nieuwsbrief januari 2016
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. In de nieuwsberichten is momenteel te lezen dat er een
nieuwe circulaire is geplaatst. Hierin zijn de arbeidsvrije dagen voor gedetineerden in 2016
opgenomen. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken
door naar ons te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: twee vacatures
Het betreft allereerst een vacature voor twee leden met juridische achtergrond bij de Commissie van
Toezicht behorende bij de PI Nieuwegein. Daarnaast is de RSJ op zoek naar nieuwe raadsleden. U
kunt respectievelijke tot en met 14 en 15 januari 2016 op deze vacatures reageren.
Kenniscentrum: Model Procesreglement
De Klankbordgroep heeft aan alle Commissies van Toezicht een model procesreglement
aangeboden. Dit model is naar eigen behoefte en inzicht aan te passen en is op het Kenniscentrum
geplaatst onder het kopje praktische informatie. U dient ingelogd te zijn om het Procesreglement en
de aanbiedingsbrief daarvan in te zien.
Kenniscentrum: Bijeenkomst aangaande actuele thema's TBS toezichtsspectrum, FPC de
Rooyse Wissel
Op 19 februari 2016 organiseert de Commissie van Toezicht behorende bij FPC de Rooyse Wissel
een bijeenkomst voor Commissies van Toezicht verbonden aan TBS- inrichtingen. Bij deze
bijeenkomst komt onder andere de ontwikkelingen rond het fenomeen verlof en meer in het bijzonder
de rol van het Adviescollege Verloftoetsing TBS aan de orde. Het tweede onderwerp is de aard en
strekking van door verpleegden ingediende klachten. Vervolgens zal mevrouw mr. D. Merison,
landelijk coördinator Commissies van Toezicht en betrokken bij het Kenniscentrum, de aanwezigen
wegwijs maken in de mogelijkheden tot consultering van het Kenniscentrum door (leden van)
Commissies van Toezicht. Tenslotte komt ook de wijze waarop een Commissie van Toezicht haar
toezichtsfunctie gestalte kan geven, in kritische zin aan bod.
De bijeenkomst begint om 13.00 uur en eindigt om 16.30 uur en vindt plaats in FPC de Rooyse
Wissel te Oostrum, gemeente Venray. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari 2016.
Hierbij de link naar de agenda van het Kenniscentrum, waarin de uitnodiging voor de bijeenkomst is
opgenomen.
RSJ: Briefadvies conceptbesluit Terugkeer en vreemdelingenbewaring
In het Besluit terugkeer en vreemdelingenbewaring wordt het gelijknamige wetsvoorstel uitgewerkt,
dat op 30 september 2015 bij de Tweede Kamer aanhangig is gemaakt. Gegeven de huidige tekst
van het wetsvoorstel ziet de RSJ in het conceptbesluit op hoofdlijnen een adequate uitwerking
daarvan. Over de conceptversie van het wetsvoorstel adviseerde de RSJ op 20 februari 2014. De
RSJ constateerde dat het voorgestelde regime in de inrichting voor vreemdelingenbewaring, in
weerwil van het uitgangspunt deze maatregel een geheel bestuursrechtelijke grondslag te geven, in
overwegende mate een penitentiair karakter behoudt. Vanzelfsprekend geldt dit principiële bezwaar
ook de onderhavige uitvoeringsregeling. Het overnemen van de penitentiaire regelgeving doet zich op
de meest gevoelige wijze gelden op het gebied van de bevoegdheden ter bewaking van orde en
veiligheid in de inrichting.

Voor het gehele nieuwsbericht en het briefadvies, hierbij de link naar de RSJ pagina.
RSJ adviezen:
De RSJ heeft nog een tweetal adviezen gepubliceerd. In het Advies ‘Lastig plaatsbare jongeren’ in
instellingen voor jeugdzorgplus en jeugd-ggz: zorg in de knel? pleit de RSJ voor het aanbieden van
passende zorg op de locatie waar de jongere zich bevindt, zodat overplaatsing niet nodig is. Dit
betekent zorgen voor een in eerste instantie zo goed mogelijke plaatsing en het verlenen van zorg op
locatie als uitgangspunt. Voorwaarde daarbij is dat gemeenten als voor de jeugdzorg
verantwoordelijke overheid de regie hierin voeren. Inrichtingen kunnen meer expertise verkrijgen en
oplossingen vinden als ze intensiever samenwerken en zo nodig gebruik maken van (landelijke)
expertise zoals die van het Consultatie- en Expertise Centrum.
