
 
 
 
Nieuwsbrief juni 2021 
 
Kenniscentrum: 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 mei 2021 hebben de volgende dossiers disciplinaire straffen, middelengebruik, onderwijs en 
vorming ter beschikking gestelden, ordemaatregelen, verblijf in een jeugdinrichting en verlof een 
update gehad. 
 
Daarnaast zijn de dossiers nachtdetentie en Scholing- en trainngsprogramma (STP) als separate 
dossiers verwijderd en toegevoegd aan het dossier verblijf in een jeugdinrichting. 
 
 
Kenniscentrum: Agenda  
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
 
 8 juni   Voorzittersoverleg regio Zuid    MS Teams 
10 juni   Voorzittersoverleg regio Midden    MS Teams 
15 juni   VOM bijeenkomst      online  
10, 16, 22 & 30 juni  Summer School 2021: DJI voor iedereen?  online 
17 juni    Cursus Penitentair recht voor CvT secretarissen online  
24 juni    Cope of Punishment, Detention, Crisis: Acadamix  

Judicial Dialogues     online  
25 juni    Symposium Corona & Strafrecht   De Lik, Utrecht  
 
Klik hier voor meer activiteiten.   
 
Kenniscentrum en KBG CvT’s: Wet straffen en beschermen  
Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet straffen en beschermen (hierna: Wet SenB) gefaseerd in werking. Nogal 
wat onderdelen van de nieuwe wetgeving zijn voor het functioneren van de commissies van toezicht 
van praktisch belang. Voor de Klankbordgroep CvT's en de redactie(raad) van het Kenniscentrum CvT 
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is dit aanleiding om de leden van de CvT's gezamenlijk te voorzien van praktische informatie over de 
Wet SenB. Die informatie bestaat uit een toelichting op de wet door twee leden van de redactieraad, 
actualiteiten, een digitaal college en achtergronddocumenten. Lees meer.  
 
KBG CvT’s: Nieuwe leden  
Per 1 juni 2021 verwelkomt de Klankbordgroep Commissies van Toezicht drie nieuwe leden. Deze leden 
zijn aangetrokken in verband met het vertrek van de voorzitter, Leen Diepenhorst, per november 2021 
en het vertrek van drie andere leden van de KBG in de loop van 2022. In verband het borgen van de 
continuïteit van de KBG is gekozen voor een periode van overlap. De drie nieuwe leden zijn: 

• Marie-José Huis in ’t Veld, lid CvT PI Almelo 
• Jozien Schrale-Oranje, voorzitter CvT PI Ter Apel 
• en Herpert Trouw, voorzitter CvT PI Utrecht, locatie Nieuwersluis 

Lees meer. 
 
KBG CvT’s: Verslaglegging werkzaamheden mei 2021  
In de maand mei heeft de Klankbordgroep CvT’s geen overleggen gehad met externe gesprekspartners. 
Er heeft enkel een reguliere KBG-vergadering plaatsgevonden op 20 mei 2021. Verslag van deze 
vergadering vindt u hier.  
 
Deze maand heeft de KBG vier regionale voorzittersoverleggen op de planning staan en wel op 1, 3, 8 
en 10 juni 2021. Daarnaast vinden op 17 juni 2021 het halfjaarlijkse overleg met de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd en de reguliere KBG-vergadering plaats. De gehele jaarplanning van de 
KBG vindt u hier.   
 
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid: conceptverslag commissiedebat Gevangeniswezen 
en tbs  
De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 20 mei 2021 overleg gevoerd met de heer 
Dekker, minister voor Rechtsbescherming. Het conceptverslag van dit commissiedebat is hier te 
bekijken.  
 
RSJ: RSJ publiceert Jaarverslag 2020  
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft zijn Jaarverslag 2020 
gepubliceerd. Daarin kijkt de RSJ terug op een bewogen jaar. Lees meer.  
 
RSJ: Jurisprudentiebulletins juni 2021 
Het jurisprudentiebulletin van de maand juni is gepubliceerd. Klik hier het bulletin te downloaden.  
 
DJI: Plaatsingsproces KVJJ aangepast 
‘Er is altijd een zeker spanningsveld tussen het belang van de jongere en het belang van de 
maatschappij als het gaat om plaatsing in de KVJJ. Door goed overleg met alle netwerkpartners en 
casusbesprekingen verbeteren we de plaatsingen in de KVJJ steeds verder.’ Marjolein van Buul (senior 
selectiefunctionaris Divisie Individuele Zaken-DIZ) en Kitty Koop (gedragswetenschapper Forensisch 
centrum Teylingereind) over het nieuwe plaatsingsproces KVJJ dat sinds 21 mei 2021 geldt. Lees meer.  
 
