Nieuwsbrief januari 2017
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.
Afgelopen maand is weer een aantal dossiers geüpdatet, waaronder het dossier
Vreemdelingenbewaring en het dossier Kiesrecht. In het dossier Vreemdelingenbewaring is ook de
link opgenomen naar de voorlichtingsfilm gemaakt door DJI over vreemdelingenbewaring. Voorts is
op het Kenniscentrum de circulaire Arbeidsvrije dagen 2017 geplaatst.
Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te
mailen (kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht is nu ook te volgen via LinkedIn! Via deze pagina deelt
het Kenniscentrum nieuwsberichten, uitspraken, updates van dossiers en andere actuele informatie
op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële inrichtingen in
Nederland.
Kenniscentrum: vacatures
Er zijn op dit moment drie vacatures. De CvT bij Detentiecentrum Rotterdam is op zoek naar een
(evt. gepensioneerd) arts. Het opleidingsinstituut van DJI is op zoek naar een docent met het
expertisegebied recht en regelgeving. De CvT Detentieplaatsen KMAR is op zoek naar een kundige
en enthousiaste voorzitter en leden.

Om direct naar de vacatures op het Kenniscentrum te gaan, klik hier.
DJI: ‘Coldcasekalender’ voor Nederlandse gedetineerden
Coldcaseteams van de politie hebben in vijf penitentiaire inrichtingen kalenders verspreid waarop 52
coldcasezaken staan beschreven. De teams hopen dat de weekkalender leidt tot nieuwe tips over de
misdrijven. De kalender is onderdeel van een breder offensief van de politie om aandacht te vragen
voor cold cases.
Nederland telt ongeveer 1500 onopgeloste misdrijven die als cold case te boek staan, voor het
grootste deel levensdelicten. Coldcaseteams van de politie proberen deze zaken alsnog op te
lossen. De ervaring van politie en het Openbaar Ministerie leert dat ook onder gedetineerden relatief
veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten. Om die reden is de kalender bij wijze van
proef uitgereikt aan gedetineerden in penitentiaire inrichtingen in Leeuwarden, Zutphen, Sittard,
Zwaag en het Justitieel Complex Schiphol. Als de proef succesvol verloopt, wordt de kalender in de
loop van dit jaar mogelijk in alle penitentiaire inrichtingen uitgereikt aan gedetineerden.
Om verder te lezen, hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
DJI: Laatste vier Belgische gedetineerden vertrokken uit PI Tilburg

Op donderdag 15 december verlieten om 06.00 uur in de ochtend de laatste vier Belgische
gedetineerden de PI Tilburg. Diezelfde dag nam het personeel, tijdens een drukbezochte
bijeenkomst, afscheid van elkaar en het complex.
DJI: Partijen tekenen convenant Telehoren
Op 7 december is het Convenant Telehoren Overijssel ondertekend. De ondertekening bekrachtigt
de samenwerking tussen de partijen in de regio Overijssel op het gebied van telehoren.
Vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie en van de rechtbanken Overijssel
en Almelo en de Penitentiaire Inrichtingen van DJI in Almelo en Zwolle tekenden. Deze locaties
startten onlangs met een pilot telehoren.

Telehoren, een verhoor op afstand via videoverbinding tussen rechtbank en PI, bestaat al langer op
kleine schaal. De resultaten zijn positief, vandaar dat het directoraat-generaal Straffen en
Beschermen (DGSenB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie de mogelijkheid van landelijke
invoering met een pilot wil onderzoeken. Het gaat in de pilot alleen nog om zittingen waarbij een
rechter beslist of de voorlopige hechtenis van een verdachte moet worden verlengd.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.
IVenJ: Uitkomst doorlichting Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg
Het algemene oordeel over de kwaliteit van de taakuitvoering van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting
(RJJI) De Hunnerberg is wisselend. Op veel criteria voldoet de inrichting overwegend of volledig aan
de verwachtingen van de samenwerkende inspecties, maar er ligt ook een aantal (redelijk) kritische
oordelen. De samenvoeging in 2015 van De Hunnerberg met de twee andere rijksinrichtingen tot één
rijksinrichting heeft impact gehad op de medewerkers en daarmee op het primaire proces. Dit kwam
ook naar voren kwam tijdens de inspectie in oktober en december 2015. Belangrijke verbeterpunten
zien de Inspecties bij: het activiteitenprogramma; de afhandeling van disciplinaire straffen en
maatregelen; de afhandeling van klachten; de calamiteitenbeheersing; de agressiebeheersing; de
(maatschappij) beveiliging en het personeelsmanagement.
Om de gehele doorlichting en de inspectiereactie op het wederhoorreactie van RJJI De Hunneberg
te lezen, klik hier.
IVenJ: Onderzoek naar knelpunten in vertrekproces van vreemdelingen
Vreemdelingen die geen geldige verblijfvergunning hebben, moeten Nederland verlaten. Hiervoor
zijn ze zelf verantwoordelijk. Wel kunnen ze bij hun terugkeer op diverse manieren door de
Nederlandse overheid worden begeleid en ondersteund. Nemen vreemdelingen hun
verantwoordelijkheid niet, dan mag de Nederlandse overheid de vreemdelingen dwingen Nederland
te verlaten. Een (gedwongen) terugkeer naar het land van herkomst lukt in de praktijk echter niet
altijd; er blijken zowel in de voorbereiding als in de uitvoering hiervan knelpunten te zijn waardoor de
vreemdeling zonder verblijfsvergunning Nederland niet verlaat. De Inspectie Veiligheid en Justitie
onderzoekt de oorzaken van de knelpunten bij de terugkeer van zogenoemde vertrekplichtige
vreemdelingen.
Even voorstellen: Marije Jeltes
Sinds februari 2012 ben ik lid van de redactieraad van het Kenniscentrum Commissies van Toezicht,
met aandachtsgebied Jeugd. Ik heb tot de sluiting van forensisch behandelcentrum voor jongeren
Amsterbaken per 1 januari 2016 zes jaren lang in de CvT gezeten en ben in het dagelijks leven - al
bijna 12 jaar - straf- en jeugdrechtadvocaat in Amsterdam. Ik kom als advocaat in veel
(jeugd)inrichtingen in het land en klaag ook regelmatig namens mijn jeugdige cliënten bij de
verschillende jeugdinrichtingen, dus het kan zijn dat secretarissen mij ook in die hoedanigheid
tegenkomen!
Mijn taak binnen de redactieraad is het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van het
jeugdstrafrecht en het penitentiaire recht en de redactieraad daarover te informeren, zodat bij het

