Nieuwsbrief juli 2021
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 juni hebben de volgende dossiers dwangbehandeling, zorgplicht en Inrichting voor Stelselmatige
Daders (ISD) een update gehad.
Kenniscentrum CvT: Intrekken Sanctiekaart Gevangeniswezen per 1 juli 2021
Op 11 juni 2021 heeft DJI het Kenniscentrum CvT geïnformeerd over haar besluit om de sanctiekaart
Gevangeniswezen per 1 juli 2021 in te trekken. Vanaf 1 juli 2021 wordt het sanctiebeleid gebaseerd op
een persoonsgerichte benadering binnen de kaders van de Pbw.
In mei 2019 zijn de eerste stappen gezet naar intrekking van de sanctiekaart en met de inwerkingtreding
van de Wet Straffen en Beschermen op 1 juli 2021 gebeurt dat volledig. Bij het opleggen van een
disciplinaire straf moet er sprake zijn van maatwerk, kijkend naar de persoon van de gedetineerde, naar
de (ontstane) situatie in de inrichting/afdeling, het regime, een eventueel slachtoffer, etc. Daarbij komt
het altijd aan op een goede, deugdelijke motivering van de sanctie, aldus DJI.
Kenniscentrum CvT: Reactie op brief van CvT bij PI Krimpen aan den IJssel over project 'De
Compagnie'
De commissie van toezicht bij PI Krimpen aan den IJssel heeft op 13 juni 2021 een brief geschreven
aan Sander Dekker, demissionair minister van rechtsbescherming. In deze brief wordt Dhr. Dekker
verzocht om de voorgenomen beëindiging van de pilot van het project 'De Compagnie' te heroverwegen.
De Compagnie is een project van Gevangenenzorg Nederland in PI Krimpen aan den IJssel dat zich
richt op succesvolle re-integratie van gedetineerden, onder andere door middel van arbeidstoeleiding.
De commissie van toezicht verwijst in de brief naar de resultaten van de impactanalyse van De
Compagnie, waaruit het succes van het project blijkt.
Naar aanleiding van de brief zijn er Kamervragen gesteld aan demissionair minister van
rechtsbescherming Sander Dekker, die hij op 2 juli 2021 heeft beantwoord. Diezelfde dag heeft hij een
brief gestuurd aan de CvT bij PI Krimpen a/d IJssel in reactie op de brief van 13 juni 2021. Lees meer.

Kenniscentrum CvT: Vacature beklagvoorzitter CvT PI Rotterdam, locatie De Schie
De Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichting Rotterdam, locatie de Schie, is, in verband
met het vertrek van één van haar beklagvoorzitters, op zoek naar een nieuw lid, die tevens werkzaam
is als rechter of raadsheer. Bekijk de vacature hier.
Kenniscentrum CvT: Wet straffen en beschermen
Op 1 juli 2021 zijn de eerste onderdelen van de Wet straffen en beschermen (hierna: Wet SenB) in
werking getreden. Zoals aangekondigd zal het Kenniscentrum CvT de leden van de CvT’s de komende
tijd voorzien van praktische informatie over de Wet SenB. De tweede bijdrage met toelichting op de Wet
straffen en beschermen is gepubliceerd. Deze bijdrage gaat in op de inwerkingtreding van onderdelen,
het detentie- en re-integratieplan, verstrekken van gegevens over gedetineerden, arbeid en varia. Alle
overige beschikbare informatie over de Wet SenB vindt u hier.
Klankbordgroep CvT’s: Verslaglegging werkzaamheden juni 2021
In de maand juni heeft de Klankbordgroep CvT’s overleg gehad met de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd en heeft een reguliere KBG-vergadering plaatsgevonden, beiden op 17 juni 2021. Verslag hiervan
zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd en kunt u vinden onder ‘actualiteiten KBG CvT’s’.