DJI: Hoofddirecteur Gerard Bakker wordt inspecteur-generaal bij NVWA 
Gerard Bakker wordt inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees meer.  
 
DJI: Online VOM-bijeenkomst op 15 juni 2021  
Ben je benieuwd wat de nieuwe aanpak van jongeren in detentie voor jouw werk betekent? Doe dan 
mee aan de online bijeenkomst van het programma Vrijheidsbeneming op Maat Jeugd (VOM) op 15 
juni 2021. Lees meer.   
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DJI: DJI werkt door aflevering 7  
Benieuwd hoe het in de PI Rotterdam staat met de implementatie van de Wet straffen en beschermen? 
En hoe het werk van de Geestelijk Verzorgers veranderd is in coronatijd? Deze aflevering is hier te 
bekijken.  
 
DJI: Hbo-studenten geven extra impuls aan detentie en re-integratieplan   
Van 1 juni tot en met 31 december 2021 gaan 56 (bijna) afgestudeerde hbo’ers het gevangeniswezen 
ondersteunen om de theorie van methodisch handelen in de praktijk te brengen. Lees meer.  
 
Opleidingsinstituut DJI: Team klaargestoomd voor vrouwelijke terroristenafdeling PI Zwolle 
Na Vught en Rotterdam heeft PI Zwolle sinds vorig jaar zomer ook een terroristenafdeling. Uniek in 
Zwolle is dat de afdeling alleen voor vrouwen bestemd is. Medewerkers van de TA zijn recent getraind 
en daarmee voorbereid op het werk met deze groep. Lees meer.  
 
DJI: Meld je nu aan voor het online wervingsevent van PI Krimpen aan den IJssel op 14 juni 2021 
Op maandag 14 juni 2021 ben je van harte welkom op het online wervingsevent van de Penitentiaire 
Inrichting Krimpen aan den IJssel. Lees meer.   
 
Minister voor Rechtsbescherming: Antwoorden Kamervragen over de screening van justitiële 
zorginstellingen 
Minister Dekker beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van artikelen over het functioneren van het 
stelsel van zorgaanbestedingen. Hij gaat hierbij in op de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen 
(SP).Lees meer.  
 
Minister voor Rechtsbescherming: Kamerbrief met reactie op het bericht dat gedetineerden 
geblokeerde telefoonnummers konden bellen  
Minister Dekker reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van 
de Tweede Kamer om een reactie op het bericht dat gedetineerden geblokkeerde telefoonnummers 
konden bellen. Lees meer.  
 
Tweede Kamer: Cijfers incidenten & geweld tegen personeel in het gevangeniswezen 
Een brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer over de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ waarin 
wordt ingezoomd op drie categorieën misdragingen van gedetineerden die specifiek gericht waren naar 
medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in het gevangeniswezen namelijk; verbale 
agressie naar personeel, bedreiging naar personeel en fysiek geweld naar personeel.  
Lees meer.  
 
WODC: Volwassen deelnemers aan ESF-gefinancierde re-integratieprogramma’s hebben vaker 
werk; geen betere positie voor jongeren  
Volwassen deelnemers aan met door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde modules, 
bedoeld om de arbeidsmarktkansen van zowel volwassen als jeugdige gedetineerden te verbeteren, 
hebben na detentie vaker werk dan gedetineerden die niet hebben deelgenomen. Deelnemende 
jongeren hebben na detentie geen betere positie dan niet deelnemers. Dat blijkt uit de evaluatie van het 
WODC. Het programma bestaat uit verschillende modules gericht op vakopleidingen, mbo-, middelbare 
school- of algemene opleidingen, algemene levensvaardigheden en hulp bij het zoeken naar werk na 
detentie. Ook worden deelnemers begeleid bij het werk tijdens detentie. Lees meer.   
 
