
 
 

 
Nieuwsbrief februari 2022 

 

Kenniscentrum CvT: 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.   

 

In de maand januari is het nieuwe dossier Terroristenafdeling geplaatst.  

 

Kenniscentrum: Agenda   

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 

gehouden: 

Datum Gebeurtenis Locatie 

5-6 april 2022 Europris: workshop inmate’s digital journey Istanboel 

16 mei 2022 Landelijke themadag CvT’s Eenhoorn Meeting Center 

Amersfoort 

5-8 juli 2022 Europris: International Criminal Justice 

Summer Course  

Barcelona 

Klik hier voor meer activiteiten.   

 

Kenniscentrum: Vacatures  

Er zijn op dit moment twee vacatures bij twee CvT’s. Bekijk de vacatures hier.  

• De commissie van toezicht DV&O zoekt een arts/medicus. Reageren kan tot en met 6 maart 

2022. 

• De commissie van toezicht van PI ‘de Karelskamp’ te Almelo is op zoek naar een arts/medicus. 

Reageren kan tot en met 15 februari 2022.  

 

RSJ: Beroepscommissie RSJ behandelt eerste beroep tegen uitspraak beklagcommissie voor 

het vervoer  

De beroepscommissie van de RSJ doet voor het eerst uitspraak in een zaak die door de landelijke 

beklagcommissie voor het vervoer is behandeld. De klacht gaat over de beslissing van medewerkers 

van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) om vrijheidsbeperkende middelen (handboeien) toe te 

passen. De beklagcommissie heeft de gedetineerde in het gelijk gesteld. De Minister voor 

Rechtsbescherming heeft tegen die beslissing beroep ingesteld. Lees meer.  
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RSJ: Degradatie vanwege verschijnen foto op social media niet onredelijk of onbillijk 

De beroepscommissie van de RSJ heeft geoordeeld dat het terugplaatsen van een gedetineerde naar 

het basisprogramma (degradatie), omdat hij poserend te zien was op een foto op Snapchat niet 

onredelijk of onbillijk was. De degradatie was gebaseerd op artikel 1d van de Regeling selectie, plaatsing 

en overplaatsing van gedetineerden (de regeling) na de wetswijziging van 1 oktober 2020. Lees meer. 

 

RSJ: Mondkapjesplicht in de PI: gerechtvaardigde inbreuk op grondrecht 

De beroepscommissie van de RSJ heeft een gedetineerde die heeft geklaagd over een afgekondigde 

mondkapjesplicht in de PI Almelo, in het ongelijk gesteld. De mondkapjesplicht is niet in strijd met hogere 

wet- of regelgeving. Lees meer.  

 

RSJ: Overplaatsing na mediaberichtgeving over positie gedetineerde in de inrichting niet 

onredelijk 

De beroepscommissie van de RSJ heeft het beroep van een gedetineerde tegen zijn overplaatsing 

ongegrond verklaard. In de media is eerder geschreven over de machtspositie die de gedetineerde zou 

hebben binnen de inrichting, waarna hij is overgeplaatst. Die beslissing is niet onredelijk of onbillijk. 

Lees meer.  

 

RSJ: Aanvullend sanctie- en afzonderingsbeleid noodzakelijk  

Er moet aanvullend beleid komen over disciplinair straffen en afzonderen in detentie. Daarnaast 

adviseert de RSJ om het terugdringen van afzondering weer als een concreet beleidsdoel op te nemen. 

Dat staat in het advies Disciplinair straffen en afzonderen in detentie. Het advies beschrijft wat er volgens 

de RSJ nodig is voor een evenwichtige en zorgvuldige uitvoering van het sanctie- en afzonderingsbeleid. 

Lees meer.  

 

DJI: Coronavirus - wijzigingen in maatregelen bij DJI  

Tijdens de persconferentie van 14 januari 2022 kondigden premier Rutte en minister Kuipers 

veranderingen aan van de landelijke coronamaatregelen. De coronamaatregelen bij DJI veranderen 

daardoor ook. Lees hier meer over de gewijzigde coronamaatregelen en hier voor de momenteel 

geldende bezoekregels. 

 

DJI: Agaath Cleyndert algemeen directeur NIFP  

Agaath Cleyndert wordt per 1 februari 2022 algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor 

Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Zij volgt Jaap Koopman op die de functie sinds januari 

2021 ad interim bekleedt. Lees meer.  