Daarnaast hebben in juni de eerste drie, van vier, regionale voorzittersoverleggen plaatsgevonden. Het
laatste voorzittersoverleg heeft plaatsgevonden op 1 juli jl. De notulen van alle overleggen zullen zo
spoedig mogelijk onder de voorzitters worden verspreid. De Klankbordgroep was blij om te merken dat
de deelnamebereidheid hoog was, de overleggen waren een succes.
Deze maand heeft de KBG geen overleg gepland met externe gesprekspartners, er zal enkel een
reguliere vergadering worden gehouden op 15 juli 2021. De gehele jaarplanning van de KBG vindt u
hier. Via deze jaarplanning worden de agenda’s van alle overleggen en vergaderingen aan de CvT’s
beschikbaar gesteld.
RSJ: Han Moraal in 2022 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 stopt
als voorzitter van de RSJ. Lees meer.
RSJ: Monitor ongewenste neveneffecten van wijziging regeling uitplaatsing gedetineerden
De RSJ adviseert ongewenste neveneffecten van de nieuwe regeling voor uitplaatsing van
gedetineerden naar een instelling voor forensische zorg te gaan monitoren. Ook adviseert de RSJ de
relatie tussen de directeuren die betrokken zijn bij de uitplaatsing en verlening van verlof en de
onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden nader toe te lichten. Lees meer.
RSJ: Beroepscommissie oordeelt op eerste beroep in verband met Wet straffen en beschermen
De beroepscommissie van de RSJ heeft voor het eerst geoordeeld op een beroep van een gedetineerde
waarin de Wet straffen en beschermen een rol speelt. Enkele belangrijke onderdelen van deze Wet
treden op 1 juli 2021 inwerking. Lees meer.
RSJ: RSJ past standaardbedragen tegemoetkomingen aan
De lijst met standaardbedragen voor tegemoetkomingen die de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) hanteert, wordt per 1 augustus 2021 aangepast. Lees meer.
RSJ: Geen plaatsing in Beperkt Beveiligde Afdeling bij ontbreken betaalde arbeid,
schorsingsverzoek toegewezen
De voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ heeft een schorsingsverzoek van een gedetineerde
toegewezen. Een beslissing van de minister voor Rechtsbescherming om de gedetineerde geen
extramuraal verlof toe te kennen omdat hij geen betaalde baan heeft, is in strijd met de wet. Lees meer.

DJI: Werken bij DJI
Op zaterdag 10 juli 2021 ben je van harte welkom op de werving- en selectiedag van de penitentiaire
inrichting (PI) Zuid-Oost. Lees meer.
De Penitentiaire Inrichtingen (PI) Rotterdam is op zoek naar nieuwe collega’s. Ben je benieuwd hoe het
is om in een gevangenis te werken en wil je weten of het iets voor jou is? Meld je dan aan voor de
wervingsavond op donderdag 15 juli 2021. Lees meer.
Op zaterdag 24 juli 2021 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de penitentiaire inrichting
Krimpen aan den IJssel. Lees meer.
DJI: Coronavirus - versoepeling coronamaatregelen bij DJI
Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker stuurde 18 juni 2021 een brief naar de
Tweede Kamer. Daarin kondigt hij een aantal versoepelingen aan van een aantal coronamaatregelen
bij DJI. Deze versoepelingen zijn in lijn met de RIVM-adviezen en zijn mogelijk door het afschalen van
de landelijke maatregelen en het dalende aantal besmettingen in de justitiële inrichtingen. In dit
nieuwsbericht staan de versoepelingen die de minister de komende periode doorvoert bij DJI. Lees
meer.
DJI: Expertisecentrum KIND lanceert routekaart
Op 28 juni 2021 heeft het Expertisecentrum KIND een routekaart voor kinderen gelanceerd. De
routekaart dient als voorbereiding voor kinderen die een bezoek brengen aan een inrichting van DJI.
Daarnaast kan de routekaart gebruikt worden om detentie van een ouder en de gevolgen ervan
bespreekbaar te maken met kinderen. De routekaart is gemaakt vóór en dóór (ervaringsdeskundige)
kinderen, om de weg naar een bezoek ‘door de ogen van het kind’ vast te leggen. Lees meer.