Inspectie J&V: Jaarbericht 2020: Grote druk op uitvoeringsorganisaties 
Bij een aantal uitvoeringsorganisaties in het werkveld van justitie en veiligheid is de druk zo hoog dat 
het veilig maken en houden van de samenleving in de knel kan komen. Het gaat bijvoorbeeld om de 
politie, om organisaties in de jeugdzorg en die in de forensische zorg. De Inspectie Justitie en Veiligheid 
signaleert deze tendens in haar Jaarbericht 2020 waarin zij terugblikt op rode draden uit haar 
onderzoeken van vorig jaar. Lees meer.  
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Tramaanslag Utrecht: risico’s vooraf niet zo klein mogelijk gemaakt  
De politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben onvoldoende aandacht 
gehad voor de vele problemen die Gökmen T. had. Vóór zijn aanslag op de Utrechtse tram hebben zij 
zijn problematiek niet genoeg met elkaar besproken en aangepakt. Hierdoor hebben deze organisaties 
de risico’s voor de samenleving niet zo klein mogelijk gemaakt. Een completer beeld over T. had 
mogelijk geleid tot een betere aanpak van zijn problemen. Daarmee zegt de Inspectie JenV niet dat de 
aanslag voorkomen had kunnen worden. Lees meer.  
 
Nationale Ombudsman: Ombudsman dringt bij minister Dekker aan op een behoorlijke 
procedure voor herbeoordeling van levenslanggestraften  
De procedure waarin over eventuele verkorting van de levenslange gevangenisstraf wordt besloten, 
kent structurele tekortkomingen. De Nationale ombudsman constateert dat de besluitvorming door 
minister Dekker voor Rechtsbescherming keer op keer niet transparant en voortvarend is geweest. 
Criteria die voortvloeien uit het verbod van onmenselijke bestraffing, hebben niet vooropgestaan, terwijl 
dat wel had gemoeten. Gevangenen moesten vele rechterlijke procedures voeren om onrechtmatige 
beslissingen van de minister te laten bijsturen. De gang van zaken is voor slachtoffers onnodig 
belastend geweest. Lees meer. 
 
Koers en kansen: Social Impact Bond ‘Werk na detentie’: dertien lessen over een innovatieve 
manier van samenwerken tussen private partijen en de rijksoverheid.   
Ex-gedetineerden met een baan hebben minder kans terug te vallen in crimineel gedrag. Dat is 
waardevol voor deze mensen zelf én vergroot de veiligheid in de samenleving. Tegelijkertijd kan het de 
maatschappij financieel wat opleveren. Zo is er minder geld nodig voor uitkeringen en ook de kosten als 
gevolg van recidive gaan omlaag: minder strafrechtelijke trajecten en duur gevangenisverblijf. Het is 
dan ook wenselijk dat zo veel mogelijk ex-gedetineerden een baan krijgen. Bijvoorbeeld met een nieuwe 
en naar verwachting effectievere methode van toeleiding naar werk. 
Omdat de ontwikkelkosten van een nieuwe methode voor de baten uitgaan moet zo’n vernieuwing 
voorgefinancierd worden. De vraag is dan: welke partijen zijn bereid om dit risico te nemen? In een 
Social Impact Bond (SIB), een experimentele financierings- en samenwerkingsvorm, zijn dat private 
partijen. Lees meer.  
 
Expertisecentrum Kind: Detentie: van generatie op generatie  
Het draaiboek voor een effectieve aanpak van criminele families bestaat niet. Alles staat of valt met 
aandacht voor situatie, context en maatwerk. Dit concluderen de onderzoekers A. Boer, R. Ceulen, H. 
Moors en T. Spapens in ‘Interveniëren in criminele families’. Zij deden het onderzoek in opdracht van 
het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. De onderzoekers trokken de conclusies op basis 
van een systematische literatuurstudie, tientallen interviews en groepsgesprekken met uitvoerende 
professionals. De resultaten staan in een boek dat zowel inzichten van de werkvloer als uit de 
wetenschap bevat. De onderzoekers willen met dit boek professionals inspireren die bij en voor 
gemeenten proberen vat te krijgen op de complexe problematiek van criminele families.  Lees meer.  
 
