
 

 

 
 

Nieuwsbrief januari 2018 

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 

(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl). 

 

Kenniscentrum:updates! 

Afgelopen maand zijn er weer vijf dossiers geüpdatet, te weten Disciplinaire straffen, Bejegening, 

Penitentiair dossier, Luchten en DBT . 

 

RSJ: RSJ-advies: Verhoog strafrechtelijke minimumleeftijd naar veertien jaar 

In het licht van een rechtvaardige en effectieve aanpak van jeugdige delinquenten is een verhoging 

van destrafrechtelijke minimumleeftijdnaar ten minste veertien jaar wenselijk. Dat stelt de Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies dat op 20 december 2017 openbaar 

is geworden. De RSJ concludeert op basis van onderzoek en interviews dat vrijwillige of gedwongen 

jeugdhulp voor kinderen tot ten minste veertien jaar de voorkeur geniet boven het strafrecht. Dit 

vraagt niet alleen om een aanpassing van de strafrechtelijke minimumleeftijd, maar ook om 

verbetering van de jeugdhulp. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

DJI: Wegens succes geprolongeerd: de coldcasekalender van de politie 

De politie brengt in 2018 opnieuw een coldcasekalender uit. De eerste kalender met onopgeloste 

levensdelicten en vermissingen blijkt een succes: van de 78 tips over zaken op de kalender, bleken 

er 32 bruikbaar. In 9 oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam 

de mogelijkheden daartoe. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

DJI: Wet Langdurig Toezicht per 1 januari 2018 in werking getreden 

Deze wet maakt het mogelijk om tbs-gestelden, zeden- en zware geweldsdeliquenten zo lang als 

nodig onder toezicht te houden en onder persoonsgerichte voorwaarden te laten terugkeren in de 

maatschappij. Op deze manier is het mogelijk om, indien nodig, deze groep levenslang te kunnen 

monitoren. 
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Klik hier voor de aankondiging van de nieuwe wet. 

 

Nationale Ombudsman: Gedetineerden moeten onaanvaardbaar lang wachten in 

gerechtsgebouwen 

Het is onaanvaardbaar dat gedetineerden langer dan zes uur worden opgehouden in een 

ophoudkamer van een gerechtsgebouw. Dit concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van 

Zutphen, op 13 december 2017 in zijn rapport 'Onaanvaardbaar oponthoud'. Dagelijks zit een groep 

gedetineerden voorafgaand aan of aansluitend op een - voor hen stressvolle - zitting urenlang in een 

ophoudkamer. De ombudsman doet de aanbeveling om de duur van zes uur of langer zo snel 

mogelijk te verkorten. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

Even voorstellen:  

Mijn naam is Anne van Eijndhoven. Ik ben namens het College voor de Rechten van de Mens lid van 

de redactieraad van het Kenniscentrum. Bij het College ben ik werkzaam als beleidsadviseur en 

projectleider. Ik hou me onder andere bezig met onderwerpen die het strafrecht en vrijheidsbeneming 

raken, zoals voorlopige hechtenis, de levenslange gevangenisstraf, en het Nationaal Preventief 

Mechanisme (NPM). Daarnaast ben ik contactpersoon voor de contacten met Europese instellingen 

(Europese Unie, Raad van Europa) en projectleider voor onze werkzaamheden rondom de 

toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking. 

 

Het College richt zich op het verbeteren en onder de aandacht brengen van mensenrechten in 

Nederland. Met onze front office kan iedereen die vragen heeft over mensenrechten contact 

opnemen. Met enige regelmaat ontvangen we brieven van gedetineerden of hun familieleden met 

vragen of klachten over hun omstandigheden. Individuele klachten behandelen we niet, omdat ons 

mandaat dat niet toestaat. Maar als er meerdere signalen binnenkomen over een specifieke situatie, 

die duiden op een structureler probleem, kunnen we daar wel onderzoek naar doen of over 

adviseren. Als we overwegen om daartoe over te gaan, nemen we altijd contact op met relevante 

partijen, zoals een Commissie van Toezicht. 

 

Omdat mensenrechten overal zijn en de capaciteit van het College natuurlijk zijn beperkingen kent, 

werken we regelmatig samen met mensen en organisaties die hetzelfde of een vergelijkbaar doel 

nastreven. Om die reden is het lidmaatschap van de redactieraad belangrijk voor het College: op die 

manier kunnen we een bijdrage leveren door de Commissies van Toezicht van informatie te voorzien 

om de rechten van gedetineerden in de praktijk verder tot uiting te laten komen. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2017/046  
Klager beklaagt zich over de oplegging van een ordemaatregel. Hij stelt geen gedragsbeïnvloedende 

middelen te hebben gebruikt, hij was slechts lollig. Dat hij de hele avond op de kamer moest blijven is 

volgens hem onrechtmatig en disproportioneel. Voorts is aangevoerd dat de beschikking van de 

ordemaatregel niet binnen 24 uur is uitgereikt. Door de directie is aangevoerd dat de groepsleider niet 

kon inschatten waardoor de gedragsverandering van klager was ontstaan.  

De beklagrechter is van oordeel dat de directie het bestreden besluit heeft kunnen nemen op grond 

van de overweging in de ordemaatregel, dat de gedragsverandering van klager dusdanig was dat het 

aanwezig personeel dit niet meer kon inschatten. Klager heeft ook niet ontkend dat zijn gedrag 

anders was dan normaal. Er is niet gesteld dat de ordemaatregel is opgelegd wegens vermeend 

gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen, zoals is aangevoerd door klager. Gelet hierop is de 

klacht ongegrond. Dat de ordemaatregel, gezien de omstandigheden, niet binnen 24 uur, maar iets 

later is uitgereikt, heeft naar het oordeel van de beklagcommissie klager niet benadeeld, zeker nu 

klager alleen is uitgesloten voor een avondrecreatie. De klacht is ongegrond.  

 

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 
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redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren. 

 

Verschenen nieuwsbrieven:  

 

Defence for Children, 21 december 2017 

 

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. 

 

Aantal zelfmoorden in gevangenissen toegenomen 

 

Het lukt justitie niet om het aantal zelfmoorden in gevangenissen terug te dringen. Dit jaar hebben elf 

gedetineerden een eind aan hun leven gemaakt. Dat zijn er meer dan het jaar ervoor, meldt de NOS. 

 

Bron: De Telegraaf 

Datum: 27 december 2017 

 

 Lees meer 

 

Gemeente krijgt seintje bij vrijlating van bajesklant  

 

Gemeenten kunnen binnenkort een seintje krijgen als gedetineerden op het punt staan te worden 

vrijgelaten. 

 

Bron: AD 

Datum: 22 december 2017 

 

Lees meer 
 

Negen doden bij ontsnappingspoging in gevangenis Brazilië 

 

Bij een gevangenisuitbraak in de buurt van de Braziliaanse hoofdstad Brasilia zijn maandag negen 

gevangenen om het leven gekomen en veertien gewond geraakt. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 2 januari 2018 

 

Lees meer 
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