DJI: Gedetineerden maximaal 2 jaar voorwaardelijk vrij
Op 1 juli 2021 treedt de Wet straffen en beschermen in werking. Hierdoor komen daders van zware
misdrijven niet meer na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling
(v.i.) wordt maximaal 2 jaar. Die periode kon eerder nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat 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, veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen. Lees meer.
DJI: KVJJ Den Haag en KVJJ Rijnmond van start
Aan het einde van de zomer kunnen jongeren in de regio Rijnmond en Den Haag hun preventieve
hechtenis of detentie doorbrengen in een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ). Dan starten
twee nieuwe locaties waar jongeren buiten de deur naar school en werk gaan. Lees meer.
DJI: Nieuwe kerncijfers DJI
DJI heeft overzichten met kerncijfers van de afgelopen jaren gepubliceerd. Deze geven de
ontwikkelingen van de capaciteit en de bezetting in de justitiële inrichtingen weer. Daarnaast verschaffen
de publicaties inzicht in persoonskenmerken van justitiabelen, zoals geslacht, leeftijd, geboorteland en
nationaliteit. Ook het aantal ontvluchtingen en onttrekkingen is opgenomen. Lees meer.
Minister voor Rechtsbescherming: 3e voortgangsbrief visie 'Recht doen, kansen bieden'
Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de
maatregelen uit de visie 'Recht doen, kansen bieden' over effectievere gevangenisstraffen naar de
Tweede Kamer. Lees meer.
Koers en kansen: Belangrijke lessen uit overkoepelend onderzoek naar tien Koers en kansenpilots over re-integratie ex-gedetineerden
Op 15 juni 2021 is een plan- en procesevaluatie verschenen van tien Koers en kansen-pilots die
specifiek gericht zijn op de re-integratie van ex-gedetineerden en de continuïteit van de zorg en
begeleiding die zij nodig hebben. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau EMMA in opdracht van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het doel van het onderzoek is

leerervaringen te verzamelen en de succesvolle aspecten van de pilots te benoemen zodat die een plek
kunnen krijgen in de staande praktijk van de sanctieuitvoering, zowel in de pilotregio als elders.
Belangrijke les: neem de ruimte om te pionieren, maar werk expliciet. Lees meer.
Koers en kansen: Opleidingsmodule voor gericht samenwerken tussen forensische zorg en
reguliere ggz. Over bouwen aan onderling vertrouwen
Een van de belangrijkste knelpunten in de forensische zorg is dat de zorg stopt wanneer de straf erop
zit en de justitiële titel afloopt. En dan? Vrijwel altijd is nog steeds zorg nodig. Maar die vervolgzorg in
de specialistische reguliere ggz komt lang niet altijd op gang. Met alle risico’s van dien. Aan
(beleids)notities over dit knelpunt geen gebrek. Tot veel concrete verbeteringen heeft dit nog niet geleid.
De Koers en kansen-pilot Bekend maakt bemind wil daar verandering in brengen met een praktische
opleidingsmodule. ‘We bouwen al gaandeweg aan onderling vertrouwen.’ Lees meer.
WODC: Re-integratie van ex-gedetineerden onderzocht
Bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij blijkt het nogal eens zoeken naar de
juiste manieren. Daarbij werken verschillende organisaties vaak vanuit een eigen cultuur en werkwijze,
wat de benodigde samenwerking belemmert. Toch zijn er de afgelopen jaren in diverse projecten in het
land veranderingen in gang gezet. Daarmee konden ex-gedetineerden worden geholpen met hun reintegratie terwijl ze voorheen vaak tussen wal en schip dreigden te vallen. Dit blijkt uit onderzoek dat in
opdracht van het WODC is uitgevoerd door onderzoeksbureau EMMA. Lees meer.
