
 

 

 
 

Nieuwsbrief juli 2019 

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: updates! 

Afgelopen tijd zijn er weer een aantal dossiers geüpdatet. Het gaat daarbij om de dossiers 

Zorgplicht, Ordemaatregelen, Beklagprocedure en Luchten.   

 

Kenniscentrum: Sluiting JJI Via Het Keerpunt en JJI Het Poortje Juvaid per 2020/2021 

Op 28 juni 2019 heeft Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief naar de Tweede 

Kamer gestuurd, waarin hij een aantal besluiten neemt met consequenties voor alle Justitiële 

jeugdinrichtingen (JJI’s) in Nederland. Het doel hiervan is meer maatwerk bij vrijheidsbeneming 

van justitiële jeugdigen in de toekomst. Meer informatie vindt u hier.  

 

DJI: “Bajesdakrevolutie”, zonnepanelen op bajesdaken 

Alle geschikte bajesdaken van de Dienst Justiële Inrichtingen (DJI) vol met zonnepanelen. Dat is 

ons doel. Om zo een flinke stap te maken naar een duurzame bedrijfsvoering van DJI. Op de 'Dag 

van de Bedrijfsvoering' maakte de directie Facilitair, Huisvesting en Inkoop het nieuws 

wereldkundig.  

 

Klik hier voor het hele bericht. 

 

DJI: Nieuwe cijfers inzet Elektronische Monitoring bekend 

Elektronische Monitoring (ook wel de enkelband genoemd) is een ondersteunend middel bij het 

controleren van onder voorwaarden in vrijheid gestelde justitiabelen aan wie een locatieverbod of -

gebod is opgelegd. Cijfers van de reclassering en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wijzen uit 

dat een enkelband in 2018 in 97,5 procent van de gevallen bleef waar hij hoort: om de enkel van 

een drager. 

 

Klik hier voor meer informatie.  

 

DJI: Ondertekening bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ 

In de PI Alphen aan de Rijn is een bestuurlijk akkoord getekend om te zorgen dat ex-

gedetineerden succesvol kunnen terugkeren in de samenleving. Jaarlijks zijn dit er ongeveer 
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30.000. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

IJ&V: Inspecties: Leef- en werkklimaat De Woenselse Poort verbeterd 

De leef- en werkomstandigheden in forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort zijn 

zodanig vooruit gegaan dat de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd hun toezicht op de uitvoering van de verbetermaatregelen afsluiten. Deze maatregelen 

kwamen voort uit het verbeterplan dat de zorgaanbieder in 2017 aan de inspecties stuurde. Het 

(dreigend) tekort aan medewerkers in de kliniek blijft voor de inspecties wel een punt van 

aandacht. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

Rijksoverheid: Ankie Broekers-Knol benoemd tot staatssecretaris Justitie en Veiligheid 

Koning Willem-Alexander heeft met ingang van 11 juni 2019 mevrouw mr. Ankie Broekers-Knol 

benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris is op Paleis 

Noordeinde ten overstaan van de Koning beëdigd. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

WODC: Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald 

Uit de nieuwste recidivemeting onder daders van huiselijk geweld blijkt dat de recidive licht is 

gedaald onder daders die voor een dergelijk delict veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 

2015. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk 

geweld. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het volledige rapport. 

 

WODC: Einde aan de recidivedaling onder daders van high impact crimes 

De nieuwste recidivemeting onder daders van high impact crimes (HIC) duidt op een trendbreuk in 

de recidiveontwikkeling. Tot 2013 daalde de recidive onder woninginbrekers, straatrovers en 

overvallers (ofwel HIC-daders), maar in 2014 en 2015 is dit gestagneerd en is bij straatrovers en 

overvallers zelfs sprake van een stijging van de recidive. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het volledige rapport. 

