Nieuwsbrief juli 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 via
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: beperkte updates en actualiteiten website vanwege technische storingen
De redactie kampt de afgelopen tijd helaas met technische storingen die het plaatsen van nieuwe
content en bewerken van bestaande content bemoeilijken. Dit betekent dat wij momenteel niet zo
actueel en up-to-date zijn als u van ons gewend bent. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan
een definitieve oplossing van deze problemen en wij doen hard ons best om daar waar mogelijk
toch de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.
Redactieraad Kenniscentrum: voorstellen nieuw redactieraad lid
Mijn naam is Froukje van der Loon. Ik ben als inspecteur werkzaam bij de Inspectie Justitie en
Veiligheid (Inspectie) binnen het domein sanctietoepassing. Mijn sanctietoepassing-collega’s en ik
houden toezicht op de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van straffen en
maatregelen, zoals gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en reclasseringsorganisaties.
Samen met een collega beheer ik de portefeuille gevangeniswezen en vanuit die hoedanigheid
neemt (afhankelijk van agenda’s) één van ons deel aan de Redactieraad van het Kenniscentrum
CvT. Ik vind het Kenniscentrum een mooi middel om vanuit verschillende disciplines informatie te
delen.
De Inspectie houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden, de politiek en bestuurlijk
verantwoordelijken toezicht op het terrein van justitie en veiligheid. Ze doet dat om de kwaliteit van
de taakuitvoering en de naleving van regels en normen inzichtelijk te maken, om risico’s te
signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering. Hiermee draagt de Inspectie bij aan
een veilige en rechtvaardige samenleving.
Rijksoverheid: Kabinet sluit vier gevangenissen, geen gedwongen ontslagen
De afgelopen jaren zijn in de Nederlandse gevangenissen steeds meer cellen leeg komen te
staan. Volgens prognoses zal dat aantal de komende jaren verder stijgen. Daarom heeft de
kabinet, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, besloten tot sluiting van vier
inrichtingen. Het gaat om PI Almere, PI Zwaag, PI Haaglanden (locatie Zoetermeer) en DC Zeist.
Met de keuze voor deze inrichtingen wordt, zoals afgesproken in het regeerakkoord, de
werkgelegenheid buiten de Randstad zo veel mogelijk behouden.

Klik hier voor het hele bericht.
DJI Expertblog: Aan het werk in de RJJI
Waar het in het gevangeniswezen de normaalste zaak van de wereld is dat gedetineerden
gedurende dag aan het werk zijn in een van de arbeidszalen, is dat in de Rijks Justitiële
Jeugdinrichting (RJJI) nog niet zo vanzelfsprekend. Daarom zijn op alle drie de locaties van de
RJJI kleinschalige leerwerkplekken gecreëerd, waar jongeren kunnen oefenen met de
vaardigheden die nodig zijn om aan het werk te komen en, nog veel belangrijker, dit ook te
behouden.
Klik hier voor de Expertblog.
DJI: Minister Dekker presenteert visie op gevangenisstraf
Gedetineerden moeten vanaf dag één in de gevangenis werken aan hun veilige terugkeer in de
samenleving. Het kabinet wil terugval in de criminaliteit verminderen door gedetineerden al binnen
de gevangenismuren te leren hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat is de kern van de visie op
gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden’, die minister Dekker (Rechtsbescherming) naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil met de maatregelen uit deze visie straffen
geloofwaardiger uitvoeren, het gedrag van een gedetineerde meer centraal stellen en daarmee de
kans op recidive verkleinen.
Klik hier voor het hele bericht.
RSJ: Plannen Dekker bedreiging voor veiligheid maatschappij
De plannen van minister Dekker om het stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling van
gedetineerden te wijzigen leiden tot minder toezicht op en begeleiding van gedetineerden die
voorwaardelijk vrij komen. Dit kan een grotere recidivekans tot gevolg hebben, is niet in het belang
van de slachtoffers en vormt een bedreiging voor de veiligheid van de samenleving. Dat stelt de
Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) in een vandaag gepubliceerd
advies.
Klik hier voor het nieuwsbericht en het advies inzake detentiefasering en voorwaardelijke
invrijheidstelling.
WODC: Onderzoek naar psychosociale criminogene factoren en neurobiologische
kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland
Deze studie betreft een onderzoek naar de psychosociale criminogene factoren en
neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland in 2017. Onder het
gevangenispersoneel bestaat de indruk dat de gedragsproblematiek van gedetineerden de laatste
jaren is verergerd, aldus door de DJI gesteld in de startnotitie van dit onderzoek. Om die reden is,
in opdracht van het WODC en de DJI, dit onderzoek uitgevoerd.
Klik hier voor het volledige eindrapport.
IJ&V: Signaal forensische zorg
In 2017 en in de eerste maanden van 2018 hebben zich bij verschillende instellingen voor
forensische zorg incidenten voorgedaan, die de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzocht of
nog onderzoekt. Het gaat daarbij om onderzoeken bij de volgende klinieken: FPC De Rooyse
Wissel, FPA Roosenburg, FPK De Woenselse Poort, FPC de Kijvelanden, FPC de
Oostvaarderskliniek, FPC dr. S van Mesdag, FPC de Pompestichting en FPC van der Hoeven.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
IJ&V: Kliniek had te weinig zicht op risico’s verlof tbs-er

