
 
 

Nieuwsbrief januari 2021 

 

Kenniscentrum: 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.  

 

De dossiers bejegening, luchten, vreemdelingenbewaring en levenslang hebben een update gehad in 

de maand december.  

 

Kenniscentrum: Vacatures      

Er zijn op dit moment drie vacatures.  

 

 De commissie van toezicht bij RJJI De Hunnerberg is op zoek naar drie leden (waaronder een 

rechter/officier van justitie en een advocaat) met een brede maatschappelijke ervaring en 

belangstelling.  

 

Bekijk de vacatures. 

 

Kenniscentrum: Inwerkingtreding ‘Veegwet’ per 1 januari 2021 

Op 1 januari jl. is de zogenaamde ‘Veegwet’ inwerking getreden. De belangrijkste wijzigingen die deze 

wet met zich mee brengt voor het werk van de commissies van toezicht zijn de geformaliseerde 

bemiddeling, de aanpassingen ten aanzien van het medisch klachtrecht en de invoering van het 

(beperkte) beklagrecht voor de commissie van toezicht bij DV&O. Lees meer.  

 

Kenniscentrum: 2020 in cijfers 

De redactie van het Kenniscentrum wil al haar bezoekers, volgers en abonnees bedanken voor de 

interesse en betrokkenheid in 2020. Graag geven we jullie in cijfers een kijkje in onze keuken.  

1 vergadering van de redactieraad6 vergaderingen van de redactie 

13 nieuwsbrieven, verzonden aan 1.495 abonnees 

39 dossiers die 147.722 keer zijn bekeken 

105 landen vanuit waar de website wordt bezocht 
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856 volgers op LinkedIn 

RSJ: Hoge instroom zorgt voor achterstanden bij RSJ  

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) kampt nog steeds met achterstanden 

bij de behandeling van beroepszaken. Hierdoor moeten justitiabelen vaak langere tijd wachten op een 

uitspraak. Lees meer.  

 

RSJ: RSJ-zittingen zeer beperkt mogelijk  

Vanwege de coronamaatregelen in penitentiaire inrichtingen zijn zittingen van de Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) nog zeer beperkt mogelijk. Lees meer.  
 

DJI: Twee medewerkers PI Nieuwegein gewond na ernstig incident 

In PI Nieuwegein heeft op 1 januari 2021 een ernstig incident plaatsgevonden waarbij twee 

medewerkers gewond zijn geraakt. Lees meer.  
 

DJI: Meld je nu aan voor het online wervingsevent van PI Krimpen aan den IJssel op 26 januari 

2021 

Op dinsdag 26 januari 2021 ben je van harte welkom op het online wervingsevent van de Penitentiaire 

Inrichting Krimpen aan den IJssel. Lees meer 

 

DJI: Coronavirus – aanscherping maatregelen per 21 december 2020  

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, stuurde vandaag een brief naar de Tweede 

Kamer over de aanscherping van maatregelen in de justitiële inrichtingen om het coronavirus in te 

dammen. Aanleiding hiervoor is de harde lockdown die premier Rutte afgelopen maandag aankondigde. 

De aangescherpte coronamaatregelen gaan in op 21 december 2020 en komen bovenop de al 

bestaande maatregelen bij DJI. Lees meer.  

 

DJI: Circulaire – Terugbelverzoeken middels voicemail   

Binnen een aantal penitentiarie inrichtingen is de wens ontstaan een alternatieve werkwijze te hanteren 

voor het doen van terugbelverzoeken door advocaten. In deze inrichtingen kunnen relaties van 

gedetineerden – met uitzondering van acute noodsituaties – uitsluitend nog terugbelverzoeken indienen 

middels het achterlaten van een voicemailbericht aan de gedetineerde. Deze mogelijkheid van het 

achterlaten van een voicemailbericht is een uitvloeisel van de recent gerealiseerde ‘nieuwe’ 

Telefonievoorziening voor Justiabelen (TvJ). Lees meer.   