Expertisecentrum Kind: ‘Not my crime, still my sentence’ campagne 2021 – caleidoscoop voor 
verandering 
Sinds 2010 voert COPE jaarlijks in de maand juni een pan-Europese campagne onder de titel ‘Not my 
crime, still my sentence’ om meer bekendheid te geven aan kinderen met gedetineerde ouders en de 
problemen waarmee zij te maken kunnen krijgen en hoe zij het best kunnen worden ondersteund. Het 
afgelopen jaar stond in het teken van de COVID-19-pandemie en de dramatische gevolgen daarvan 
voor het dagelijks leven. Maatregelen en beperkingen om de verspreiding van het virus te beperken, 
hebben grote gevolgen gehad voor kinderen met een ouder in detentie. Door de opschorting van 
persoonlijke bezoeken in gevangenissen en ondanks maatregelen om de continuïteit van de relatie 
tussen kind en ouder te bevorderen (met name videobellen) hebben sommige kinderen bijna een jaar 
lang geen face-to-face contact gehad of hun ouder geknuffeld. Bij de overgang naar de heropening van 
gevangenissen en persoonlijke bezoeken moet worden gewaarborgd dat in dit proces aan de behoeften 
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en rechten van deze kinderen wordt voldaan en dat er voldoende rekening mee wordt gehouden. Lees 
meer.  
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur: Steuntje in de rug voor kinderen met een ouder in de gevangenis 
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is met steun van Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland, 
Vereniging Humanitas en Expertisecentrum K I N D een samenwerking met ons aangegaan. Doel is dat 
kinderen van gedetineerden die het financieel zwaar hebben, lid kunnen worden van een 
sportvereniging of culturele lessen kunnen volgen. De samenwerkingspartners hebben direct contact 
met ouders en families, kunnen signaleren en een aanvraag bij ons fonds doen. Lees meer.  
 
European Committee for the prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment: Anti-torture committee warns against the impact of austerity measures on the 
conditions of detention in prisons  
The Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture (CPT) today issued a set of minimum 
requirements for conditions of detention in European prisons, concerned by the negative effects of pre-
existing austerity measures in certain states, which could be exacerbated by possible deeper budgetary 
restrictions due to the long-term impact of the Covid-19 pandemic. Lees meer.  
 
Uitspraak van de maand: KC 2021/033 
Het klaagschrift is gericht tegen de ordemaatregel van acht dagen afzondering die aan klager is 
opgelegd nadat klager zijn raadsman bij wijze van afscheid een elleboogboks heeft gegeven. Deze 
maatregel is volgens klager en zijn raadsman strijdig met de redelijkheid en billijkheid en bovendien niet 
noodzakelijk. De directeur stelt dat er streng wordt toegezien op de coronamaatregelen en dat dit 
concreet inhoudt dat gedetineerden bij fysiek contact met iemand van buiten in afzondering worden 
geplaatst. De beklagcommissie overweegt dat voldoende aannemelijk is geworden dat klager zich niet 
heeft gehouden aan de coronamaatregelen terwijl hij op de hoogte was van het verbod op fysiek contact. 
De beklagcommissie is van oordeel dat dit een strafwaardige gedraging is waarvoor aan klager een 
disciplinaire straf opgelegd had kunnen worden. Voor het opleggen van een ordemaatregel is vereist 
dat dit noodzakelijk is voor het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting. 
De noodzaak om klager voor de duur van acht dagen te plaatsen op een individueel programma 
vanwege het geven van een korte elleboogboks is volgens de beklagcommissie onvoldoende gebleken. 
De beklagcommissie verklaart het beklag gegrond en kent aan klager een tegemoetkoming van € 40,- 
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 Van der Hoevenkliniek – jaarverslag 2020  
CvT PI Grave – jaarverslag 2020  
CvT MPC te Stroe – jaarverslag 2020 
CvT PI Zuid-Oost locatie Roermond – jaarverslag 2020 
CvT PI Haaglanden – jaarverslag 2020 
CvT PI Veenhuizen – jaarverslag 2020   
Jaarverslag Nationale Ombudsman 2020 
 
Verschenen nieuwsbrieven 
Koers en Kansen – mei 2021  
DJI Nieuwsflits – mei 2021  
RESCALED – mei 2021  
EuroPris – mei 2021 
Prison Insider – 14 mei 2021 
RSJ – juni 2021  
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Prison Insider –28 mei 2021 
 
Luistertip van de redactie: Podcast Buiten de Muren – Spijt komt na de zonde  
Harry zat al tweemaal vast voor moord en draaideurcrimineel Bram stal voor de zóveelste keer een 
zakje snoep. Na lange gevangenisstraffen komen ze eindelijk vrij. Deze keer zijn ze vastbesloten om 
het allemaal anders te gaan doen. 
Toch geven de statistieken hen weinig kans. Maar liefst de helft van de ex-gevangenen vervalt in oude 
fouten. Waarom is het zo moeilijk om op het rechte pad te blijven? 
Marjolein Knol volgt in Buiten de Muren Harry en Bram een jaar na hun vrijlating. Gaat het ze lukken uit 
handen te blijven van justitie? 
Buiten de Muren, een podcast over kansen krijgen, kansen benutten en de vraag wanneer je echt vrij 
bent. Luister hier.  
 
