
 

 
 

 
 
Nieuwsbrief januari 2020 
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 via 
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl). 
 
Kenniscentrum: 2019 in cijfers 
De redactie van het Kenniscentrum wil al haar bezoekers, volgers en abonnees bedanken voor de 
interesse en betrokkenheid in 2019. Graag geven we jullie in cijfers een kijkje in onze keuken en we 
hopen natuurlijk dat we 2020 kunnen gaan afsluiten met nog mooiere aantallen dan we nu al kunnen 
laten zien.  
 
2 vergaderingen van de redactieraad 
6 vergaderingen van de redactie 
24 nieuwe uitspraken in de databank 
12 nieuwsbrieven, verzonden aan 1.297 abonnees 
38 dossiers die 147.286 keer zijn bekeken 
102 landen vanuit waar de website wordt bezocht 
528 volgers op LinkedIn 
 
Kenniscentrum: factsheets 
Het Kenniscentrum biedt twee factsheets aan over de onderwerpen ‘Aangifte in detentie’ en ‘WETS en 
WOTS’. Voorheen waren deze factsheets te vinden via de homepage. Nu zijn de factsheets 
opgenomen in respectievelijk de dossiers ‘Zorgplicht’ en ‘Internationale wet- en regelgeving’.  
 
Kenniscentrum: vacatures 
De commissie van toezicht bij de PI Ter Apel is op zoek naar een advocaat en twee deskundige leden 
uit de kring van het vreemdelingrecht en-/of met kennis van de vluchtelingen problematiek, bij voorkeur 
met grote kennis van de verschillende culturen (bijvoorbeeld het COA, IND of de opsporingskant). U 
kunt reageren tot 17 januari 2020.  
 
Klik hier voor de vacatures. 
 
Kenniscentrum: maandelijkse informatie over de ‘Veegwet’ 
Op de homepage van het Kenniscentrum treft u tegenwoordig de button ‘Veegwet’ aan. Als u op deze 
button klikt treft u meer informatie aan over de Wet van 3 april 2019 tot wijziging van: 
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- de Beginselenwetten 
- de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 
- de Wet politiegegevens  
- en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van 
technische aard.   
 
Iedere maand zal er nieuwe – actuele – informatie worden geplaatst. Op dit moment is er een inleiding 
beschikbaar en aan het eind van deze maand wordt informatie over het onderdeel ‘Bemiddeling’ 
verwacht. 
 
Lees meer. 
 
Raad voor de rechtspraak: Rechter straft zwaarder dan 20 naar geleden 
Rechters straffen gemiddeld 11 procent zwaarder dan 20 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat 
is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Rechtspraak en straftoemeting. Met name gewelds- en seksuele 
misdrijven worden fors zwaarder bestraft. De (onvoorwaardelijke) straf voor deze misdrijven lag in 2018 
circa 65 procent hoger dan in 1998. Ook vernielingen/misdrijven tegen orde en gezag en 
verkeersmisdrijven worden zwaarder bestraft. Straffen voor drugsmisdrijven zijn de afgelopen 2 
decennia met 20 procent gedaald. Ook is de rechter meer taakstraffen en juist minder boetes op gaan 
leggen. 
 
Het gehele nieuwsbericht en een link naar het onderzoek vindt u hier.  
 
DJI: Kom werken bij… 
Op woensdag 15 januari 2020 ben je van harte welkom op de wervingsavond van de Penitentiaire 
Inrichting Krimpen aan den IJssel (meer informatie).  
Op zaterdag 18 januari 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Penitentiaire Inrichting 
Haaglanden (meer informatie). 
Op zaterdag 1 februari 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Penitentiaire Inrichting 
Nieuwegein (meer informatie). 
 
DJI: Onderzoeksrapport Commissie Telefonie voor Justitiabelen 
Om voortgezet crimineel handelen in detentie te voorkomen, worden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 
telefoongesprekken van gedetineerden opgenomen. Uitzondering hierop zijn gesprekken tussen 
gedetineerden en hun advocaat. Deze gesprekken worden conform afspraken met de Nederlandse 
Orde van Advocaten op basis van nummerherkenning uitgesloten van opname. Eind 2018 is een 
programmeerfout ontdekt in het systeem waarmee DJI telefoongesprekken van gedetineerden kan 
opnemen.  
 
Lees hier het hele nieuwsbericht. 
 
RSJ: Advies ‘Spanning in detentie’ 
Diverse ontwikkelingen in het gevangeniswezen zetten de ambitie van de Minister om gedetineerden 
op een juiste manier te re-integreren onder spanning. Ook dienen gedetineerden meer klachten in, 
waardoor het stelsel van beklag en beroep verstopt raakt. Dat blijkt uit het advies Spanning in 
detentie  van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming aan minister Dekker. 
 