WODC: Meer werken in detentie leidt niet tot betere positie gedetineerden
Het uitbreiden van het aantal uren werk dat gedetineerden in detentie doen van de reguliere 20 uur naar
32 uur leidt op zichzelf niet tot minder recidive en is niet voldoende om een (blijvende)
gedragsverandering en duurzame arbeidspositie bij gedetineerden te realiseren. Dat blijkt uit de
Planevaluatie pilot ‘32 uur werken met gedetineerden’, die in opdracht van het WODC is uitgevoerd door
Breuer-Intraval. Lees meer.
WODC: Programma’s voor recidivevermindering tijdens detentie in kaart gebracht
Regioplan maakte in opdracht van het WODC een overzicht van justitiële programma’s voor o.a.
recidivevermindering voor volwassenen die tijdens detentie (kunnen) worden toegepast. Lees meer.
APT: Monitoring elderly people in detention
As the world’s population ages, the number of older persons deprived of liberty is continuing to grow.
They often face discrimination and are forced into systems that fail to understand or respond to their
needs, placing them in situations of heightened vulnerability. Lees meer.
Forum Levenslang: Tweejaarsbericht ACL 2021
Op 21 juni 2021 publiceerde het Adviescollege Levenslanggestraften (ACL) zijn tweede
‘tweejaarsbericht‘. In dit tweejaarsbericht schetst het ACL op een heldere manier zijn werkwijze.
Daarnaast geeft het Adviescollege nadere duiding aan twee van de vier criteria waaraan het ACL moet
toetsen, met als doel de transparantie en daarmee de rechtszekerheid te bevorderen. Deze criteria zijn
‘delictgevaarlijkheid’ en ‘de impact op slachtoffers en nabestaanden’. Lees meer.
Expertise centrum KIND: Videobellen: voordelen en uitdagingen
Bezoek aan een gedetineerde ouder in tijden van COVID-19 was lange tijd niet mogelijk. Als er wel
contact is, gebeurt dit via bellen, mail (e-mates), briefpost of achter plexiglas in de bezoekerszaal. Als
gevolg van de huidige pandemie kunnen kinderen sinds medio vorig jaar in de meeste gevangenissen
ook videobellen met hun ouder. Lees meer.
Expertise centrum KIND: De effecten van (voor)arrest van ouders
Veel kinderen kampen met gevoelens van grote onzekerheid als hun ouder gedetineerd is. Deze
onzekerheid is vaak heel intens tijdens de periode van gerechtelijk vooronderzoek. Dat komt doordat
informatie over het welzijn en de plaats van verblijf van de ouder op dat moment onduidelijk kan zijn.

De ouder wordt soms overgeplaatst van de ene plek naar de andere en er is beperkte communicatie en
contact mogelijk. Ook de COVID-19 pandemie en de lockdowns in gevangenissen hebben angsten
blootgelegd bij kinderen. Er spelen dan vele vragen. Is mama veilig? Wordt papa niet ziek? Wanneer
kan ik hem zien? Werkt het videobellen vandaag wel goed? Lees meer.
Rijksoverheid: Straf doodslag omhoog
De maximale gevangenisstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Daarmee komt die straf
weer in redelijke verhouding te staan met de maximale gevangenisstraf voor moord (30 jaar), als
alternatief voor de levenslange gevangenisstraf. Het wetsvoorstel dat dit regelt, is op 24 juni 2021
ingediend bij de Tweede Kamer door minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker
(Rechtsbescherming). Lees meer.