 

DJI: Nationale vrijwiligersdag gevierd bij DJI 

Op maandag 7 december werd weer de jaarlijkse nationale vrijwilligersdag gevierd. Gerard Bakker, 

hoofddirecteur van DJI, ontving dit keer de vrijwilligersorganisaties virtueel. Verschillende inrichtingen 

hebben de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Lees meer.  

 

DJI: Tijdelijk twee groepen JJI Elker open  

Vanaf 18 december tot en met 8 januari zijn er twee groepen in de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Elker 

(voorheen Juvaid) in Veenhuizen open met personele inzet van de Rijks Justitiële Inrichting en de Dienst 

Vervoer & Ondersteuning. Lees meer.  

 

DJI: Dit is DJI in cijfers en feiten 

Wist jij dat Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan 80.000 boterhammen uitdeelt binnen 

alle inrichtingen in Nederland? Of dat 1 plaats in een JJI per dag gemiddeld €647 kost? Dit en nog veel 

meer heeft DJI samengevat in een nieuw boekje: "Dit is DJI". Dit boekje geeft de lezer op een 

eenvoudige manier een kijkje in de feiten en cijfers van DJI. Lees meer.  

 

Rijksoverheid: Kamerbrief over voortgang forensische zorg   

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen naar aanleiding 
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van de onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P. Daarbij gaat hij ook in op de voortgang 

van het programma forensische zorg en de Taskforce forensische zorg. Lees meer.  

 

Reclassering: Reclassering blijft open  

Met de invoering van verscherpte coronamaatregelen voert het kabinet de strijd tegen het coronavirus 

verder op. Het land gaat tot 19 januari nagenoeg ‘op slot’, met uitzondering van een aantal vitale 

functies. De reclassering valt hier, net als de andere organisaties binnen de strafrechtketen, ook onder. 

Lees meer. 

 

Reclassering: “Sinds mijn broer vastzit, heb ik nachtmerries” 

“Ze houdt haar jas stevig om zich heen geslagen, haar armen over elkaar heen. Als ze praat, trilt haar 

kin lichtjes. Ans haar broer is zeven maanden geleden opgepakt aan de grens tussen Spanje en 

Frankrijk, en zit sindsdien in Frankrijk in de gevangenis. Door corona heeft ze hem al die tijd niet 

gesproken of gezien en ze heeft nauwelijks een idee hoe het met hem gaat. Met de Kerst voor de deur 

is het een zware periode. “Soms heb ik het idee dat ik zelf ook vastzit.” Lees meer.  

 

CCV: Secondant: Herstelrecht als alternatief voor het strafrecht?  

Herstelrecht heeft inmiddels een vaste plaats in de afhandeling van criminaliteit. Deze manier van 

afdoen van strafzaken kan ook positiever uitwerken dan de traditionele manier. Maar een algemeen 

alternatief voor het strafrecht is het niet, schrijft Bert Berghuis in zijn nieuwe column in Secondant.  

Lees meer.  

 

Inspectie JenV: Geweldadige ontvluchting Kijvelanden: beveiliging kliniek schoot tekort  

Een gebrekkige toegangscontrole, een afdelingsteam dat niet in voldoende mate functioneerde en 

onvoldoende bouwkundige en elektronische voorzieningen in de kliniek om een gijzeling te vertragen 

en te isoleren. Door deze tekortkomingen in de beveiliging van Forensisch Psychiatrisch Centrum de 

Kijvelanden in Poortugaal konden dit voorjaar twee tbs-gestelden zich bewapenen, een medewerker 

gijzelen en de kliniek binnen vier minuten ontvluchten terwijl zij op een extra beveiligde afdeling zaten. 

Lees meer.  

