Nieuwsbrief juni 2018
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: Landelijke themadag Commissies van Toezicht 2018
De landelijke Themadag CvT’s 2018 zal dit jaar plaatsvinden op 5 november 2018 in Amersfoort,
met het thema ‘Primaire levensbehoeften, recht of gunst? Van visie naar intervisie’. Het
inhoudelijk programma zal na de zomervakantie bekend worden gemaakt.
Kenniscentrum: geen nieuwe updates naar aanleiding van technische problemen
De redactie heeft deze maand helaas geen nieuwe updates van dossiers kunnen plaatsen
vanwege technische problemen met de browser van de rechtspraak. Er wordt hard gewerkt om dit
probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.
DJI: Wervingsdag detentiecentrum Schiphol 16 juni 2018
Detentiecentrum Schiphol zoekt nieuw personeel. Op zaterdag 16 juni 2018 wordt een
wervingsdag georganiseerd voor iedereen die belangstelling heeft om in het detentiecentrum te
werken.
Er zijn vacatures beschikbaar voor de functie van complexbeveiligers, justitieel verpleegkundigen
en penitentiair inrichtingswerkers.
Klik hier voor het hele bericht.
DJI: Status Anti-rookbeleid JJI Juvaid na 3 maanden
Op 1 maart jl. is het algemene rookverbod bij JJI Juvaid in Veenhuizen ingevoerd om een betere
gezondheid van jongeren en medewerkers te stimuleren. Het rookverbod maakt onderdeel uit van
een totaalplan omtrent inzetten op een gezond leefklimaat voor jongeren en personeel.
Klik hier voor het hele bericht.
DJI: Warme overdracht van gedetineerde naar betaalde baan
DJI en MEE NL starten met een plan van aanpak voor gemeenten. Door een gezamenlijke aanpak
kunnen ex-gedetineerden aansluitend aan hun detentie betaald werk vinden en behouden.
Monique Schippers, divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij DJI, en

Yvon van Houdt, directeur MEE NL, tekenden hiervoor op 28 mei een
samenwerkingsovereenkomst.
Klik hier voor het hele bericht.
DJI Expertblog: Centrum voor Herstel en Re-integratie in gevangenis Almelo
Als eerste penitentiaire inrichting in Nederland heeft de PI Almelo een Centrum voor Herstel en Reintegratie binnen de gevangenismuren. Wat is de gedachtegang hierachter en wat houdt het in?
Klik hier voor de Expertblog.
IJ&V: Arrestantenregime in Nederland kent een wankel evenwicht
Inrichtingen die arrestanten huisvesten hebben hun werkprocessen goed op orde en kundig
personeel in dienst. Er zijn echter knelpunten op het gebied van de benodigde zorg en het sobere
dagprogramma. De beperkte mogelijkheden voor re-integratie vergroten daarnaast het
recidiverisico. De sterke punten en de knelpunten houden elkaar in evenwicht, maar door de
huidige situatie in stand te houden vindt er geen ontwikkeling plaats van het arrestantenregime. In
haar vandaag verschenen rapport doet de Inspectie Justitie en Veiligheid aanbevelingen die
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het arrestantenregime.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht. Klik op de linken voor het rapport, de beleidsnota en het plan
van aanpak.
Uitspraak van de maand: KC 2018/003
Klager beklaagt zich over de opgelegde ordemaatregel van onder andere tijdelijke overplaatsing.
Klager stelt dat deze ordemaatregel disproportioneel is opgelegd, omdat klagers handelen niet
voldoet aan de eisen van artikel 24, eerste lid van de Bjj vanwege het ontbreken van grondslag.
Een lichtere maatregel zou meer op zijn plaats zijn en tevens had kunnen worden gedacht aan een
voorwaardelijke straf. Verder wordt verwezen naar het bij de behandeling van het
schorsingsverzoek door de voorzitter van de RSJ geconstateerde gebrek dat de beslissing in strijd
met artikel 27 van de Bjj is genomen door de selectiefunctionaris en niet door de directeur.
De beklagcommissie oordeelt dat de schriftelijke motivering van de tijdelijke overplaatsing
onvoldoende is, nu niet is gebleken waarom niet kon worden volstaan met een minder ingrijpende
interventie en de aanloop naar dit incident en de voorgeschiedenis van klager niet worden
genoemd. De beslissing om klager tijdelijk elders te plaatsen wordt disproportioneel geacht. Na
ambtshalve toetsing stelt de beklagcommissie vast dat de beslissing tot tijdelijke overplaatsing wel
door de directeur is genomen. Het beklag wordt gegrond verklaard met vaststelling van een
tegemoetkoming van een geldbedrag van € 50,00.
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.
Verschenen jaarverslagen:
Jaarverslag 2017 Adviescollege Verloftoetsing TBS
DJI Jaarverslag 2017
Verschenen nieuwsbrieven:
Defence for Children, 23 mei 2018
EuroPris, 18 mei 2018
Stadsdorp Wolvenburg, 31 mei 2018

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode
worden gehouden.
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.
Meer klanten voor de bajes dan verwacht
Het aantal gedetineerden daalt minder snel dan verwacht. Daarom moet het kabinet miljoenen
uittrekken voor het gevangeniswezen. De financiële tegenvaller op het gevangeniswezen bedraagt
dit jaar 35 en volgend jaar 39 miljoen euro. Deels gaat dat geld op aan extra forensische zorg,
maar een groot deel gaat op aan kosten voor bajesklanten.
Bron: Telegraaf
Datum: 29 mei 2018
Lees meer
Tóch medische dossiers zoek in gevangenisziekenhuis
In het gevangenisziekenhuis in Scheveningen zijn toch medische dossierstukken zoek geweest.
Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming ontkende dat eerder tegenover de Tweede
Kamer, maar in een zitting bij de medische tuchtraad kwam de aap uit de mouw: de stukken blijken
in de papierbak te zijn gedumpt.
Bron: AD
Datum: 23 mei 2018
Lees meer
Scherper toezicht op contacten gedetineerden
Het toezicht op het contact dat gedetineerden met de buitenwereld mogen hebben, wordt
aangescherpt. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft daar richtlijnen over opgesteld, naar
aanleiding van een affaire met de veroordeelde kindermisbruiker Robert M. Die bleek brieven te
hebben gestuurd aan verscheidene media en een advocaat, zonder dat de directie van de
gevangenis daarvan wist.
Bron: NOS
Datum: 19 mei 2018
Lees meer
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