Nieuwsbrief juli 2020
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: Wet Straffen en Beschermen aangenomen door Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft op 23 juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Straffen en Beschermen.
Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun straf
voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal twee jaar. Op dit moment
kan die nu nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat de v.i. niet langer van rechtswege in, maar
neemt het Openbaar Ministerie (OM) voor iedere gedetineerde een individuele beslissing of v.i. al aan
de orde is. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, slachtofferbelangen en het
gevaar voor de maatschappij. Lees meer.
Kenniscentrum: Lopende wetsvoorstellen
Op 30 juni 2020 is het overzicht met lopende wetsvoorstellen geüpdatet. Lees meer.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden. Voor de komende maand is dat in ieder geval:
7-9 juli 2020 - EUROPRIS: Criminal justice webinar on sexual violence - Free webinar
RSJ: Afwijzing plaatsing in Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting vanwege corona niet onredelijk
De beroepscommissie van de RSJ vindt het niet onredelijk dat verzoeken van gedetineerden om in een
Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) te worden geplaatst, zijn afgewezen vanwege maatregelen
rondom het coronavirus. Lees meer.
RSJ: jurisprudentiebulletins
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RSJ: Achterstanden in behandeling beroepszaken bij RSJ
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) kampt met achterstanden bij de
behandeling van beroepszaken. Hierdoor moeten justitiabelen vaak langere tijd wachten op een
uitspraak. Lees meer.
RSJ: zet in op opnieuw opstarten fysieke zittingen
Door de getroffen coronamaatregelen kan de RSJ al enkele maanden geen zittingen organiseren. De
RSJ zet zich ervoor in om de zittingen zo snel mogelijk opnieuw op te starten. Lees meer.
RSJ: Nieuwe formulieren voor beroepen en schorsingen RSJ
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft nieuwe formulieren opgesteld
voor het indienen van beroepen en schorsingsverzoeken. Lees meer.
DJI: Bezoek en verlof per 16 juni 2020 verder versoepeld
Vandaag (red: 15 juni 2020) kondigde minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan
de Tweede Kamer aan dat de mogelijkheden voor bezoek en verlof bij DJI per 16 juni 2020 verder
worden verruimd. De minister besloot hiertoe naar aanleiding van de positieve ervaringen met de proef
met bezoek in drie gevangenissen en alle tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen. Justitiabelen en
bezoekers hielden zich tijdens die proef aan de regels en waren blij dat zij elkaar weer konden
ontmoeten. Lees meer.
DJI: Subsidie uitvraag Kleinschalige Voorzieningen Rotterdam-Rijnmond en Den Haag
Op 28 juni 2019 informeerde de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer over toekomst
van vrijheidsbeneming en nazorg bij justitiële jeugd. In het nieuwe stelsel kunnen jongeren met een
vrijheidsbenemende titel in een laag beveiligde Kleinschalige Voorziening (KV) of Forensische Centrum
Jeugd worden geplaatst. De KV is onderdeel van het aanbod van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Lees
meer.
DJI: Kom werken bij Detentiecentrum Zeist
Op dinsdag 21 juli 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Detentiecentrum Zeist.
Lees meer.
DJIzien: 1,5 meter binnen de muren
Anderhalve meter afstand houden in de bajes of een tbs-kliniek, dat is nog niet eenvoudig. Toch staat
DJI voor die opgave. Met drie betrokkenen kijken we vooruit naar ‘het nieuwe normaal’ bij DJI.
Hoofddirecteur Gerard Bakker van DJI is niet bang voor een crisis. Als bestuursvoorzitter van het COA
speelde hij een belangrijke rol in de vluchtelingencrisis van 2015. Onder meer die periode bracht hem
de titel overheidsmanager van het jaar. Nu ziet hij zich opnieuw voor een crisis gesteld, maar dan binnen
de organisatie waar hij sinds 2018 de scepter zwaait. Lees meer.
DJIzien: Telehoren: crisismaatregel of blijvertje?
‘Een mooi project’, zegt Erik de Borst, directeur van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van
DJI. Dankzij de coronacrisis neemt telehoren eindelijk een vlucht. ‘De techniek staat. Nu is het zaak om
de logistiek op orde te krijgen.’ De afgelopen tijd verschenen ze ineens overal: beeldverbindingen tussen
rechtbank en justitiële inrichting. ‘In korte tijd zijn we van 15 installaties voor telehoren naar 55 installaties
gegaan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen’, aldus De Borst. ‘We kregen
immers de opdracht om bewegingen van binnen naar buiten en andersom zoveel mogelijk te beperken.
Telehoren is dan in een aantal gevallen een uitstekend alternatief.’ Lees meer.