De Oostvaarderskliniek in Almere had onvoldoende zicht op de risico’s bij het onbegeleid verlof
van een tbs’er in maart 2017. De man onttrok zich tijdens het onbegeleid verlof een aantal dagen
aan het toezicht en vermoordde in die periode twee mensen. De man is kort daarna aangehouden
en veroordeeld voor deze ernstige misdrijven.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht, de inspectiebrief en de beleidsreactie.
Uitspraak van de maand: KC 2018/007
Klager beklaagt zich over het gegeven dat zijn verzoek tot BZT is afgewezen. Het verzoek werd in
eerste instantie afgewezen omdat klager een positieve UC had. Vervolgens werd een nieuw
verzoek afgewezen omdat klager nog geen zes maanden aaneengesloten in een Huis van
bewaring verbleef. De beklagcommissie overweegt dat de achtergrond van de BZT-regeling het
bevorderen van family-life is. Gelet op deze achtergrond is de beklagcommissie van oordeel dat de
wetgever de zes maanden aaneengesloten detentie niet expliciet heeft willen beperken tot louter
de Nederlandse detentie. De beklagcommissie is dan ook van oordeel dat deze afwijzingsgrond
niet op de geldende regelgeving dan wel de toelichting daarop is gebaseerd. Deze grond had niet
tot een afwijzing van de aanvraag tot BZT kunnen leiden. De directeur heeft in echter wel in
redelijkheid tot de afwijzing van het BZT-moment kunnen komen op grond van de positieve UC van
klager. De beklagcommissie verklaart de klacht van klager dan ook 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
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.
Verschenen jaarverslagen:
Stichting Dutch Cell Dogs 2017
Tips van de redactie:
Theaterspektakel Het Pauperparadijs in Koninklijk Theater Carré, locatie Amsterdam: 4 juli t/m 5
augustus 2018. Het Pauperparadijs vertelt het verhaal van de Amsterdamse weesjongen Teunis,
die plotseling gedeporteerd wordt naar Veenhuizen.
Museum De Gevangenpoort: locatie Den Haag. In de zomervakantie worden spannende
familierondleidingen gegeven.
Klucht “Judeska in de TBS-kliniek: van september 2018 tot en met juni 2019 in diverse theaters in
Nederland.
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.

Met gewiekste truc bestelen tientallen gedetineerden Belgische gevangenis
Minstens dertig gedetineerden hebben dankzij een IT-fout in het winkelplatform van de Beverse
gevangenis, al hun bestelde sigaretten, drank en andere spullen gratis gekregen. Zo zou voor
tienduizenden euro’s zijn gefraudeerd, volgens sommige bronnen lopen de bedragen zelfs in
de honderdduizenden euro's. ‘Dit trucje wordt al toegepast sinds Beveren vier jaar geleden
openging.'
Bron: AD
Datum: 16 juni 2018 2018
Lees meer
Zet studenten criminologie en gedetineerden bij elkaar in de klas en zie de vooroordelen
verdwijnen
De vijf twintigers aan de tafel discussiëren over manieren om gedetineerden na een celstraf goed
te laten landen in de samenleving. Volgende week moeten ze er samen een presentatie over
geven. Het lijkt een groep reguliere studenten. Alleen zitten er tralies voor het raam. Er staat een
bewaker buiten het lokaal. En twee van de vijf deelnemers aan dit gesprek zitten hier gevangen.
Bron: Volkskrant
Datum: 6 juni 2018
Lees meer
In de bajes trapt Oranje nog wél een balletje mee
Het WK voetbal ging aan onze neus voorbij. Echter op 22 juni 2018 heeft op de binnenplaats van
het cellencomplex in de gevangenis in Dordrecht een mini-EK plaatsgevonden, waar teams van
(ex)-gedetineerden en medewerkers uit Duitsland, Ierland en België tegen elkaar streden op de
binnenplaats.
Bron: AD
Datum: 19 juni 2018
Lees meer
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