 

Nationale Ombudsman: Reactie staatssecretaris op rapport vreemdelingenbewaring   

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd op de aanbevelingen uit het rapport 

'Grenzen aan vreemdelingenbewaring' van de Nationale ombudsman. De ombudsman concludeert 

in zijn reactie hierop aan de staatssecretaris dat zij zijn aanbevelingen niet overneemt. Hij meent dat 

bewoners in vreemdelingenbewaring moeten worden opgevangen in een omgeving met zo min mogelijk 

beperkingen. Er is sprake van een verschil van inzicht over de wijze waarop in die situatie een veilige 

omgeving kan worden bereikt. Op 11 december 2020 heeft de Nationale ombudsman de Tweede Kamer 

hierover geïnformeerd. De Kamer behandelt het wetsvoorstel 'Wijziging van de wet terugkeer en 

vreemdelingenbewaring', waarover de ombudsman de staatssecretaris in augustus jl. adviseerde.  

Lees meer.  

 

Perspectief herstelbemiddeling: Bemiddeling op maat op elk moment  

Perspectief-bemiddelaar Désirée Dijk vertelt aan De Bonjo, krant voor gedetineerden, over 

herstelbemiddeling. Het interview sluit aan op de speciale infographic over herstelbemiddeling, die 

onlangs in de Nederlandse gevangenissen werd verspreid. 

Désirée Dijk: "Hoe herstelbemiddeling er uitziet is volkomen afhankelijk van de individuele 

omstandigheden en de wensen van de deelnemers. Wie wil er wat en hoe dat dan te bereiken, daar 

gaat het om. Waar sommige gesprekken redelijk snel tot stand komen, kan in andere gevallen het soms 

wel een jaar of langer duren, voordat er daadwerkelijk een ontmoeting of gesprek plaatsvindt tussen 

betrokkenen. Het kan immers gaan om persoonlijke en traumatische gebeurtenissen, zoals incest, 

misbruik of mishandeling." Lees meer.  
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Sanctie-uitvoering: Haagse reclasseringsclienten krijgen versnelde schuldhulp: ‘Als 

schuldenvrij niet kan, dan schuldenzorgenvrij. De stress moet eraf.’  

Maar liefst de helft tot twee derde van de reclasseringscliënten heeft problematische schulden. Vaak 

heeft het delict met de schuld te maken. De stress die zo’n schuld met zich meebrengt is meestal zo 

groot dat de cliënt geen ruimte heeft om in een reclasseringstraject te werken aan gedragsverandering. 

In de gemeente Den Haag loopt daarom de Koers en kansen-pilot  Schuldenvrij terug in de 

maatschappij. De reclassering werkt daarin nauw samen met gemeentelijke professionals én 

vrijwilligers. Er is een duidelijk werkproces afgesproken. Resultaat: een reclasseringscliënt met 

problematische schulden wordt snel geholpen. Dat is winst voor de persoon zelf én voor de 

maatschappij. Lees meer.  

 

Forum Levenslang: De 68 procedures ter verkrijging van een ‘prospect of release’   

In het artikel in Trouw van 9 december, getiteld: ‘Betekent levenslang ook echt tot de dood in de cel’? 

refereert Kristel van Teeffelen aan de vele procedures die tot nu toe nodig waren om het perspectief te 

bewerkstelligen waar levenslanggestraften volgens de rechtspraak recht op hebben. In totaal zijn nu 68 

procedures door het Forum Levenslang geteld. Lees meer.  

 

Universiteit Leiden: Inside-Out Prison Exchange: unieke samenwerking tussen studenten en 

gedetineerden  

Inside-Out Prison Exchange is een onderwijsprogramma waarin studenten en gedetineerden 

samenwerken aan onderzoeksvragen op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en significante 

sociale thema’s. Het onderwijs vindt plaats op een unieke locatie: binnen de muren van de gevangenis. 

Lees meer.   

