Nieuwsbrief juli 2016
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. Indien u suggesties hebt voor
nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: Levenslange gevangenisstraf - plan Dijkhoff, advies RSJ en arrest HR
Op de website is te lezen dat er diverse ontwikkelingen zijn met betrekking tot de
levenslange gevangenisstraf. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 2 juni
2016 in een brief aan de Tweede Kamer zijn voornemen bekend gemaakt om de
tenuitvoerlegging van deze straf te wijzigen zodat de straf opgelegd kan blijven worden.
Naar aanleiding hiervan heeft de RSJ een ongevraagd advies gegeven. Beide stukken zijn via
de website te vinden.
Interessant is dat de Hoge Raad der Nederlanden op 5 juli 2016 een zaak waarin levenslang
werd opgelegd voor onder meer meervoudige moord in afwachting van politieke
besluitvorming aangehouden. De HR oordeelt dat de oplegging van de levenslange
gevangenisstraf op dit moment in strijd is met het EVRM. Om alle stukken in te zien,
verwijzen wij u graag naar ons nieuwsbericht op de website.
Kenniscentrum: Op 22 juni 2016 bestond het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) 10 jaar. Uit het

jaarverslag 2014 van het Nederlandse NPM blijkt dat doorgaans ingeslotenen in Nederland
op adequate en zorgvuldige wijze worden behandeld en de rechten van mensen die in hun
vrijheid zijn ingeperkt worden gerespecteerd.
Het Kenniscentrum en het Bureau Commissies van toezicht te Utrecht zoekt een
stagiair(e). De stage is voor de duur van 8 tot 10 weken. We zoeken een (WO)
rechtenstudent (eind bachelor of master) met aantoonbare affiniteit met het penitentiair recht.
De sluitingsdatum is 12 juli 2016. Hierbij de link naar de gehele vacature.
Op de website van DJI zijn de afgelopen periode een groot aantal nieuwsberichten geplaatst.
Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende berichten:
DJI: Capaciteitsbehoefte, behandelduur tbs en detentierecidive blijven dalen
Jaarlijks geeft de Dienst Justitiële Inrichtingen een overzicht van alle feiten en cijfers over
vreemdelingenbewaring, jeugdinrichtingen, gevangeniswezen en forensische zorg.
Opvallend in de publicatie over het afgelopen jaar is de DJI-brede afname van de bezetting
en daarmee de behoefte aan plaatsen. De totale bezetting is in 2015 gedaald van 15.170 naar
11.005: een daling van 27%. Daarnaast is de behandelduur tbs verder gedaald naar 7,5 jaar
en daalt de detentierecidive.
De overige forensische zorg daarentegen laat een sterke groei zien. Het gaat hierbij om alle
forensische zorg in strafrechtelijk kader anders dan de Forensisch Psychiatrisch Centra
(FPC’s). Het gerealiseerd aantal plaatsen bij zorgaanbieders is toegenomen van 1.254 in
2011 tot 2.210 in 2015. Voor alle cijfers en stukken hierbij de link naar het volledige
nieuwsbericht.
DJI: Nieuwe sluitingen gevangenissen op dit moment niet aan de orde
Staatssecretaris vraagt DJI na te blijven denken hoe om te gaan met leegstand. De
aanhoudende daling van de criminaliteit zorgt al jaren voor een dalende vraag naar
gevangeniscellen. Omdat door deze daling wederom sluitingen dreigden in het
gevangeniswezen, heeft Dijkhoff op verzoek van de Tweede Kamer laten onderzoeken of de
voorspelde dalende behoefte aan cellen klopt. Hoewel de voorspellende waarde van het
prognose-model op enkele punten kan worden verbeterd, bevestigt het onderzoek dat het
model een betrouwbaar instrument is. Het onderzoek bevestigt daarnaast de voorspelde
daling aan benodigde cellen. Staatssecretaris Dijkhoff is tevreden dat er budget is gevonden,
zodat er de huidige kabinetsperiode niet gesloten hoeft te worden. Doordat de sluitingen de
komende tijd van de baan zijn, heeft het gevangeniswezen meer tijd om te bezien hoe ze om
moeten gaan met een lagere en veranderende gevangenispopulatie.