 

DJI: Reactie op resultaten FNV-onderzoek intimidatie en bejegening DJI  

De FNV heeft een enquête gehouden onder de medewerkers van DJI (Dienst Justitiële inrichtingen) 

over intimidatie en bejegening op de werkvloer. De resultaten van deze enquête zijn samengevat in de 

"infographic FNV-onderzoek intimidatie en bejegening DJI". De hoofddirectie erkent en herkent de 

signalen. Lees meer.  

 

DJI: Wervingsavond van PI Rotterdam op woensdag 23 februari 2022  

De Penitentiaire Inrichtingen (PI) Rotterdam is op zoek naar nieuwe collega’s. Ben je benieuwd hoe het 

is om in een gevangenis te werken en wil je weten of het iets voor jou is? Meld je dan aan voor de 

wervingsavond op woensdag 23 februari 2022. Lees meer.  

 

DJI: Ontvluchting PI Nieuwersluis  

Op woensdag 26 januari is een vrouwelijke gedetineerde uit PI Nieuwersluis ontvlucht tijdens haar werk 

in de tuin van de inrichting. De volgende ochtend kon de politie in Almelo de ontvluchte gedetineerde 

aanhouden. Lees meer.  
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WODC: Werk aan de winkel om nieuwe vrijheidsbeneming jeugd te kunnen evalueren  

De minister voor Rechtsbescherming heeft - na een uitgebreide verkenning – in 2019 besloten tot een 

stelselwijziging justitiële jeugd: Vrijheidsbeneming op Maat (VOM). Om deze nieuwe manier van 

vrijheidsbeneming voor jongeren te evalueren, heeft DSP-groep, in opdracht van het WODC, 

onderzocht welke mogelijkheden daarvoor zijn. Uit het op 18 januari 2022 gepubliceerde onderzoek 

blijkt dat er op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een monitor VOM. Lees meer. 

 

WODC: Meer gegevens nodig voor recidivevergelijkingen jeugdinrichtingen  

Het blijkt niet goed mogelijk om een stabiele en onvertekende vergelijking te maken tussen justitiële 

jeugdinrichtingen (JJI’s) op recidive. Strafrechtelijke gegevens bevatten niet genoeg informatieve 

kenmerken om recidive onder jeugdigen te kunnen voorspellen. Dat blijkt uit het op 24 januari 2022 

gepubliceerde WODC-onderzoek. Lees meer.  

 

Inspectie J&V: Onderzoek naar incident jongere JJI Den Hey-Acker 

Op 12 januari in de middag onttrok een jongere zich aan zijn verlof. Hij verbleef in de Justitiële 

Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker in Breda maar was op zijn werk, buiten de muren van de instelling. 

Daarbij heeft hij twee personeelsleden gegijzeld en is hij de grens met België overgestoken. Tijdens zijn 

aanhouding door de politie in België zijn schoten gelost en is de jongere overleden. De personeelsleden 

zijn in veiligheid gebracht en zijn fysiek ongedeerd. De betrokken inspecties gaan gezamenlijk 

onderzoek doen naar dit incident. Lees meer.   

 

Reclassering: Minder recidive na buitenlandse detentie: aanleiding voor verder onderzoek 

Nederlanders die terugkeren na buitenlandse detentie gaan minder vaak opnieuw de fout in dan 

Nederlanders die hier ‘uit de bak’ komen. Dat was een van de uitkomsten van het onderzoek ‘Recidive 

na buitenlandse detentie’ door Bureau Buitenland van Reclassering Nederland. Waar komen die lage 

recidivecijfers door? En wat maakt dat degenen die wel recidiveren dat dan wel doen? Dit soort vragen 

zijn nog grotendeels onbeantwoord. “Er zijn wel wat aannames en vermoedens, maar we zouden daar 

graag met geïnteresseerde partijen meer onderzoek naar doen”, vertelt Laura Cleofa-van der Zwet die 

vanuit Bureau Buitenland het onderzoek opzette samen met Matthias van Hall van het Nederlands 

Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Lees meer.  

 

Forum Levenslang: Onderzoekers: “daadwerkelijke herbeoordeling te weinig gegarandeerd” 

Op 30 november bood de Minister voor Rechtsbescherming het onderzoeksrapport ‘Evaluatie Besluit 

Adviescollege levenslanggestraften’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de Tweede Kamer aan 

(zie hier het bericht op de website). Het rapport is kritisch op het huidige functioneren van de 

herbeoordelingsprocedure en stelt een aantal aanpassingen voor. De onderzoekers zijn zelfs van 

oordeel dat een daadwerkelijke herbeoordeling ‘te weinig (is) gegarandeerd’ en daarom dus ‘beter 

moet’. Het Forum Levenslang leest hierin een bevestiging van de steeds door het Forum uitgesproken 

mening dat de huidige herbeoordeling niet EHRM-proof is. Lees meer.  