Het advies en bijbehorend nieuwsbericht vindt u hier.  
 
Uitspraak van de maand: KC 2019/024 
Klager klaagt erover dat niemand bij het afscheid van klager zijn overleden broer aanwezig mocht zijn. 
Op grond van artikel 24, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling) kan 
incidenteel verlof worden verleend voor een bezoek in verband met het overlijden van onder andere 
een broer. Het tweede lid bepaalt dat het bezoek kan bestaan in het bijwonen van de uitvaart, een 
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rouwbezoek dan wel een bezoek aan graf of columbarium. Klager heeft verzocht om incidenteel verlof 
om in het bijzijn van familie afscheid te kunnen nemen van zijn overleden broer. Dit verzoek is door de 
directie afgewezen. De beslissing om klager individueel afscheid te laten nemen is gebaseerd op de 
risicoanalyse van DV&O. De beklagcommissie is van oordeel dat naar klager toe door de directie geen 
blijk is gegeven van een transparante belangenafweging, terwijl dit wel verlangd mocht worden voor 
wat betreft deze analyse. Tevens is klager niet schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing, wat in 
strijd is met artikel 6 van de Regeling. Daarnaast is niet gemeld welke opties zijn onderzocht en hoe de 
belangen van klager hierbij zijn gewogen. Gelet op het vorenstaande acht de beklagcommissie de 
klacht formeel gegrond. De beklagcommissie stelt een tegemoetkoming vast op het bedrag van € 
50,00. 
 
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 
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren. 
 
Uitspraak van het jaar 
Zoals ieder jaar is er in november vorig jaar weer een uitspraak verkozen tot ‘uitspraak van het jaar’ 
tijdens de landelijke Themadag Commissies van Toezicht. Dit keer was dat de uitspraak met kenmerk 
KC 2019/010. De directeur van de desbetreffende inrichting was tegen deze uitspraak in beroep 
gegaan, op welk beroep de RSJ inmiddels heeft beslist.  
 
Net als de beklagcommissie is de RSJ van oordeel dat het niet aanbieden van arbeid in strijd is met 
artikel 47 van de Pbw en dat de directeur niet heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichting. Het 
beroep is in zoverre ongegrond. Voor zover de beklagcommissie een opdracht heeft verstrekt aan de 
directeur slaagt het beroep. Beklagrecht is (in beginsel) individueel van aard en een gegeven opdracht 
kan niet meer inhouden dan een opdracht aan de directeur die betrekking heeft op de klager. Het 
beroep is in zoverre gegrond, aldus de RSJ. 
 
De gehele uitspraak leest u hier.  
 
Kenniscentrum: agenda 
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden. Voor de komende maand is dat in ieder geval: 
28 januari 2020 – Festival Forensische Zorg te Utrecht 
 
Verschenen nieuwsbrieven 
EuroPris – december 2019 
Gevangenismuseum – december 2019 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming – december 2019 
  
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. 
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Primeur PI Vught: een kijkje in de cel van papa  
Hoe ziet de cel van papa er eigenlijk uit? Zijn daar tralies? Een groepje kinderen mocht het dit weekend 
in de gevangenis in Vught voor de eerste keer zelf bekijken. Ze hebben er werk van gemaakt, deze 24 
mannen die gevangen zitten in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. Er is opgeruimd en gepoetst, de 
tafel ligt vol lekkers en om de hoek staat een kar vol cadeautjes. Vandaag gebeurt er namelijk iets 
bijzonders: voor de allereerste keer mogen hun kinderen op de afdeling komen, tot in hun cel. Zodat 
ze met eigen ogen kunnen zien waar papa nu leeft en slaapt. 
 
Bron: Brabants Dagblad 
Datum: 15 december 2019 
 

 Lees meer 
 
Van een liefdesbrief tot gejatte sleutels: De opmerkelijkste bajesincidenten van 2019 
Ontsnappingen, een gijzeling en smokkel per drone. In Nederlandse gevangenissen rinkelen 
regelmatig de alarmbellen. Een jaaroverzicht van de opmerkelijkste incidenten. 
 
Bron: Algemeen Dagblad 
Datum: 20 december 2019  
 

 Lees meer 
 
Minder agressie in gevangenis door soepeler regime 
Agressie door gedetineerden neemt sterk af als het regime binnen de gevangenismuren wordt 
versoepeld. Het geven van meer vrijheden en verantwoordelijkheid leverde 60 procent minder 
incidenten op. Dit blijkt uit onderzoek van Tilburg University en de Universiteit Leiden. 
 
Bron: NOS 
Datum: 8 januari 2020 
 

 Lees meer  
  
 

Naar website   Afmelden nieuwsbrief 
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