DJIzien: DJI in crisistijd
'Handelen als één DJI, met oog voor de verschillen' Dankzij snelle coronamaatregelen en de strikte
handhaving daarvan is de situatie in de inrichtingen van DJI in de eerste fase onder controle gebleven.
Eric Nijman, plaatsvervangend divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, en

Astrid van Engen, hoofd inkoop kwaliteit forensische zorg en jeugd, blikken terug op die eerste hectische
crisisperiode. Lees meer.
WODC: Recidive gepleegd tijdens tbs onderzocht door WODC
Het WODC wil meer onderzoek doen naar recidivedelicten gepleegd tijdens strafrechtelijke trajecten. In
een haalbaarheidsstudie is daarom een methode ontwikkeld waarmee dit betrouwbaar mogelijk is. Dit
is gebeurd aan de hand van de maatregel tbs met dwangverpleging. Voor alle veroordeelden die de
maatregel tbs met dwangverpleging maatregel opgelegd hebben gekregen is de recidive tijdens het
verblijf in een tbs-instelling, tijdens verlof en tijdens de voorwaardelijke beëindiging in kaart gebracht.
Lees meer.
WODC: Forensische zorg: minste recidive na ambulante trajecten en na tbs
Voor de tweede keer komt het WODC met cijfers over de strafrechtelijke recidive na forensische zorg.
Deze keer betreft het de groepen die in de jaren 2013, 2014 en 2015 uitstroomden. Voor het eerst is nu
onderscheid gemaakt tussen types forensische zorg die de justitiabelen hebben ontvangen. Lees meer.
WODC: Leefklimaat en stress in detentie
In 2017-2018 is een pilot verricht waarbij maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van het leefklimaat
zijn ingevoerd in PI Nieuwegein. Het WODC heeft de effecten daarvan onderzocht op zelfgerapporteerde stress en psychische klachten en op de hoeveelheid stresshormoon cortisol in het haar.
Dit gebeurde bij zowel de gedetineerden als penitentiair inrichtingswerkers. Lees meer.
Nationale ombudsman: houd oog voor rechtenmensen van ingeslotenen in coronatijd
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vraagt de minister voor Rechtsbescherming oog te hebben
voor de gevolgen die coronamaatregelen hebben voor de fundamentele rechten van ingeslotenen. Hij
roept de minister op steeds een zorgvuldige, transparante belangenafweging te maken bij het nemen,
aanpassen of uitvoeren van de maatregelen. Van Zutphen: 'Ingeslotenen zijn in deze tijd nog meer dan
normaal afhankelijk van de overheid voor hun gezondheid, contact met naasten en hun procesrechten.
Coronamaatregelen zijn noodzakelijk, maar raken de mensenrechten van deze groep vaak nog meer
dan andere burgers'. De ombudsman geeft de minister uitgangspunten mee bij coronamaatregelen in
justitiële inrichtingen. Lees meer.
Nationale ombudsman: Rapportbrief: dringend duurzame oplossing nodig voor aanhoudende
problemen in PI-winkels
De Nationale ombudsman krijgt nog altijd signalen over problemen rond de werking van winkels in
penitentiaire inrichtingen (PI's). Hij deelde zijn zorg hierover al eerder met de minister voor
Rechtsbescherming. Die liet in 2018 weten dat er opstartproblemen waren met een nieuw systeem voor
de winkels. Ruim twee jaar later zijn die problemen er echter nog steeds en lijken inmiddels structureel.
Daarom vraagt de ombudsman hier in een brief opnieuw aandacht voor bij de minister en roept hem op
met een duurzame oplossing te komen zodat de problemen definitief tot het verleden behoren. Lees
meer.
Association for the prevention of torture: Revised European Prison Rules provide greater human
rights protection for people detained across the continent
Yesterday (red: 1 juli 2020) marked an important milestone for prison systems across Europe: the
revised set of European Penitentiary Rules (EPR) were adopted by the Council of Europe’s Committee
of Ministers. The Association for the Prevention of Torture (APT) and Penal Reform International (PRI)
welcome this important revision of both the rules (and their commentary). It is instrumental that prison
standards are regularly updated to reflect societal developments, with the objective of fostering prison
environments that fully respect the rights and dignity of detainees. Lees meer.

Expertisecentrum KIND: Kom in actie!