 

WODC: Stijging recidive onder jeugdige daders 

Uit de tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de 

recidivemonitor van het WODC blijkt dat de recidive onder jeugdige daders een stijgende 

ontwikkeling laat zien na jaren van daling. Onder volwassen dadergroepen is sprake van een 

stabilisatie van de recidive in de laatste jaren.  

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het volledige rapport. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2019/010 

Klager beklaagt zich erover dat er ten eerste geen arbeid wordt aangeboden en ten tweede dat de 

arbeidsvervangende recreatie sinds 23 oktober 2018 wordt beperkt in tijd. In plaats van vijf 

arbeidsblokken van in totaal 20 uren arbeidsvervangende recreatie, wordt sinds 23 oktober één 

arbeidsblok van vier uur niet langer gecompenseerd. De directeur is van mening dat de inrichting 

inderdaad een inspanningsverplichting heeft om arbeid beschikbaar te stellen. Omdat het gebouw 

gebouwd is voor vreemdelingenbewaring, is het ongeschikt om arbeid aan te bieden. De directeur 

onderkent dat dit een vreemde situatie is. Op grond van de handleiding DBT moet arbeid in 

recreatie-uren en in geld worden gecompenseerd. De directeur meent dat hij die compensatie op 
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grond van de handleiding DBT op juiste wijze toekent. De beklagcommissie is van oordeel dat er 

ten onrechte geen arbeid wordt aangeboden. Voorts is de beklagcommissie van mening dat zolang 

er geen arbeid kan worden aangeboden, het aanbieden van volledige compensatie in de vorm van 

arbeidsvervangende recreatie op zijn minst aangewezen is. Het kan niet zo zijn dat die 

compensatie ook nog wordt ingeperkt. De situatie waarin volledige compensatie wordt 

aangeboden is immers al niet afdoende. De beklagcommissie verklaart de klachten daarom 

gegrond en kent compensatie toe.  

 

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. 

 

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode 

worden gehouden. 

 

Tip van de redactie: strafrechter Gerlof Meijer met zijn theatertour ‘Strafrecht? Levensecht!’ 

Klik hier voor meer informatie en de speellijst. 

 

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. 

'Ontsnappen uit gevangenis moet strafbaar worden' 

 

Een gevangene die uit zijn cel ontsnapt, kan daar in Nederland niet voor bestraft worden. Daar 

moet verandering in komen, vindt de VVD. De partij doet vandaag een oproep aan minister Dekker 

(Rechtsbescherming), meldt De Telegraaf. 

 

Bron: RTL Nieuws 

Datum: 20 juni 2019 

 

 Lees meer 
 

Ouders smokkelen drugs jeugdgevangenis in: ‘Bijna iedereen had hasj’ 

 

Ouders die hun kinderen bezochten in de Nijmeegse jeugdgevangenis De Hunnerberg, namen 

meermaals stiekem drugs en telefoons mee. Drie ex-gedetineerden verklaren dat ‘bijna iedereen 

hasj had’. Bezoekers worden nu strenger gecontroleerd. 

 

Bron: AD 

Datum: 15 juni 2019 

 

 Lees meer 

 

https://www.commissievantoezicht.nl/agenda/
https://www.gerlofmeijer.com/sprekertheater/
mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
http://www.commissievantoezicht.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4752366/ontsnappen-uit-gevangenis-moet-strafbaar-worden
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4752366/ontsnappen-uit-gevangenis-moet-strafbaar-worden
https://www.ad.nl/binnenland/ouders-smokkelen-drugs-jeugdgevangenis-in-bijna-iedereen-had-hasj~a82ca5a9/


Twee gegijzelde bewakers in Franse gevangenis zijn ongedeerd 

 

Twee bewakers van de gevangenis van Condé-sur-Sarthe in het Franse departement Orne zijn 

dinsdagavond ruim vijf uur gegijzeld door een gevangene. Hij bedreigde met een zelfgemaakt 

wapen een 52-jarige gevangenisbewaarder en een jongere stagiaire. Zij zijn inmiddels vrijgelaten. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 12 juni 2019 

 

 Lees meer 
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