
 
 
Nieuwsbrief januari 2022 
 
Kenniscentrum CvT: 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.   
 
In de maand december hebben de dossiers: Bejegening, Levenslang, Vreemdelingenbewaring en Re-
integratiecentra een update gehad.  
 
Kenniscentrum: Agenda   
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
 
Datum Gebeurtenis Locatie 
16 mei 2022 Landelijke themadag CvT's Eenhoorn Meeting Center Amersfoort 
 
Kenniscentrum: Vacatures  
Er is op dit moment één vacature:  
CvT FPC Oostvaarderskliniek is opzoek naar een nieuw lid die werkzaam is als psychiater. Solliciteren 
kan tot en met 20 januari 2021. Bekijk de vacature hier.  
 
RSJ: Han Moraal nieuwe algemeen voorzitter RSJ  
Han Moraal is per 1 januari 2022 de nieuwe algemeen voorzitter van de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Hij volgt daarmee Frederieke Leeflang op, die is 
gestopt als voorzitter van de RSJ. Lees meer.   
 
RSJ: RSJ-congres Kort, maar krachtig? Presentaties & aftermovie  
Op 25 november 2021 was het RSJ-congres Kort, maar krachtig? Over de toekomst van korte detenties. 
De organisatie van het congres kijkt terug op een inspirerende en geslaagde dag.  
De PowerPoint-presentaties van de sprekers zijn hier te vinden. Op deze pagina staat ook een 
aftermovie van de dag en de animatie over het advies Korte detenties nader bekeken.  
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DJI: Coronavirus – maatregelen DJI wijzigen door lockdown  
De lockdown waarmee Nederland sinds 19 december 2021 te maken heeft, heeft ook gevolgen voor 
DJI. Met ingang van vrijdag 24 december 2021 zijn de coronamaatregelen veranderd. Demissionair 
minister Dekker stuurde hierover op 22 december 2021 een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer.  
 
DJI: Terugblikken op VOM 2021  
Rumoer en hectiek, maar vooral veel enthousiasme. En trots. Dat zijn de woorden die VOM-
programmamanager Martine den Brinker als eerste noemt als ze terugkijkt op wat VOM heeft bereikt in 
2021. Lees meer.  
 
DJI: PI Veenhuizen wint Cedris Waarderingsprijs  
Een gezamenlijk project van penitentiaire inrichting Veenhuizen en de maatschappelijke tak van FC 
Emmen is winnaar geworden van de jaarlijkse Cedris Waarderingsprijs. Lees meer.  
 
WODC: Brede toepassing van levensloopgerichte afdoening vraagt meer dan alleen een 
enthousiast project  
In het programma Koers en kansen wordt geëxperimenteerd met maatwerk in sancties en voorwaarden 
voor verdachten van lichte strafbare feiten, door vanuit een breder perspectief te kijken naar hun 
multiproblematiek. Om werkzame elementen in deze aanpak te borgen is meer onderbouwing nodig dat 
maatschappelijke doelen worden bereikt, zoals het verminderen van recidive. En zijn voldoende 
randvoorwaarden zoals capaciteit, financiering en steun van het management, van cruciaal belang. Dat 
blijkt uit een evaluatie van vijf projecten uit het programma van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Lees meer.  
 
WODC: Herstel nog geen structureel onderdeel van detentie  
De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor herstelgericht werken in gevangenissen. Toch 
maken interventies die zich richten op bewustwording van het perspectief van slachtoffers, het nemen 
van verantwoordelijkheid voor het delict en het herstellen van toegebracht leed nog geen structureel 
onderdeel uit van het detentieprogramma. Veel inrichtingen weten niet goed hoe dit aan te pakken. Ook 
zijn nog niet overal herstelgerichte interventies beschikbaar en worden niet alle gedetineerden bereikt. 
Dat blijkt uit het verschenen rapport over de stand van zaken op het gebied van herstelgerichte detentie 
in Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Lees meer.  
 
WODC: Dashboard Criminaliteit en Recht online  
Op 16 december 2021 ging het dashboard Criminaliteit en Recht online. Het dashboard geeft de meest 
actuele cijfers over de stand van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland. Het 
dashboard is een gezamenlijk initiatief van de Rechtspraak, het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Openbaar Ministerie 
(OM) en de Politie, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer.   
 
