
 
 
Nieuwsbrief juni 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: Update inwerkingtreding gewijzigde Beginselenwetten (o.a. beklagcommissie 
vervoer DV&O en bemiddeling) 
Vanuit de afdeling wetgeving van DJI is de volgende update ontvangen: Op 2 april 2019 is de Wet tot 
Wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet 
politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en 
wijzigingen van technische aard, door de Eerste Kamer aanvaard (zie Staatsblad 2019,141). Het streven 
was er op gericht de wet in werking te laten treden op 1 juli 2020. De betreffende wet kan echter pas in 
werking treden op het moment dat ook de onderliggende Algemene maatregel van bestuur (Amvb) in 
werking kan treden. Deze Amvb is gereed om voor advies te verzenden aan de Raad van State maar 
in het kader van de uitbraak van COVID-19 worden thans alleen stukken aan de Raad van 
State  aangeboden die spoed hebben. Hoewel de Amvb noodzakelijk is voor inwerkingtreding van de 
wet, kan deze niet worden aangemerkt als spoedstuk. Het is op dit moment onzeker op welk moment 
de Amvb wel ter advies kan worden aangeboden. De nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding van de 
wet en de Amvb is daarom vooralsnog 1 januari 2021. 
 
Kenniscentrum: Corona (Covid-19) 
De redactie van het Kenniscentrum heeft op de homepage van het kenniscentrum een Corona (Covid-
19) ‘button’ aangemaakt. Achter deze button komt een overzicht van (links naar) informatie betreffende 
corona (Covid-19) in relatie tot de werkzaamheden van de commissies van toezicht. De pagina is nog 
in aanmaak, de redactie is nog bezig met het vullen ervan maar we willen jullie er desondanks graag 
vast op wijzen. Lees meer. 
 
Kenniscentrum: Vacature 
Er is op dit moment één vacature. De commissie van toezicht bij de PI Rotterdam, locatie De Schie is 
op zoek naar een nieuw lid. Bekijk de vacature. Reageren kan tot en met 26 juni 2020. 
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Kenniscentrum: Vacatiegelden 
Bij brief van 18 mei 2020 heeft de hoofddirecteur van DJI besloten om de vacatiegelden van de 
commissies van toezicht met ingang van 1 januari 2020 te wijzigen. De brief en de nieuwe bedragen 
voor de vacatiegelden vindt u hier.  
 
Kenniscentrum: Agenda  
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden. Voor de komende maand zijn dat in ieder geval:  
8 juni 2020 – EuroPris: Annual General Meeting – Dublin, Ierland 
16 juni 2020 – Cursus penitentiair recht voor advocaten – Vrije Universiteit Amsterdam  
 
RSJ: Geen strafonderbreking gedetineerden DC Schiphol, ondanks coronabesmettingen 
De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft de 
beroepen van twee gedetineerden, gericht tegen de afwijzing van hun verzoek om strafonderbreking in 
verband met coronabesmettingen in het Detentiecentrum (DC) Schiphol, ongegrond verklaard. Lees 
meer. 
 
RSJ: Knelpunten zorgen voor stagnatie in door- en uitstroom tbs-gestelden 
Verschillende knelpunten zorgen ervoor dat een deel van de tbs-gestelden langdurig in tbs-klinieken 
verblijft zonder dat er enig perspectief is op door- of uitstroom. Tbs-klinieken worstelen met deze groep. 
Lees meer. 
 
DJI: Gezond en veilig werken in onze inrichtingen 
DJI bereidt zich voor op de vraag hoe het ‘nieuwe normaal’ er in de inrichtingen uit komt te zien. Ook 
stellen ze een protocol op voor het veilig en gezond werken in de inrichtingen zolang het coronavirus 
aanwezig is. De uitgangspunten voor deze maatregelen zijn inmiddels besproken met de vakbonden en 
het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Lees meer. 
 
DJI: Coronavirus - maatregelen DJI verlengd 
Gisteravond (red: 19 mei 2020) zei minister-president Rutte in een persconferentie dat er stap voor stap 
meer ruimte komt voor versoepeling van de coronamaatregelen, zolang het coronavirus onder controle 
blijft. Per 1 juni 2020 wordt 'alleen' weer iets meer 'samen' in Nederland. Lees meer. 
 
DJI: start bezoek en verlof gefaseerd weer op 
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker stuurde vandaag (red: 29 mei 2020) een brief naar de 
Tweede Kamer over het geleidelijk versoepelen van de coronamaatregelen bij DJI. Met ingang van 2 
juni worden bezoek en verlof op kleine schaal mogelijk. In drie gevangenissen start een proef met 
bezoek achter plexiglas. Alle jeugdigen en tbs-gestelden kunnen per 2 juni gelimiteerd bezoek 
ontvangen en als onderdeel van hun behandeling ook op begeleid verlof. De overige maatregelen, zoals 
het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden, blijven van kracht. Lees meer. 
 