 

Uitspraak van de maand: KC 2020/034 
Klager beklaagt zich over de weigering van de directeur om zijn vriendin de toegang tot de inrichting te 

verschaffen voor het geplande BZT. De reden hiervoor was het feit dat de speurhond ‘aansloeg’ bij de 

controle en het dienstdoende personeel een alcohollucht rook. Bij nader onderzoek is geen contrabande 

aangetroffen. De beklagcommissie verklaart het beklag formeel gegrond nu de mondelinge beslissing 

om de vriendin van klager de toegang tot de inrichting te weigeren niet schriftelijk aan klager is 

medegedeeld. De beklagcommissie kent klager een tegemoetkoming van € 10 toe. Daarnaast 

overweegt de beklagcommissie dat het beleid van de inrichting materieel in strijd is met de circulaire 

Landelijke inzet van speurhonden (kenmerk 2245397), waaruit blijkt dat er alleen sprake is van 

overtreding wanneer er daadwerkelijk contrabande worden aangetroffen. Het enkele ‘aanslaan’ van de 

speurhond op een bezoeker is in de ogen van de beklagcommissie onvoldoende om alleen op basis 

daarvan de toegang van een bezoeker te weigeren. 

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 jaarverslagen 

Jaarverslag 2019 Detentiecentrum Schiphol – 23 december 2020 

Jaarverslag 2019 PI Graven - 6 januari 2021  

  

Verschenen nieuwsbrieven 

Nieuwsbrief Koers en kansen – december 2020 

Gevangenenzorg Nederland – december 2020  

Prison Insider -  januari 2021  

EuroPris ‘special edition’ -  december 2020  
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Verschenen tijdschriften/magazines 
Sancties – aflevering 6* 
 
 

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

Kijktip van de redactie: Op1: Minister Dekker gebruikt boek van Wanda Beemserboer in de 

gevangenissen om daders aan het denken te zetten.  

Woensdag is het precies 14 jaar geleden dat de 20-jarige Nadine Beemsterboer met 36 messteken door 

haar ex-vriend gewelddadig om het leven werd gebracht. Haar moeder Wanda Beemsterboer schreef 

een boek over de gruwelijke moord op haar dochter. In de nieuwste versie van ‘Mama, ik bel je zo terug’ 

is een brief van de moordenaar toegevoegd. Minister Sander Dekker gebruikt het boek in 

gevangenissen om daders aan het denken te zetten. NPO1, seizoen 1, afl. 274.  

Kijk hier.   

 

Luistertip van de redactie: Podcast van Expertisecentrum KIND&Stichting & Exodus  

In Prisonshow aflevering 69 vertelt Winie Hanekamp. Winie Hanekamp heeft een indrukwekkende staat 

van dienst in de Jeugd- en pleegzorg. Ze was o.a. groepsleider in diverse instellingen, begeleidde grote 

pleeggezinnen en was gezinshuisouder. Sinds bijna vijftien jaar is ze landelijk coördinator van het 

Ouders, Kinderen en Detentieprogramma bij Exodus Nederland.   

Voor luisteren via Spotify klik 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. 

 

 

Nieuwe hoop voor levenslanggestraften  

Op 6 november 2020 heeft de civiele kamer van de Hoge Raad een belangrijke en hoopvolle piketpaal 

geslagen met betrekking tot de heroverweging van levenslange gevangenisstraffen.  

 

Datum: 15 december 2020 

Bron: njb.nl  

 

  Lees meer 

 

 

Bezint eer ge begint? Zo rationeel denken daders doorgaans niet 

Met het naderen van de verkiezingen klinkt ook de roep om zwaardere straffen weer. Die populistische 

wens stoelt volgens criminoloog en hulpverlener Marijke Drogt op een versimpeling van de realiteit. 

 

Datum: 12 december 2020 

Bron: Trouw.nl 

 

https://www.navigator.nl/document/journal/id-6ab9a4bd5dc9bf68e6a5488434fc2c98?ctx=WKNL_CSL_138
https://www.npostart.nl/op1-1-december-2020/01-12-2020/POW_04809650
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  Lees meer 

 

 

Nieuwe kliniek en intensive care geopend bij tbs-kliniek  

Bij tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Oostrum zijn dinsdag een nieuwe forensisch psychiatrische kliniek 

en een forensische high intensive care (FHIC) geopend. 

 

Datum: 8 december 2020  

Bron: 1limburg.nl  

 

  Lees meer 

 

 

 

 

      Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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