Forum Levenslang: Onderzoek naar functioneren herbeoordelingsmechanisme aan TK 
aangeboden 
Op 30 november jl. heeft Minister Dekker het onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit (EUR) – 
naar het functioneren van het herbeoordelingsmechanisme levenslange straffen – aan de Tweede 
Kamer aangeboden. De minister schrijft dat hij met de ketenpartners zal spreken alvorens inhoudelijk 
te zullen reageren. Lees meer.   
 
Nationale Ombudsman: Vier verhalen over jongeren die in een (deels) gesloten instelling 18 jaar 
worden 
Als jongeren 18 jaar worden kunnen ze geen gebruik meer maken van de (jeugdhulp-) voorzieningen 
die ze tot dan toe gebruikten. Dat leidt al jaren tot problemen. Reden voor de Kinderombudsman en de 
Nationale ombudsman om praktijkverhalen op te schrijven van en over jongeren die 18 jaar worden en 
op dat moment in een (deels) gesloten instelling zitten. Voor hen zijn hulp, begeleiding en praktische 

https://www.dji.nl/actueel/nieuws/2021/12/22/coronavirus---maatregelen-dji-wijzigen-door-lockdown
https://www.dji.nl/actueel/nieuws/2021/12/16/terugblikken-op-vom-2021
https://www.dji.nl/actueel/nieuws/2021/12/17/pi-veenhuizen-wint-cedris-waarderingsprijs
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/11/19/brede-toepassing-van-levensloopgerichte-afdoening-vraagt-meer-dan-alleen-een-enthousiast-project
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/12/13/herstel-nog-geen-structureel-onderdeel-van-detentie
https://criminaliteit-en-recht.nl/
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/12/16/dashboard-criminaliteit-en-recht-online
https://drive.google.com/file/d/1ziISpOO_Vx8jStMZKYu4h6rSbeDEOODH/view?usp=sharing
https://forumlevenslang.nl/nieuws/onderzoek-naar-functioneren-herbeoordelingsmechanisme-aan-tk-aangeboden/


zaken zoals huisvesting, een uitkering, zorgverzekering of een opleiding vanaf dat moment niet meer 
goed geregeld. Met de verhalen willen de ombudsmannen laten zien waar het mis gaat, maar vooral 
ook waar mogelijke oplossingen liggen. Lees meer.  
 
Rijksoverheid: Meer hoogbeveiligde faciliteiten en strenge regimes voor zware criminelen 
De aanpak van georganiseerde criminaliteit leidt tot een toename van arrestaties van een 
‘buitencategorie’ van personen verdacht van zware criminaliteit. Nederland krijgt in de toekomst daarom 
in totaal vier justitiële complexen (Lelystad, Schiphol, Vlissingen en Vught), waarmee een dekkend 
netwerk ontstaat van hoogbeveiligde voorzieningen waar de zware, vluchtgevaarlijke criminelen van 
ons land kunnen worden gedetineerd én berecht. Verder wordt regelgeving aangepast op de fronten 
gevangeniswezen, advocatuur en rechtsgang, zoals strengere detentieregimes, beter toezicht op de 
advocatuur, en meer digitale zittingen om gevaarlijke vervoersbewegingen te voorkomen. Dat schrijft 
minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer.  
 