DJI: Quarantaineverhalen uit de bajes 
Jodie was vroeger een meisje dat binnen de lijntjes kleurde. In haar werk als humanistisch geestelijk 
verzorging komt zij dagelijks in aanraking met mensen die juist wel over de lijn zijn gegaan. En nu hun 
dagen in detentie doorbrengen. Jodie vertelt in deze serie hun verhaal. Daarmee geeft zij een inkijkje in 
het leven van deze mannen, voor en tijdens detentie. Lees meer. 
 
WODC: Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: Een verkenning naar een 
jeugdstrafrechtmonitor 
De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding om daadwerkelijk een jeugdstrafrecht monitor te 
ontwikkelen. Deze monitor dient dan wel voorzien te worden van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
elementen. In opdracht van het WODC heeft de Universiteit Leiden, de Universiteit van Curaçao en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit onderzoek uitgevoerd. Lees meer.  
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Inspectie Justitie en Veiligheid: hervat uitgestelde bezoeken 
De Inspectie Justitie en Veiligheid hervat vanaf vandaag de werkzaamheden die zij vanwege het 
coronavirus sinds half maart had opgeschort. De hervatting betekent onder meer dat zij weer bezoeken 
zal brengen aan organisaties in de jeugd-, migratie, justitie- en veiligheidsketens waar zij toezicht op 
houdt. Lees meer. 
 
Reclassering Nederland: Reclasseren in coronatijd: adviseur in de gevangenis Tineke doet het 
zo 
Sinds half maart mogen reclasseringswerkers de meeste Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) niet of 
nauwelijks meer in. Ondanks de maatregelen zoeken reclasseringswerkers samen met de medewerkers 
uit de PI naar oplossingen om hun gezamenlijke werk zo goed mogelijk voort te zetten. Zo ook 
reclasseringswerker Tineke. Lees meer. 
 
Forum Levenslang: hekelt toepassing re-integratiecriteria levenslanggestraften 
Het Forum Levenslang heeft op 4 juni een notitie aangeboden aan de Minister voor Rechtsbescherming, 
Sander Dekker, waarin kritiek wordt geuit op de manier waarop de minister de re-integratiecriteria voor 
levenslanggestraften toepast. De notitie, ‘Een kritische, gedragskundige noot bij de voorgeschreven 
criteria in de advisering van het Adviescollege Levenslanggestraften’, is opgesteld door 
gedragsdeskundigen binnen het Forum Levenslang. Aanleiding voor het uitbrengen van deze notitie is 
de ons inziens onjuiste uitleg die de minister geeft aan de in het Besluit ACL opgenomen re-
integratiecriteria en derhalve ook aan de toepassing daarvan. Lees meer. 
 
Expertisecentrum KIND: De impact van strafrechtelijke beslissingen 
“Als een rechter overweegt een ouder naar de gevangenis te sturen, moet hij of zij nadenken over welke 
veranderingen dit voor ieder kind met zich meebrengt. Wat zijn de rechten van het kind en wat is het 
beste voor het kind. Indien mogelijk moet de ouder een straf krijgen in de gemeenschap in plaats van 
naar de gevangenis te gaan, vooral als hij of zij de belangrijkste verzorger van het kind is.” Dit is een 
onderdeel uit de aanbeveling van de Raad van Europa over kinderen met een gedetineerde ouder. Lees 
meer. 
 
Uitspraak van de maand: KC 2020/11 (arbeid in tijden van corona) 
Het klaagschrift is gericht tegen a. het gedrag van personeelsleden in de inrichting; b. het feit dat 
klaagster ondanks de coronacrisis arbeid dient te verrichten en c. het feit dat het personeel geen 
anderhalve meter afstand houdt en geen gebruik maakt van beschermingsmiddelen zoals een 
mondkapje of handschoenen. De beklagrechter heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard in de 
onderdelen a. en c. van het beklag omdat sprake is van feitelijk handelen c.q. van andere feiten dan 
waarover in het klaagschrift wordt geklaagd. Ten aanzien van onderdeel b. is overwogen dat de 
directeur de noodzakelijke maatregelen treft om de mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Deze maatregelen in overeenstemming zijn met de maatregelen die gelden in de vrije 
maatschappij en dat er geen sprake is van schending van de EPR. Bovendien is de arbeidsverplichting 
voor gedetineerden in de gevangenis opgeheven vanwege de huidige situatie. Dit betekent dat klaagster 
ook de keus kan maken om niet naar de arbeid te gaan. Onderdeel b. van de klacht is daarom 
ongegrond verklaard. 
 
