
 
 
 
Nieuwsbrief juli 2022 
 
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.   
 
Kenniscentrum: Agenda   
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
Datum Gebeurtenis Locatie 
13 oktober 2022 Expertisecentrum Veiligheid: De burger 

centraal 
Avans Hogeschool ‘s-
Hertogenbosch 

Klik hier voor meer activiteiten.   
 
Kenniscentrum: Vacatures  
Er zijn op dit moment drie vacatures.  

• De Commissie van Toezicht bij FPC de Oostvaarderskliniek te Almere is op zoek naar twee 
nieuwe leden waarvan één werkzaam is als rechter en één werkzaam is als advocaat of officier 
van justitie. Bekijk de vacatures hier. 

• De Commissie van Toezicht bij Detentiecentrum Rotterdam / Zeist is opzoek naar een nieuwe 
collega. Reageren kan tot 10 juli 2022. Bekijk de vacature hier.  

 
KBG: Vacature Landelijke Coördinator Commissies van Toezicht 
Als landelijk coördinator voor de Commissies van Toezicht werk je bij de Rechtspraak. Werken bij de 
Rechtspraak betekent werken aan een rechtvaardige samenleving. Als landelijke coördinator van de 
Commissies van Toezicht ben je een verbindende schakel voor de belangrijkste stakeholders en draag 
je bij aan de bevordering van de professionalisering en deskundigheid van de Commissies van Toezicht. 
Lees meer.  
 
RSJ: Adviesraden werken coronascenario’s verder uit  
Nu het normale leven weer is opgepakt en er andere grote problemen zijn die om aandacht vragen, lijkt 
de pandemie soms al lang geleden. Maar de pandemie is nog niet voorbij. De kans is groot dat we later 
dit jaar met een nieuwe virusvariant te maken krijgen die dominant wordt. Het is niet van tevoren te 
voorspellen hoe ziekmakend deze zal zijn en in hoeverre onze opgebouwde immuniteit ons zal 
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beschermen. Het verdere verloop van de pandemie is dus onzeker. Lees meer.   
 
RSJ: Degradatie naar het basisprogramma voor de duur van 26 weken onredelijk en onbillijk 
De beroepscommissie van de RSJ oordeelt dat een degradatiebeslissing naar het basisprogramma voor 
de duur van 26 weken wegens het bezit van een smartphone, onredelijk en onbillijk is. De directeur 
heeft onvoldoende gemotiveerd waarom hij deze degradatie van ruim vier keer de minimale duur van 
een degradatie passend acht. Lees meer.   
 
RSJ: Schorsingsverzoeken tegen het zonder toestemming filmen in de PI afgewezen  
Acht gedetineerden in de PI Nieuwegein hebben een schorsingsverzoek ingediend tegen het, zonder 
toestemming, maken van camerabeelden voor een televisieprogramma. De schorsingsvoorzitter heeft 
de verzoeken afgewezen. Lees meer.  
 
DJI: Stand van de uitvoering DJI  
Het kabinet heeft besloten dat iedere uitvoeringsorganisatie jaarlijks een ‘stand van de uitvoering’ maakt. 
Hierin beschrijven de uitvoerende onderdelen van de rijksoverheid aan de Tweede Kamer welke 
dilemma’s er spelen binnen hun domein. DJI brengt nu voor de eerste keer een dergelijk rapport uit over 
haar werkzaamheden. Lees meer.  
 
DJI: Hanzehogeschool en PI Veenhuizen winnen EuroPris Award  
Hanzehogeschool Groningen en penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen zijn gezamenlijk winnaar 
geworden van de EuroPris Prison Achievement Award. Deze internationale prijs is maandagmiddag 20 
juni in ontvangst genomen door vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot van PI Veenhuizen en Eric 
Blaauw, lector Verslavingskunde en Forensische Zorg van Hanzehogeschool Groningen. Dit gebeurde 
tijdens een bijeenkomst van EuroPris in het Spaanse Sevilla waar tal van gevangenissen uit Europa 
vertegenwoordigd waren. Lees meer.  
 
DJI: Luchtruim boven PI Vught tijdelijk gesloten  
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op verzoek van de burgemeester van Vught en 
minister Weerwind voor Rechtsbescherming besloten om het luchtruim boven de penitentiaire inrichting 
in Vught tijdelijk te sluiten. Lees meer.  
 
DJI: KVJJ Rijnmond officieel geopend  
Donderdagmiddag 30 juni is de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) Rijnmond op 
feestelijke wijze officieel geopend. “Samen met alle netwerkpartners, de overheid, gemeente, het gezin, 
onze omwonende vrijwilligers, het netwerk en natuurlijk de jongere zelf helpen we hem of haar het leven 
weer op de rit te krijgen; om onderdeel te zijn van de samenleving”, zei Hannie Olij, bestuurder van 
Timon (uitvoerder van KVJJ Rijnmond) in haar openingsspeech. Lees meer.   
 
DJI: WODC-rapport ‘Griffierecht bij beklag in detentie’  
De minister voor Rechtsbescherming heeft gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het 
beklagrecht binnen detentie. Aanleiding was het verschijnen van het WODC-rapport ‘Griffierecht bij 
beklag in detentie’, uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto. Daarnaast heeft de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) zelf een pilot uitgevoerd: ‘interne informele bemiddeling’. Lees meer.  
 