Uitspraak van de maand: KC2021/47  
Het verzoek van klager tot kortdurend re-integratieverlof is door de directie afgewezen. Klager stelt dat 
zijn verlofaanvraag is gebaseerd op één van de doelstellingen uit zijn D&R-plan, namelijk relatieherstel. 
Hij wenst een periode van de ziekte van zijn zoon gezamenlijk met hem af te sluiten en fysiek aanwezig 
te zijn om een dag samen ‘normale’ dingen te kunnen doen. De beklagcommissie stelt vast dat op basis 
van de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de RSJ naar voren komen dat kortdurend re-
integratieverlof slechts zou kunnen toegewezen als voldoende door klager is onderbouwd dat zijn 
persoonlijke aanwezigheid buiten de inrichting noodzakelijk is om zijn re-integratiedoel te laten slagen. 
Of in deze zaak sprake is van noodzaak is sterk de vraag. Toch zal de beklagcommissie de klacht 
gegrond verklaren, omdat de wetgever het kortdurend re-integratieverlof expliciet als mogelijkheid 
genoemd heeft voor het (wederom) vervullen van de ouderrol en het verlof kan ook voor betrekkelijk 
eenvoudige zaken worden verleend. Daarbij is het van belang dat naar het oordeel van de 
beklagcommissie over het begrip ‘noodzakelijke aanwezigheid’ buiten de muren met betrekking tot 
relatieherstel en het vervullen van de ouderrol verschillend kan worden gedacht. De beklagcommissie 
vindt het wenselijk dat de RSJ zich op korte termijn uitspreekt over deze materie. 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 nieuwsbrieven  
Prison Insider – december deel I & december deel II  
VOM – december 2021  
Europris – december 2021  
 
Verschenen tijdschriften  
Bonjo – december 2021 
Sancties – 2021, aflevering 6*  
Delikt & Delinkwent – 2022, aflevering 1*  
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.  
 
Luistertip van de redactie: De nieuwe gedetineerde  
Medewerkers in gevangenissen en jeugdgevangenissen luidden in oktober de noodklok in een 
brandbrief aan hun bazen. De werkdruk is sterk opgelopen door personeelstekort en een hoog 
ziekteverzuim en de onveiligheid neemt toe, zo waarschuwen zij.  De nieuwe gedetineerden zijn 
volwassenen en jongeren die veel meer aandacht vragen dan vroeger. Een steeds groter deel van de 
volwassenen én jongeren kampt met problemen. Lichte verstandelijke beperkingen, verslavingen en 
psychische problematiek. Maar er is ook sprake van verharding, door zware georganiseerde 
criminaliteit.   
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Hoe gaan de Nederlandse gevangenissen om met deze nieuwe gedetineerden? Wie zijn deze 
gevangen eigenlijk? Vanwaar deze verschuiving? Podcastmaker Marjolein Knol ging op onderzoek uit. 
Luister 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. 
 
Opvallend meer drugs en telefoons in gevangenis Sittard, na onderzoek medewerker opgepakt 
Een 23-jarige medewerker van de gevangenis in Sittard is gearresteerd. Hij wordt verdacht van het 
binnensmokkelen van drugs en telefoons en werd vandaag aangehouden op de parkeerplaats van de 
gevangenis, bevestigt een woordvoerder van de PI Sittard. 
De arrestatie vloeit voort uit een groot onderzoek naar smokkel binnen de penitentiaire inrichting. Al 
jaren bestaat er onderling wantrouwen, want veel medewerkers vragen zich af hoe er zoveel 
smokkelwaar binnen de muren belandt.  
 
Datum: 15 december 2021  
Bron: NOS.nl 

Lees meer  
 
Hij misbruikte een meisje, de ouders bleven hem volgen, al zijn vijfentwintig jaren in tbs 
Hun dochter was tien toen ze in 1996 werd ontvoerd en misbruikt. Ze werd nooit meer wie ze was. Haar 
ouders volgden de berechting van de dader. Twee jaar cel én tbs kreeg hij opgelegd. Inmiddels duurt 
de tbs een kwart eeuw. De ouders zijn kenners geworden. Ze zien waarom het systeem stokt. 
 
Datum: 10 december 2021  
Bron: NRC.nl  

  Lees meer 
 
Overleden gevangene is Felisinio (21) :”Had met epilepsie nooit alleen op cel gemogen”  
De gedetineerde die in december in de Zaanse gevangenis overleed, is de 21-jarige Felisinio S. uit 
Amsterdam. Sinds dit voorjaar zat hij een celstraf van acht jaar uit voor het doodsteken van een man in 
Den Haag. Felisinio had epilepsie en stikte nadat hij zijn tong inslikte, vertelt zijn vader aan NH Nieuws. 
Omdat hij corona had, zat hij in zijn eentje in een cel. "Dit had nooit gemogen en nu ben ik mijn kind 
kwijt." 

 Lees meer  
 
 

 
Naar website Afmelden nieuwsbrief 
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