Het tweede advies heeft betrekking op het conceptwetsvoorstel wijziging Wetboek van Strafvordering
i.v.m. enige wijzigingen van de regeling van voorlopige hechtenis.
Even voorstellen: Cor Petiet, lid van de Klankbordgroep en voorzitter van de Commissie van
Toezicht van het Justitieel Complex Schiphol (Detentiecentrum Schiphol).
In navolging van mede Klankbordlid Jurjen Piena, zal ik in deze nieuwsbrief iets over mijzelf vertellen.
Buiten het ‘voorzitter van een commissie van toezicht’ zijn, ben ik docent straf- en penitentiair recht de
Vrije Universiteit te Amsterdam en rechterplaatsvervanger (kinderrechter) bij de strafsector van de
Rechtbank Amsterdam.Vanzelfsprekend zal u denken dat dáár mijn interesse voor het
gevangeniswezen uit voortgevloeid is … echter nee … het antwoord is iets anders, ik ben de zoon
van een oude ‘hoofdbewaarder’ die werkte in huis van bewaring I op het kleine Gartmanplantsoen te
Amsterdam. Dus van jongs af aan werd ik al met het reilen en zeilen binnen een strafinrichting
geconfronteerd en dáár is de basis gelegd voor de betrokkenheid bij gedetineerden!
Het Justitieel Complex Schiphol is overigens een beetje een vreemde eend in de bijt tussen de
overige huizen van bewaring binnen DJI. Een soort ‘multifunctionele inrichting’ die van origine viel
onder de directie ‘bijzondere voorzieningen’ van DJI. Opgericht als noodvoorziening voor het insluiten
van drugskoeriers – en dan met name de bolletjesslikkers. Naderhand kreeg het ook
aanwijzingsbeschikkingen om onderdak te verlenen aan vreemdelingen (artikel 59 Vw én art 6 Vw) te
fungeren als aanmeldcentrum én cellencomplex voor de KMar te Schiphol. Momenteel fungeert het
hoofdzakelijk als huis van bewaring en worden er arrestanten ingesloten.
Over de werkwijze én het nut van een commissie van toezicht heeft Jurjen al het één en ander
geschreven. Ik beperk mij tot het aangeven dat in het kader van de professionalisering van de leden
van de Commissies van Toezicht ik jaarlijks een cursus op het gebied van het penitentiaire recht
verzorg. Dat is altijd op een avond in mei – houdt deze nieuwsbrief in de gaten, dáár wordt vermeld
hoe tegen die tijd de aanmelding om de cursus te volgen zal geschieden!
Ik geef nu het stokje tot “introductie” door aan mijn mede-Klankbordgroeplid: Perihan Cleijne-Aydemir.
Een aantal interessante, gepubliceerde Kamerstukken op het gebied van detentie:
Technische informatie over de publicatie Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen
en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring); Verslag
Forensische zorg; Verslag algemeen overleg van 28 oktober 2015, over Tbs
Technische informatie over de publicatie Justitiële Inrichtingen; Verslag van een algemeen overleg;
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 november 2015, over Justitiële jeugdinrichtingen
Antwoorden op Kamervragen over de pilots zelfredzaamheid gedetineerden
Kamerbrief over voortgezet crimineel handelen tijdens detentie
Antwoorden Kamervragen over het afluisteren van gesprekken tussen advocaat en gedetineerde
Vrijwilligersprijzen 2015: Forsa!
Op maandag 7 december 2015 reikte Kees van der Burg, directeur-generaal van VWS, namens
staatssecretaris Van Rijn de ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen voor 2015 uit. Het Haagse Bureau

MHR viel daarbij de eer te beurt om in de categorie ‘Lokale en regionale vrijwilligersprojecten’ de
juryprijs/ publieksprijs in ontvangst te mogen nemen voor het project Forsa!