 

Mr. Online: Han Moraal over de RSJ, de MH17-zaak en zijn corvee als procureur-generaal 

Mr. van de week is Han Moraal. Na zeven jaar als Nederlands lid in het college van Eurojust is de oud-

procureur-generaal benoemd tot algemeen voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming (RSJ). Moraal is ook secretaris-generaal van de International Association of 

Prosecutors. Lees meer.  

 

Uitspraak van de maand: KC 2022/003  

Klager beklaagt zich erover dat hij op een meerpersoonscel (MPC) is geplaatst met een roker, terwijl 

hijzelf een niet-roker is. Hij is vervolgens op 2 maart 2020 naar de iso gebracht omdat hij niet op 

dubbelcel wilde in afwachting van de rapportafhandeling door de directeur. Tijdens de 

rapportafhandeling heeft klager aangegeven wel dubbel te willen en is hij naar de afdeling gegaan 

zonder oplegging van een disciplinaire straf. Hij is op dubbelcel geplaatst met een niet-roker. De 

beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard omdat plaatsing op een MPC een algemeen 

geldende regel is die voor alle gedetineerden geldt. Ten overvloede overweegt de beklagrechter dat het 
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verblijf in de iso een zeer korte periode heeft geduurd, namelijk tot de afhandeling van het schriftelijke 

verslag door een directielid. Dit levert geen beklagwaardige beslissing op, omdat ook hierbij sprake is 

van een algemeen geldende regel. De RSJ heeft in beroep geoordeeld dat de toepassing van een 

algemene regel omtrent plaatsing in een MPC een beklagwaardige beslissing is. De toepassing van het 

bewaardersarrest is ook een beklagwaardige beslissing. Klager wordt alsnog ontvangen in zijn beklag. 

Het beklag wordt echter ongegrond verklaard, nu het niet-meewerken aan een MPC-plaatsing in 

beginsel strafwaardig is en de beslissing om klager op een MPC te plaatsen niet onredelijk. Lees meer. 

  

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 nieuwsbrieven  

Prison Insider – januari deel I & januari deel II  

Expertise Centrum KIND – januari 2022  

Europris – januari 2022  

Expertisecentrum Veiligheid – januari 2022  

 

Verschenen tijdschriften  

Delikt & Delinkwent – 2022, aflevering 1*  

*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.  

 

Luistertip van de redactie: De Publieke Tribune – Familie in de bak  

Na een misdrijf gaat het altijd over daders, slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers. Over 

familieleden van daders horen we zelden. En dat terwijl ook hún levens vaak volledig overhoop gegooid 

worden. Voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw: "Het is verontrustend hoe we omgaan met 

mensen die zelf geen delict hebben gepleegd.". Luister 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. 

 

Corona bestrijden in de gevangenis is geen sinecure: ‘Bewoners zijn niet altijd even eerlijk over 

hun klachten’  

Medio januari was er een corona-uitbraak in de Penitentiaire Inrichting Arnhem. Dat betekent: veel tijd 

achter de deur, ook voor gedetineerden die negatief testen. ‘We geven ze een extra snack of een blikje 

drinken.’ 

 

Datum: 13 januari 2022 

Bron: De Volkskrant 

  Lees meer 

 

Smokkel via drone in gevangenis Westzaan; gevangenis zint op maatregelen 

Op Instagram is een filmpje opgedoken waarin te zien is hoe spullen worden binnengesmokkeld in 
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gevangenis Westzaan. De beelden tonen hoe gevangenen via een opengebroken ventilatierooster in 

tape verpakte spullen hun cel binnenhalen. De pakketjes zijn vermoedelijk afgeleverd met een drone, 

meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan NH Nieuws.  

 

Datum: 25 januari 2022 

Bron: NOS.nl 

  Lees meer 
 

Waarom de bouw van de gevangenis bij Ritthem zo ingewikkeld is: ‘Je wil niet dat iemand de 

plattegrond op een kopieerapparaat legt’  

Je wil zo snel mogelijk een extra beveiligde gevangenis en rechtbank bouwen, zonder dat Ridouan 

Taghi van tevoren de plattegrond al kent. Dat is ingewikkeld, héél ingewikkeld.  

 

Datum: 1 februari 2022  

Bron: PZC.nl  

  Lees meer 
 

 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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