TBS Nederland: “Cijfers en bijzonderheden 2020” gepubliceerd
De impact van Covid-19 is vooral terug te zien in de verlofcijfers. Uit de cijfers blijkt dat er in 2020 in
totaal 46.500 verlofbewegingen waren van tbs’ers. Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2021/035
Klager beklaagt zich over zijn plaatsing op de Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Het klaagschrift richt
zich onder meer tegen de instelling van en wijze van onderbrenging in de AIT; het (reguliere) regime op
de AIT waarin het in strijd met de geldende regelgeving in de praktijk niet mogelijk is om in het
plusprogramma geplaatst te worden; de wijze waarop toezichtmaatregelen worden uitgevoerd, de
onjuiste informatie die ten grondslag wordt gelegd aan de opgelegde toezichtmaatregelen en het feit
dat de informatie die ten grondslag wordt gelegd aan de status en de GVM-maatregelen van op de AIT
geplaatste gedetineerden niet door de rechter kan worden getoetst. De beklagcommissie overweegt dat
gelet op de het feit, dat de onderhavige klacht in algemene termen is gesteld en in zoverre geen
betrekking heeft op beslissingen van de directeur over klager persoonlijk, waardoor de klacht niet onder
de reikwijdte van artikel 60 lid 1 Pbw valt, kan de beklagcommissie klager niet ontvangen in zijn klacht
en komt zij aan een inhoudelijke beoordeling daarvan dus niet toe. 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 jaarverslagen
CvT RJJI De Hunnerberg – jaarverslag 2020
CvT PI Middelburg – jaarverslag 2020
CvT PI Nieuwersluis – jaarverslag 2020
CvT FPC Dr. S. van Mesdag – jaarverslag 2020
CvT Teylingereind – jaarverslag 2020
CvT Rooyse Wissel – jaarverslag 2020
Jaarverslag WODC 2020
Jaarverslag Gevangenenzorg 2020
Verschenen nieuwsbrieven
DJI VOM – juli 2021
Prison Insider – 2 juli 2021
Prison Insider – 25 juni 2021
Prison Insider – 11 juni 2021
Euro Pris – juni 2021
DJI VOM – juni 2021
Verschenen tijdschriften
Bonjo – juni 2021
Expertisecentrum Veiligheid – juni 2021

DJIZien – nummer 25, juni 2021
Luistertip van de redactie: Podcast: Prisonshowpodcast - ‘Geen monster van iemand maken
maar praten’
In de Prisonshow podcast van oud-gevangenisdirecteur Frans Douw en radiomaker Edwin Kleiss staat
in aflevering 97 herstelbemiddeling centraal. Te gast zijn Daphne Sies en Anna Smith. Anna is
bemiddelaar bij Perspectief en Daphne werd ruim 9 jaar geleden neergestoken door haar ex-vriend. Zij
ging via Perspectief met hem in gesprek. 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.
‘Slimmer straffen’ biedt ex-gedetineerden toekomst: ‘Een korte celstraf is al lang genoeg om
dingen kapot te maken’
De ene helft van de ex-gedetineerden lukt het, de andere helft niet: de tweede kans pakken. Slimmer
straffen, met enkelbanden bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat meer ex-gevangen hun weg vinden in de
samenleving, zeggen deskundigen.
Datum: 2 juli 2021
Bron: Trouw.nl
Lees meer
Na vijftien maanden strenge coronabeperkingen krijgen ook gevangenissen weer een beetje
lucht
Tot maandag [redactie: 21 juni 2021] is het coronabeleid voor gedetineerden nog net zo streng als aan
het begin van de pandemie. Maar vanaf dat moment wordt er binnen de muren stapsgewijs versoepeld.
De Arnhemse gevangenisdirecteur Toon Molleman is opgelucht. Iedere gedetineerde in de Arnhemse
gevangenis is getrakteerd op ijs. Om het hoofd koel te houden in die klamme hitte, maar ook ter viering
van de versoepelingen. Vijftien maanden golden binnen de muren strenge maatregelen om het
coronavirus te weren. Maandag worden de teugels eindelijk gevierd, dan neemt de Dienst Justitiële
Inrichtingen de eerste van vier stappen naar het nieuwe normaal in het gevangeniswezen.
Datum: 20 juni 2021
Bron: Trouw
Lees meer
Steeds vaker celstraf voor jongeren, jeugdgevangenissen onder druk
Jongeren die voor de rechter moeten verschijnen, krijgen steeds vaker een celstraf opgelegd. Ook zitten
ze langer vast, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Jeugdgevangenissen raken hierdoor
steeds voller en zijn op sommige momenten zelfs overbezet.

Datum: 12 juni 2021
Bron: NOS.nl
Lees meer
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