Forsa! verzorgt in drie Haagse wijken een jaar de begeleiding van ex-gedetineerde jongeren met een
niet westerse achtergrond. Die begeleiding wordt geboden door een vrijwilliger met eenzelfde
achtergrond. De kracht van Forsa! is dat de jongeren niet alleen geholpen worden naar werk of school
maar ook ondersteund bij het herstel van de familiebanden en herstel van de relatie met de
slachtoffers. Daardoor komen de jongeren minder vaak weer op het verkeerde pad, de familie voelt
zich gesterkt en een grote groep mensen met een niet-westerse achtergrond doet vrijwilligerswerk en
blíjft dat ook doen. Hierbij de link om er meer over te lezen.
Prisonwatch.org
Op 10 december 2015 is Femke Hofstee- van der Meulen gepromoveerd aan de Universiteit van
Tilburg. Het proefschrift heeft als onderwerp ‘Detained abroad.’ In de korte weergave van het
proefschrift is hierover onder andere te lezen:
“De gevangenispopulaties zijn in de afgelopen decennia steeds heterogener geworden. Wereldwijd
kom je een grote diversiteit aan verschillende nationaliteiten, talen en culturen en religies tegen in
gevangenissen. Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan bestaande literatuur
over “foreign national prisoners”. Het uiteindelijke doel is dat de resultaten van deze studie de
gevangenis- en juridische autoriteiten, de diplomatieke missies en ook maatschappelijke organisaties
zullen inspireren om ‘foreign national prisoners’ te benaderen vanuit hun onderscheidende rechten en
noden.”
Het promotieonderzoek is erg interessant en daarom wijzen wij u dan ook graag op de website waar
meer informatie over dit onderwerp te vinden is: http://www.prisonwatch.org/index.html.
Uitspraak van de maand: KC 2016/001
De directeur heeft besloten om het bezoekmoment van klager achter glas te laten plaatsvinden. Dit in
verband met positieve urinecontroles en een telefoongesprek over bolletjes en de procedures rondom
bezoek. De beklagrechter heeft vastgesteld dat de Pbw de maatregel van bezoek achter glas niet
kent maar dat uit jurisprudentie volgt dat dit wel mogelijk is. In casu is geoordeeld dat er sprake was
van causaal verband tussen de feiten en omstandigheden en het te ontvangen bezoek. Dit alles kon
de maatregel van bezoek achter glas rechtvaardigen en het beklag is daarom ongegrond verklaard.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de
maand zou zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail
aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg voor het anonimiseren en
plaatsen van de uitspraak.
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
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de
commissies van toezicht.
Acht doden bij vechtpartij in overvolle gevangenis Guatemala

Zeker acht gevangenen zijn om het leven gekomen toen
gedetineerden elkaar te lijf gingen in een gevangenis in
Guatemala. Zeker twintig mensen raakten gewond. De rellen
begonnen met een ruzie tussen twee gevangenen en eindigden
met een veldslag tussen twee rivaliserende bendes, zo maakte
minister Eunice Mendizabal van Binnenlandse Zaken bekend.
Bron: nu.nl
Datum: 2 januari 2016
Lees meer
Transgender voelt zich dubbel gestraft: voelde me niet thuis
in gevangenis
Een gewelddadige transgender die in oktober werd vastgezet
tussen mannelijke gevangenen in Bristol, zegt zich te zwaar
gestraft te voelen door justitie in Engeland. "Dubbel gestraft",
vindt ze het, "en misschien zelfs wel meer."
Bron: rtl nieuws
Datum: 13 december 2015
Lees meer
Ministerie baalt van 'criminele' barbecues
Bad Boys Brand, een bedrijf dat tuinhaarden en barbecues
verkoopt die door gevangenen zijn gemaakt, ligt onder vuur. Het
ministerie van Veiligheid en Justitie vindt de marketing van de
webwinkel 'te gangsterachtig'.
Bron: AD
Datum: 4 december 2015
Lees meer