Forum Levenslang: VI voor langgestraften? Een goede keuze  
Minister Weerwind wil de herbeoordeling van levenslanggestraften in handen leggen van de rechter. De 
regeling wordt in het vat gegoten van voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). Lees meer.  
 
Inspectie Justitie en Veiligheid: Onderzoek naar onttrekking tbs-gestelden uit FPC de 
Pompestichting   
De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de onttrekking van twee tbs-gestelden uit het forensisch 
psychiatrisch centrum (FPC) de Pompestichting in Nijmegen onderzoeken en zal haar onderzoek later 
uitwerken in een plan van aanpak. Lees meer.  
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Uitspraak van de maand: KC 2022/015  
Klager klaagt over de continuering van de toezichtmaatregelen die hem door de directeur zijn opgelegd 
zonder dat er een maandelijkse toetsing door de directeur heeft plaatsgevonden. Klager heeft zich 
hierover al eerder beklaagd. De beklagcommissie constateert dat na de uitspraak ter zitting van 3 maart 
2022, waar de laatste klacht van klager over dit onderwerp is behandeld, is gebleken dat op 8 juli 2021 
een nieuwe circulaire Gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico is verschenen die op 
1 augustus 2021 in werking is getreden. De nieuwe circulaire bevat verschillende wijzigingen ten 
opzichte van de vorige circulaire. De beklagcommissie stelt vast dat niet langer het Operationeel 
Overleg (OO) besluit tot plaatsing van een gedetineerde op de GVM-lijst, maar dat het OO nu de 
selectiefunctionaris adviseert. De selectiefunctionaris besluit namens de minister voor 
Rechtsbescherming om een gedetineerde op de GVM-lijst te plaatsen en ook welk risicoprofiel wordt 
toegekend. Gelet hierop is de beklagcommissie van oordeel dat de directeur niet meer gehouden is om 
maandelijks een voldoende inzichtelijke belangenafweging te maken met betrekking tot de opgelegde 
toezichtmaatregelen en een gedetineerde daarvoor te horen of schriftelijk aan de gedetineerde kenbaar 
te maken welke argumenten aan zijn belangenafweging ten grondslag hebben gelegen. Met de 
inwerkingtreding van de nieuwe circulaire is hiervoor niet langer een wettelijke grondslag aanwezig. 
Klager is dan ook niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht. 
 
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  
Jaarverslag Defence for Children 2021  
Jaarverslag WODC 2021  
Jaarverslag 2021 PI Grave 
Jaarverslag 2021 RJJI De Hartelborgt  
Jaarverslag 2021 Pieter Baan Centrum  
Jaarverslag 2021 Van der Hoevenkliniek  
Jaarverslag 2021 JC Zaanstad  
 
Verschenen nieuwsbrieven  
Prison Insider – juni deel I & juni deel II  
Forum Levenslang – juni 2022  
Expertisecentrum Veiligheid – juni 2022  
 
Verschenen tijdschriften  
DJIzien – juni 2022 nr. 28  
Delikt en delinkwent – juni nr. 6*  
 
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.  
 
Luistertip van de redactie: Podcast De Staat van het Strafrecht over levenslange gevangenisstraf 
In de podcast ‘De staat van het strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur 
Margje van Weerder de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. Het onderwerp ‘levenslang’ wordt in 
deze podcast duidelijk uitgelegd, in begrijpelijke taal. Luister hier.   
 
Kijktip van de redactie: ‘Recht in de ogen’ over mediation als herstelrecht in strafzaken 
De 3-delige documentaire 'Recht in de ogen' besteedt ook aandacht aan mediation in strafzaken. In de 
aflevering die op 14 juni op NPO 1 is uitgezonden komt bemiddeling in strafzaken als vorm van 
herstelrecht in beeld. Presentator Charles Groenhuijsen heeft enkele betrokkenen na een 
mediationtraject geïnterviewd en gevraagd naar hun bevindingen. Kijk hier.   
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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. 
 
Enorme werkdruk in gevangenissen: ‘Donkere donderwolk’  
De enorme druk op gevangenispersoneel leidt tot kopzorgen in de Tweede Kamer. Verschillende 
Kamerleden roepen minister Weerwind (Rechtsbescherming) op om ondanks financiële tekorten niet te 
bezuinigen. „Dit dossier houdt mij ’s nachts wakker.”  
 
Datum: 15 juni 2022  
Bron: Telegraaf 

  Lees meer 
 
 
Cipiers klagen in gelekte memo’s: nauwelijks aandacht voor terugkeer in samenleving  
In gevangenissen is te weinig aandacht voor het voorbereiden van gedetineerden op hun terugkeer in 
de samenleving. Zo krijgen ze onvoldoende begeleiding tijdens hun proefverlof en worden ze niet altijd 
goed opgevangen als ze vrijkomen. 
 
Datum: 13 juni 2022  
Bron: NOS 

  Lees meer 
 
Curaçao sluit beruchte vreemdelingenbarakken, maar zet Venozolanen vervolgens in 
gevangenis 
Curaçao wilde afscheid nemen van de beruchte ‘vreemdelingenbarakken’, maar daardoor zijn een 
aantal van de ongedocumenteerde mensen uit Venezuela naar de gevangenis gebracht. Een 
onbegrijpelijke en onwenselijke situatie, vindt mensenrechtenorganisatie HRDC. 
 
Datum: 31 mei 2022  
Bron: Caribisch Netwerk 

  Lees meer 
 
 
 
 
 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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