Nieuwsbrief juni 2016
Onze website is vernieuwd! De redactie is erg blij met het resultaat. Er is een printfunctie bij de
teksten toegevoegd en bij de uitspraken kunt u gemakkelijk uw zoekterm terugvinden. Als u op- of
aanmerkingen hebt of u mist informatie dan hoort de redactie dat graag. Hierbij de link om snel een
bezoek te brengen aan onze vernieuwde website.
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke
dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. De afgelopen periode is het dossier ‘Verpleegdedossier’
geüpdatet. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken
door ons te mailen (kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Kenniscentrum: twee vacatures
Er zijn momenteel twee vacatures. De CvT bij de PI Vught heeft een vacature voor een
beklagrechter. En het Bureau CvT's te Utrecht en het landelijk Kenniscentrum hebben plek voor een
stagiair(e). Hierbij de link naar de pagina waarop de vacatures geplaatst zijn.
DJI: Brand in de PI Zwaag
In de gevangenis van Zwaag is in de nacht van 18 op 19 mei 2016 brand uitgebroken. Het vuur
woedde in een cel van vleugel C. De vleugel is daarop ontruimd. Het vuur was vroeg in de ochtend
geblust. De gedetineerde in de cel waar de brand woedde is naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt
mogelijk overgebracht naar het brandwondencentrum. In totaal zijn 48 cellen ontruimd. De
gedetineerden zijn opgevangen in de sporthal op het complex. Hierbij de link naar het gehele
nieuwsbericht.
DJI: Bijlmerbajes wordt asielzoekerscentrum
Vanaf augustus nemen duizend asielzoekers hun intrek in de Amsterdamse locatie Bijlmerbajes.
Waar nu de Bijlmerbajes staat, is de bouw van woningen gepland. Omdat de start van de bouw
daarvan nog wel even duurt, kan de komende anderhalf jaar de opvang van asielzoekers daar
plaatsvinden. Vanaf juni komt de locatie leeg te staan.
IVenJ: Jaarbericht 2015
Op 24 mei 2016 is het Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie aangeboden aan de
Tweede Kamer. In het jaarbericht legt de Inspectie verantwoording af over haar onderzoeken en
activiteiten. Het toezicht van de Inspectie is selectief en gericht op de grootste risico’s.
WODC: Onderzoeken

Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen. Onderzoek in zes penitentiaire inrichtingen naar
signalering, indicatiestelling en plaatsing (Eindrapport). In detentie verblijven veel gedetineerden met
psychische problematiek: psychiatrische symptomen, verslaving, een (licht) verstandelijke beperking
((L)VB) of een combinatie van deze problemen. Met het ontwikkelen van zorgtrajecten tijdens en in
aansluiting op detentie wordt gepoogd voor deze gedetineerden een zorgaanbod en -continuïteit te
realiseren, vanuit de overtuiging dat het realiseren van tijdige, passende en kwalitatief hoogwaardige
forensische zorg bijdraagt aan de vermindering van recidive. Het onderzoek richt zich op de
forensische zorg en de psychische basiszorg aan gedetineerden (preventief gehechten, afgestraften
en ISD'ers) vanaf het moment van binnenkomst in de penitentiaire inrichting (PI) tot het moment dat
de gedetineerde de PI verlaat.
Beveiliging op maat voor alle justitiabelen (lopend onderzoek). Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) leeft de vraag of gedetineerden in Nederland onder het optimale beveiligingsniveau bewaakt
worden, zowel in penitentiaire inrichtingen als tijdens het vervoer van deze personen. Er is behoefte
aan een overzicht van wetenschappelijke kennis en buitenlandse ervaringen met betrekking tot het
differentiëren van justitiabelen naar verschillende beveiligingsniveaus. Het gaat vooral om
samenhang van verschillende niveaus van beveiliging en differentiatiemethoden met recidive,
ontvluchtingen en geweldsgebruik tijdens en na detentie.
Evaluatie Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (lopend onderzoek). Sinds 1997 is de
Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) van kracht. Deze wet regelt de interne
rechtspositie van tbs-gestelden. In deze derde evaluatie zullen niet alle onderdelen van de Bvt
worden betrokken. Voor de derde evaluatie is aansluiting gezocht bij de komst van de Wet
forensische zorg (Wfz). De Bvt zal zich hierdoor nog meer kenmerken als een rechtspositieregeling
dan nu. Voor de verdere invulling van de vraagstelling is vervolgens aansluiting gezocht bij de
huidige ontwikkelingen gericht op de harmonisatie van de rechtsposities in de gedwongen zorg.