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 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdbescherming – 2019 
Nationale ombudsman en kinderombudsman - 2019 
Perspectief herstelbemiddeling – 2019 
Prison Insider - 2019 

https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/inspectie-jenv-hervat-uitgestelde-bezoeken
https://reclassering.nl/actueel/verhalen/reclasseren-in-coronatijd-adviseur-in-de-gevangenis-tineke-doet-het-zo
https://drive.google.com/file/d/14UOCYxLctJx1JNVW-vt_2pDTJ1l1gpHH/view?usp=sharing
https://forumlevenslang.nl/nieuws/fl-uit-kritiek-op-toepassing-re-integratiecriteria-levenslanggestraften/
https://expertisecentrumkind.nl/2020/06/03/de-impact-van-strafrechtelijke-beslissingen/
https://www.commissievantoezicht.nl/nieuwe-uitspraken/kc-2020-011--arbeid-in-tijden-van-corona-/
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/22/publicatie-jaarbeeld-en-klachtbeeld-igj-2019
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/nationale-ombudsman-roept-op-tot-meer-regie-jaarverslag-2019
https://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/jaarverslag
https://mailchi.mp/prison-insider/rapport-dactivite2019-indispensable-listeen?e=0aa9f2042d


Reclassering Nederland – 2019 
Commissie van Toezicht bij de PI Alphen aan den Rijn - 2019 
Commissie van Toezicht bij de PI Lelystad - 2019 
Commissie van Toezicht bij de PI Nieuwersluis - 2019 
Commissie van Toezicht bij de PI Vught - 2019 
Commissie van Toezicht bij de RJJI De Hunnerberg - 2019 
 
Verschenen nieuwsbrieven 
Expertisecentrum KIND – april 2020 
EuroPris – mei 2020 
Perspectief herstelbemiddeling – #1 2020 
Prison Insider – 8 mei 2020 
Prison Insider – 22 mei 2020 
Prison Insider – 27 mei 2020 
Stadsdorp Wolvenburg – juni 2020 
 
Verschenen tijdschriften/magazines  
Delikt en Delinkwent - 2020/04 en 05 (digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en 
andere geabonneerden.) 
 
Kijktip: Ajouad en de Top 600 
Ajouad el Miloudi gaat in een tweeluik op zoek naar jongens die op de Top 600 lijst van veelplegers 
staan. Wat is de juiste begeleiding om het leven van jongens die op de lijst van veelplegers staan op de 
rit te krijgen? Ze ’s nachts van hun bed lichten? Ajouad vraagt zich af of dit de beste aanpak is. Het 
tweeluik is via NTR terug te kijken.   
 
Luistertip: Hoe vier je Moederdag als je kind in detentie zit? 
Wat betekent Moederdag voor moeders van wie een kind in detentie zit, of die zelf in de gevangenis 
zitten? Voor hen is dit vaak een moeilijke dag. In het kader van Moederdag (zondag 10 mei) zond 
Langstraat FM op zaterdag 9 mei een interview uit met Beppie van der Linden, maatschappelijk werker 
Familiezorg bij Gevangenenzorg Nederland. Luister het interview.  
 
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. 
 
 
Toezicht houden in coronatijd: responsief en flexibel, maar niet zonder risico 
Niet eerder trad toezicht zó op de voorgrond als tijdens deze coronacrisis. Vrijwel dagelijks zijn toezicht 
houden en handhaven onderwerpen van gesprek. Wat betekent deze intensieve fase eigenlijk voor 
toezichthouders zelf? Komen ze nog wel toe aan hun gebruikelijke werk? Bureau Inspectieraad 
inventariseerde hoe verschillende toezichthouders en inspecties met de crisis omgaan. 
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Datum: 2 juni 2020 
Bron: ToeZine 
 

  Lees meer 
 
Oud-gevangenisdirecteur: ‘Coronamisstanden in gevangenissen, gedetineerden worden 
monddood gemaakt’ 
Minister Dekker zegt dat in Nederlandse gevangenissen de RIVM-coronamaatregelen worden 
nageleefd. Maar volgens vertegenwoordigers van gedetineerden is dit allesbehalve waar. Sterker, 
gedetineerden met klachten die naar de media willen stappen, worden ‘monddood’ gemaakt, stelt een 
oud-gevangenisdirecteur. 
 
Datum: 13 mei 2020 
Bron: de Volkskrant  
 

  Lees meer 
 
NCTV: terrorismegevangenis op springen 
De terroristenafdelingen in Nederlandse gevangenissen zitten zo vol, dat het systeem onder druk staat. 
Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het halfjaarlijkse 
Dreigingsbeeld. Het risico van aanslagen op gevangenispersoneel is reëel. 
 
Datum: 7 mei 2020 
Bron: Telegraaf 
 

  Lees meer 
 

      Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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