Voor het gehele nieuwsbericht en de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, klik
hier.
DJI: Meer aandacht voor vaderrol tijdens detentie
Om gedetineerden hun vaderrol toch zo goed mogelijk te kunnen laten invullen, wordt
binnen PI Leeuwarden en PI Veenhuizen de ‘family approach’ geïntroduceerd. Dit project is
erg succesvol binnen de gevangenis Parc Prison in Wales en krijgt nu dus navolging in het
Nederlands gevangeniswezen.
DJI: Nieuwbouw Gesloten Gezinsvoorziening in gebruik genomen
Op 6 juni 2016 is de nieuw gebouwde gesloten gezinsvoorziening (GGv) in Zeist in gebruik
genomen. Vanaf oktober 2014 bestond er al een tijdelijke voorziening. De GGv is voor
gezinnen met minderjarige kinderen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring en voor
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in vreemdelingenbewaring. De gesloten
gezinsvoorziening is ontwikkeld in onderlinge samenwerking tussen de ketenpartners DJI,
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Om meer te lezen over de GGv, hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
DJI: Samen investeren in een succesvolle terugkeer naar de maatschappij
Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds
zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en
zo recidive te verlagen. In de Social Impact Bond (SIB) ‘Werk na Detentie’ worden in een
periode van 2,5 jaar 150 ex-gedetineerden naar werk of een opleiding begeleid. Ze krijgen
vanuit Work-Wise Direct hulp en intensieve begeleiding bij wonen, schulden en zorg. Het
gaat om gedetineerden met een straf van maximaal 12 maanden. De pilot is gericht op
arbeidstoeleiding van (ex)gedetineerden en het verminderen van de recidive.
Verdere interessante artikelen op de DJI website zijn: Pilot Kleinschalige Voorziening voor
jongeren in voorlopige hechtenis gaat in september 2016 van start in Amsterdam,
Penitentiair Psychiatrisch Centrum JC Zaanstad in gebruik en de leestip: Artikel zelfdoding
in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Vught, het verhaal vanuit de medewerkers zelf
verteld.
IVenJ: Onderzoek penitentiaire inrichtingen naar voortgezet crimineel handelen, niet
integer gedrag en contrabande

In de periode juni tot half juli 2016 bezoeken inspecteurs van de Inspectie Veiligheid en
Justitie een aantal penitentiaire inrichtingen. Vanwege de aard van het onderzoek heeft de
Inspectie ervoor gekozen om de locaties niet vooraf bekend te maken. De bezoeken zijn
daarom onaangekondigd en duren ongeveer twee dagen. Op de website is het plan van
aanpak geplaatst. Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
WODC:
Recidivebericht 2015 Landelijke cijfers over de terugval van justitiabelen bestraft in de
periode 2002-2012. Het WODC houdt de terugval van justitiabelen bij.
Recent verschenen nieuwsbrieven/ jaarverslagen:
DJIZien, juli 2016
Johannes Wier Stichting, nieuwsbrief juni 2016
Slachtofferhulp Nederland
Het jaarverslag 2015 van de Reclassering is gepubliceerd.
Uitspraak van de maand: KC 2016/032
Klager stelt dat het niet toestaan van onderling gedetineerdenbezoek met zijn levenslang
gestrafte vader in strijd is met het recht op family life, zoals vastgelegd artikel 8 EVRM. Het
OM weigerde toestemming - desgevraagd door de inrichting - twee keer omdat klager
verdacht wordt van het plegen van geweldsdelicten, waarvan één tijdens een geschorst bevel
voorlopige hechtenis gepleegd. De beklagcommissie acht de inbreuk op het family life, gelet
op het tweede lid van artikel 8 EVRM, in dit geval gerechtvaardigd. Klacht ongegrond.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak
van de maand zou zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de
uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg
voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.

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.

Terroristen Vught klagen over regime in cel

Jihadisten op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught zijn in opstand gekomen
tegen het strenge regime. Ze schreven een manifest van 32 pagina's vol klachten en ideeën
ter verbetering.Het document, in handen van deze krant, is door een 'menselijke fout' buiten
de poort terechtgekomen, erkent de gevangenisdirectie. De instelling wilde met deskundigen
beoordelen of kon worden geweigerd dat een jihadist het stuk per post zou versturen, maar
dat gebeurde niet.
Bron: AD
Datum: 7 juli 2016
Lees meer

Kinderporno en drugs circuleerden in tbs-klinieken

In tbs-klinieken in heel Nederland hebben de afgelopen jaren kinderporno, drugs en
telefoons gecirculeerd. Dat blijkt uit tientallen interne meldingen van ernstige voorvallen met
smokkelwaar. De meldingen van 2012-2016 geven het beeld dat de klinieken niet goed in
staat zijn de verboden voorwerpen buiten te houden. Zelden is duidelijk hoe de spullen zijn
binnengesmokkeld. Dertien meldingen gaan over kinderporno. Meerdere keren was sprake
van interne handel in smokkelwaar.

Bron: nu.nl
Datum: 7 juli 2016
Lees meer

Anoniem bellen vanuit detentie in 2017 verboden

Gedetineerden kunnen waarschijnlijk vanaf volgend jaar niet meer met anonieme belkaarten
naar buiten bellen. Justitie wil een systeem met 'gepersionaliseerd bellen' om criminele
activiteiten vanuit detentie te kunnen bestrijden.Gedetineerden kunnen nu nog met anonieme
belkaarten bellen vanuit hun detentie. Hoewel praktisch alle gesprekken worden opgenomen,
bestaat de mogelijkheid om op deze manier vanuit de cel criminele handelingen voor te
bereiden of te laten plegen. Afluisteren ligt gevoelig, omdat het gevangeniswezen recent op
de vingers is getikt over standaard aftappen. Met het nieuwe gepersionaliseerde systeem kan
er veel beter op de persoon gericht worden afgetapt, als de directie daar specifiek aanleiding
toe ziet en redenen voor heeft.
Bron: AD
Datum: 29 juni 2016
Lees meer
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