maken en bijhouden van eventuele dossiers op de website daar rekening mee gehouden kan
worden. Ook redigeer ik de websiteteksten van de medewerkers van het Kenniscentrum, maar ik
moet zeggen dat de kwaliteit heel hoog is, dus dat ik daar meestal niet veel werk aan heb. Naast dit
alles doceer ik ook graag civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht aan advocaten en studenten en sinds
oktober 2016 ben ik lid van de Afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming, overigens net als twee andere leden van de redactieraad. Ik hoop dan ook
vanuit die invalshoeken kennis in te brengen in de redactieraad.
Kamerstukken met bijlagen, voor zover relevant:
Staatscourant 2016, 65365: Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25
november 2016, houdende de instelling van een Adviescollege levenslanggestraften (Besluit
Adviescollege levenslanggestraften).
Bijlage bij kamerstuk 28741, nr. 30, Tweede Kamer: Rapportage Justitiële Jeugdinrichtingen 2015.
Een onderzoek naar het leef-, werk- en leerklimaat binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen
Niet-dossierstuk 2016-2017, 2016D45564, Tweede Kamer: Inbreng verslag van een schriftelijk
overleg inzake stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange
gevangenisstraf (Kamerstuk 29279, nr. 354)
Kamerstuk 2016-2017, 29452, nr. 205, Tweede Kamer: Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel;
Verslag algemeen overleg gehouden op 3 november 2016, over tbs
Uitspraak van de maand: KC 2017/003
De beklagcommissie stelt op de eerste plaats vast dat uit de bestreden beslissing tot toepassing van
b-dwangbehandeling niet blijkt welke vorm van gevaar zoals neergelegd in artikel 46a van de Pbw in
het onderhavige geval door de directeur is aangenomen en aan zijn beslissing ten grondslag
is gelegd. Ook neemt de beklagcommissie in aanmerking dat uit het behandelplan noch uit de
overige beschikbare stukken blijkt waaruit het agressieve gedrag van klager bestond. Het bestreden
besluit lijdt daarmee aan een motiveringsgebrek. Bovendien kan aldus evenmin worden vastgesteld
of wellicht het reeds ingezette, minder ingrijpende middel van afzondering in de afzonderingscel niet
voldoende was om het gevaar voorlopig af te wenden en dat een beslissing over het al dan niet
toepassen van a-dwangbehandeling – welke beslissing met meer procedurele waarborgen voor
klager is omkleed – in het onderhavige geval niet kon worden afgewacht. Nu de gevolgen van de
bestreden beslissing niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, komt aan klager een
tegemoetkoming toe ter hoogte van € 50,00 euro.
Tip van de redactie:

- ‘Buch buiten de bajes’: elke donderdag om 20.30 op RTL 4.
Verschenen nieuwsbrieven:
InZicht – Slachtofferhulp Nederland – december 2016
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden.
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

Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de
commissies van toezicht.

Why these prisons are calm: Inmates are respected
The key to the low violence levels in Sweden’s high-security Kumla prison is how prisoners are
treated, its warden told Prison Yoga Project founder James Fox. One of the unique characteristics of
Kumla is its Retreat Center. Nine prisoners at a time attend 10-day silent retreats. The prison
schedules 20 retreats throughout the year for its 400 residents. At the retreat center every prisoner
has his own room and a separate meditation room. There is a kitchen where prisoners cook and
share food at a large communal table.

Bron: San Quentin news
Datum: 27 december 2016
Lees meer
Fotoproject 'Sprekende handen': handen vertellen een eigen verhaal
Op verschillende plekken in onze kliniek hangen foto's van handen. Het zijn handen van patiënten
van de Rooyse Wissel. In de afgelopen maanden werkte geestelijk verzorger Roger Frenken samen
met een fotostudio aan het fotoproject. Roger: "Tijdens de vele gesprekken die ik als geestelijk
verzorger met onze patiënten heb mogen voeren, was er iets wat me telkens opviel. Het zijn vaak de
handen die spreken. Communicatie krijgt door het gebruik van onze handen een bijzondere waarde,
zelfs een meerwaarde. Ik wilde deze waarde met oog voor de dagelijkse werkelijkheid vastleggen."

Bron: FPC De Rooyse Wissel
Datum: 22 december 2016
Lees meer
Overvaller wandelt ongehinderd Belgische cel uit
Ontsnappen uit de gevangenis: het klinkt als iets waar veel denkwerk en organisatie aan voorafgaat.
Maar dat blijkt niet altijd nodig, merkte een Belgische gevangene. Door een technisch probleem met
het slot van zijn celdeur kon hij eenvoudig de gevangenis uitwandelen.

Bron: RTL nieuws
Datum: 13 december 2016
Lees meer
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