Luistertip van de redactie: Podcast - Sorry voor mijn broertje  
Het is vroeg in de ochtend als een tot de tanden bewapend arrestatieteam de deur inbeukt. Nahib (26) 
wordt tegen de muur gegooid. ‘Hij is het niet!’, roept iemand. In de kamer ernaast vinden ze degene 
waar ze wél naar op zoek zijn – zijn broertje Nabil (24). Die wordt op dat moment gezocht voor een serie 
gewapende overvallen. Sorry voor mijn broertje, een podcast van KRO-NCRV en NPO 3FM, is vanaf 
donderdag 6 mei in zijn geheel te beluisteren via de bekende podcast kanalen.  
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. 
 
 
 
 
Langstzittende gevangene van Nederland is vrij: Loi Wah C. vermoordde heel gezin en krijgt nu 
gratie 
De in 1989 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde Chinees Loi Wah C. (62) is na dertig jaar 
weer vrij man. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft hem gratie 
verleend, omdat er volgens hem geen argumenten meer zijn waarop het gratieverzoek zou kunnen 
worden geweigerd. Onder de voorwaarde dat hij het land zou verlaten is C. vrijgelaten. Hij is inmiddels 
in China.  
 
Datum: 10 mei 2021 
Bron: Ad.nl 

  Lees meer 
 
Gevangene uit Zutphen die bewakers in bajes te lijf ging met koffiekan krijgt celstraf 
De 45-jarige Pieter Jan van S. uit Zutphen moet acht maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in 

https://mailchi.mp/prison-insider.com/week9en?e=0aa9f2042d
https://www.nporadio1.nl/podcasts/buiten-de-muren
https://kro-ncrv.nl/programmas/sorry-voor-mijn-broertje
mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
http://www.commissievantoezicht.nl/
https://www.ad.nl/rotterdam/langstzittende-gevangene-van-nederland-is-vrij-loi-wah-c-vermoordde-heel-gezin-en-krijgt-nu-gratie%7Ea9957764/


Zutphen vrijdag beslist. Van S. ging op 9 december 2020 twee gevangenismedewerkers te lijf met een 
kan vol hete koffie. 
 
Datum: 7 mei 2021  
Bron: AD.nl 

  Lees meer 
 
Gevangenen branden ‘Zuivere Koffie’ – zo krijgen ex-gedetineerden de kans op een nieuw leven 
Bijna de helft van alle ex-gedetineerden in Nederland belandt binnen twee jaar weer in de gevangenis. 
Social Impact Maker gelooft dat werk cruciaal is om deze vicieuze cirkel te doorbreken. 
De sociale onderneming verkoopt koffie (Zuivere Koffie), thee (Guiltea) en bakkersproducten (Jailbird 
Bakery) die worden gemaakt in Nederlandse gevangenissen. 
Het bedrijf wil in 2025 minimaal 500 ex-gedetineerden een nieuwe start hebben gegeven. 
 
Datum: 26 april 2021 
Bron: Businessinsider.nl  

  Lees meer 
 

      Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
 

https://www.ad.nl/zutphen/gevangene-uit-zutphen-die-bewakers-in-bajes-te-lijf-ging-met-koffiekan-krijgt-celstraf%7Ea9e6e798/
https://www.businessinsider.nl/zuivere-koffie-gevangenis-jemuel-lampe/
https://www.commissievantoezicht.nl/
http://www.commissievantoezicht.nl/afmelden-nieuwsbrief/

	Nieuwsbrief juni 2021
	Kenniscentrum: Dossiers
	Tramaanslag Utrecht: risico’s vooraf niet zo klein mogelijk gemaakt  De politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben onvoldoende aandacht gehad voor de vele problemen die Gökmen T. had. Vóór zijn aanslag op de Utrechtse...
	Tramaanslag Utrecht: risico’s vooraf niet zo klein mogelijk gemaakt  De politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben onvoldoende aandacht gehad voor de vele problemen die Gökmen T. had. Vóór zijn aanslag op de Utrechtse...
	Nationale Ombudsman: Ombudsman dringt bij minister Dekker aan op een behoorlijke procedure voor herbeoordeling van levenslanggestraften  De procedure waarin over eventuele verkorting van de levenslange gevangenisstraf wordt besloten, kent structurele ...