Activiteiten/ bijeenkomsten:
8 juni 2016: studiemiddag over herstelgerichte detentie georganiseerd door de vereniging voor
Penitentiair recht en Penologie (PEP). Sinds enige jaren wordt in het Nederlandse gevangeniswezen
gewerkt met op herstel gerichte activiteiten. Na positieve ervaringen met dergelijke activiteiten in de
justitiële jeugdinrichtingen is dit uitgebreid naar de volwassenendetentie. De gedachte achter
herstelbemiddeling is dat gedetineerden worden gestimuleerd in hun bewustwordingsproces van wat
zij een ander of anderen hebben aangedaan en in de gelegenheid worden gesteld om daarvoor hun
verantwoordelijkheid te nemen. Herstelbemiddeling kan voor slachtoffer(s) tevens een middel zijn om
antwoorden te krijgen op vragen die nog bij hen leven en kan zodoende, in ieder geval in potentie,
een bijdrage leveren aan hun verwerkingsproces.
Nieuwsbrieven:
Forum Levenslang: nieuwsbrief mei 2016
Europris: nieuwsbrief mei 2016
Uitspraak van de maand: KC2016/017
Klager is gevisiteerd terwijl er op dat moment ook een drugshond aanwezig was in de inrichting.
Klager beklaagt zich erover dat volstaan had kunnen worden met een onderzoek door de drugshond.
De visitatie is volgens klager een onnodige inbreuk op zijn privacy. De beklagrechter heeft
geoordeeld dat visitatie in casu het geëigende middel is geweest. De drugshond werd immers
ingezet voor een ander doel en is beperkt tot (soft)drugs. Visitatie is daarnaast conform de Pbw het
aangewezen controlemiddel. De klacht is ongegrond verklaard.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de
maand zou zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per
mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg voor het anonimiseren
en plaatsen van de uitspraak.
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.

Dijkhoff: na 25 jaar kans op vrijlating bij levenslang
Levenslang gestraften moeten na 25 jaar kans maken op vrijlating. Een adviescommissie moet
gaan bekijken of een gevangene daarvoor in aanmerking komt. Dat schrijft staatssecretaris Klaas
Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. In het voorstel, dat Dijkhoff in Nieuwsuur bekendmaakt,
hoort de adviescommissie naast de gedetineerde ook nabestaanden en slachtoffers. Ook worden
gevangenen voor hun eventuele vrijlating psychiatrisch onderzocht door het Pieter Baan Centrum.
De commissie legt haar oordeel vervolgens voor aan de staatssecretaris van Justitie. Die per geval
beslist. De regeling zou ook moeten gelden voor mensen die nu levenslang vastzitten.
Bron: NOS - Nieuwsuur
Datum: 2 juni 2016
Lees meer
Agressieve patiënt vaker opgesloten in tbs-kliniek
Geestelijke gezondheidszorg ‘Gewone’ patiënten zitten tussen veroordeelden in tbs-kliniek. En dat
gebeurt steeds vaker. Achtendertig psychiatrisch patiënten zitten zonder strafrechtelijke veroordeling
opgesloten in tbs-klinieken. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat
om mensen die vanwege hun stoornis potentieel gevaarlijk zijn, maar vaak geen misdrijf hebben
gepleegd. Omdat ggz-instellingen de nodige beveiliging niet kunnen bieden, worden patiënten steeds
vaker verplaatst naar een tbs-kliniek.
Bron: NRC Handelsblad
Datum: 13 mei 2016
Lees meer
Veel geweldsincidenten in justitiële jeugdinrichtingen
Gedetineerden in justitiële jeugdinrichtingen hebben vorig jaar relatief vaak geweld toegepast, zowel
onderling als tegen personeel. Per honderd bezette plaatsen zijn veertien incidenten geregistreerd
van geweld tussen gedetineerden onderling. Ook werd in 27 procent van de bezette plekken geweld
gebruikt tegen personeel, blijkt uit cijfers van de Dienst Jusitiële Inrichtingen (DJI) die in handen zijn
van NU.nl. In vergelijking met 2014 is het aantal incidenten tussen gedetineerden onderling wel
afgenomen, maar daarentegen is vaker geweld gebruikt tegen personeel.
Bron: NU
Datum: 23 mei 2016
Lees meer
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