenen. Het Hof tikt daarbij de Staat genadeloos op de 
vingers. Zodanig dat vandaag gratie is verleend. Hier staat de link naar het arrest.  
Lees meer.   
 
Forum Levenslang: Overzicht standpunt politieke partijen over levenslange gevangenisstraf 
Zie voor de standpunten van de politieke partijen over de levenslange gevangenisstraf het overzicht 
geplaatst onder ‘Wat is levenslang?’, ‘juridisch’, ‘wetgeving en standpunten politieke partijen‘.  
Lees meer.  
 
Forum Levenslang: De levenslange gevangenisstraf, het gratierecht en de rechtstaat  
Naar aanleiding van de recente kwijtschelding van de levenslange gevangenisstraf van Y., verscheen 
op 30 januari in de NRC deze column van Folkert Jensma: Ook bij de zwaarste daders moet een straf 
nog humaan zijn. Jensma is vaste juridisch commentator van de NRC.  
Lees meer.  
 
Uitspraak van de maand: KC 2021/005 
Klager heeft een disciplinaire straf van twee weken uitsluiting van de arbeid opgelegd gekregen. De 
beklagrechter ziet geen reden om te twijfelen aan het schriftelijk verslag waaruit blijkt dat klager vanaf 
de start van het arbeidsblok snel afgeleid was van zijn werkzaamheden. Op momenten dat collega’s 
langs de werkzaal liepen, maakte hij dierengeluiden, klager riep achter elkaar de naam van het plv. 
hoofd arbeid om aandacht te vragen en riep ‘kankerhoer’. Daarnaast maakte hij erg veel lawaai en was 
hij een van veroorzakers van chaos op de zaal. Klager wilde uiteindelijk niet werken en luisterde niet 
naar verzoeken om te stoppen met schelden en collega’s na te roepen en aan het werk te gaan. De 
beklagrechter is van oordeel dat op basis van bovengenoemde gedragingen de directeur klager in 
redelijkheid een disciplinaire straf kon opleggen. Het beklag wordt ongegrond verklaard. 
Lees meer. 
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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 jaarverslagen  
Jaarverslag Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische zorg (LAP) 
2020 
Jaarverslag 2020 PI Ter Peel – 01-02-2021 
 
Verschenen nieuwsbrieven  
Europris – januari 2021 
Prison Insider – januari 2021   
 
Verschenen tijdschriften/magazines 
Sancties - Aflevering 1 2021* 
 
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden. 
 
Kijktip van de redactie: Taarten van Abel   
Angelo is tien en zijn vader zit in de gevangenis. Hij wil graag een vrolijke taart voor zijn vader maken, 
want ze missen elkaar erg en hebben veel verdriet. Angelo gaat de taart naar hem toe brengen. Seizoen 
18 aflevering 1 – 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. 
 
 
Nieuwe voorziening voor jeugddetentie aan de Hoogeweg in Groningen: KVJJ Noord 
 
Sinds 1 januari kunnen jongeren van 12 tot 23 jaar in de ‘Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd 
Noord’ (KVJJ) aan de Hoogeweg in Groningen geplaatst worden. 
 
Datum: 4 januari 2021 
Bron: dvhn.nl  
 

  Lees meer 
 
Corona in de tbs-kliniek ‘Als iemand onvoorzichtig is, zit voor iedereen de deur dicht’ 
 
Tbs-klinieken worden door de corona-maatregelen hard getroffen. Elke dag die bij deze 
gezondsheidscrisis wordt opgeteld, betekent voor tbs’ers een dag langer vast in de kliniek. 
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Datum: 20 januari 2021 
Bron: groene.nl   
 

  Lees meer 
 
FNV: onderzoek naar Corona-uitbrarak in bajes Ter Apel nu helemaal nodig 
 
Nu 137 gevangenen in Ter Apel met het coronavirus besmet blijken te zijn, dringt vakbond FNV meer 
dan ooit aan op een onafhankelijk onderzoek. 
 
Datum: 19 januari 2021 
Bron: dvhn.nl  
 

  Lees meer 
 
 

      Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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