KOM IN ACTIE! is de Nederlandse vertaling van de aanbeveling van de Raad van Europa over kinderen
met een gedetineerde ouder. De brochure KOM IN ACTIE! geeft handvatten voor de implementatie van
de Europese aanbevelingen, gezien door de ogen van kinderen. Dit is behulpzaam in de dagelijkse
praktijk bij het werken met kinderen met een gedetineerde ouder. De oorspronkelijk Engelstalige
brochure ‘It’s Time to Act!’ van Children of Prisoners Europe (COPE) is naar het Nederlands vertaald
door Expertisecentrum K I N D en wordt in samenwerking met Exodus Nederland verspreid. Lees meer.
Expertisecentrum KIND: Pleidooi voor versoepeling ouder-kind bezoek
Vier vrijwilligersorganisaties – Gevangenenzorg Nederland, Exodus Nederland, Humanitas en Bonjo –
vroegen samen met K I N D aandacht voor versoepeling en ondersteuning van bezoek voor kinderen
aan hun gedetineerde ouder. Het doel is stappen te zetten en te kijken naar wat wel kan voor ouder en
kind. De brief aan de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid werd door verschillende Kamerleden
ondersteund. Lees meer.
Uitspraak van de maand: ECLI:NL:RBDHA:2020:4705 (kort geding ZBBI/PP-traject)
De redactie kiest er deze maand voor om geen uitspraak van de commissie van toezicht maar een
uitspraak van de rechtbank Den Haag onder de aandacht te brengen. Het betreft een kort geding dat is
aangespannen door een gedetineerde, waarin hij vordert dat de Staat hem met onmiddellijke ingang
plaatst in een ZBBI/PP-traject. Eiser is niet ontvankelijk verklaard in zijn vordering omdat er een
rechtsgang openstaat bij de RSJ.
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
Gevangenismuseum Veenhuizen – 2019
In-Made Ex-Made - 2019
Commissie van Toezicht bij de PI Heerhugowaard – 2019
Verschenen nieuwsbrieven
EuroPris – juni 2020
Gevangenismuseum Veenhuizen – juli 2020
Prison Insider – 5 juni 2020
Prison Insider – 19 juni 2020
Verschenen tijdschriften/magazines
Delikt en Delinkwent* - 2020/06
DJIzien #2
Justitiële Verkenningen (nr. 1/2020)
Sancties* 2020/03
* digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.
Leestip: Alex B. van Arjan Alberts (verschijnt in september 2020)
Arjan Alberts werkt al jarenlang voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn kennis van zaken
gecombineerd met zijn schrijftalent resulteren in zenuwslopend spannende thrillers, waarin feit en fictie
ontzettend dicht bij elkaar liggen. In Alex B. volgen we drie personages die zonder dat ze het weten een
belangrijke rol spelen in de ontmaskering van een grote doofpotaffaire op het ministerie van Justitie. Als
hooggeplaatste ambtenaren alles op alles zetten om zichzelf te redden, een hyperintelligente
psychopaat op wraak zint en oude vrienden elkaar de hand boven het hoofd houden, kan dat alleen
maar uitmonden in het meest gruwelijke scenario… Lees meer.

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.

Iedereen in de buurt van PI Vught kan voortaan worden gefouilleerd; gebied is een
‘veiligheidsrisico’
Wandelaars, fietsers of bezoekers van het herinneringscentrum NM Kamp Vught. Iedereen die zich de
komende tijd rondom de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught begeeft, kan voortaan te maken krijgen
met preventief fouilleren door de politie. Burgemeester Van de Mortel heeft het gebied namelijk
aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’.
Datum: 29 juni 2020
Bron: Brabants Dagblad
Lees meer
Dakloze ex-gedetineerden weer op de rit met woonruimte en wekelijkse begeleiding
Om dakloosheid na detentie te voorkomen is in Zuid-Limburg het project Tussenwoonvoorziening
gestart. Een breed palet aan organisaties uit het zorg-, sociaal en justitie- en veiligheidsdomein werken
daarin
samen:
Zorggroep
Triade,
Exodus,
zes
Limburgse
woningcorporaties,
woningbemiddelingsbureau Housing, Veiligheidshuis Parkstad, de gemeenten in de Parkstad-regio en
de penitentiaire inrichting in Sittard. De woningen die binnen het project zijn vrijgemaakt, zijn bedoeld
voor dakloze ex-gedetineerden met een psychische kwetsbaarheid, bij wie zorg en begeleiding
essentieel is om zich in de buitenwereld staande te houden.
Datum: 26 juni 2020
Bron: Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering
Lees meer
Weer bezoek in de gevangenis, maar de videoverbinding blijft het populairst
Na drie maanden mogen ook gedetineerden weer bezoek ontvangen. Toch blijven veel stoeltjes tijdens
het bezoekuurtje leeg. Het videogesprek is populair geworden.
Datum: 18 juni 2020
Bron: Volkskrant
Lees meer
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