nieuwsbrief maart 2016
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. Afgelopen periode hebben een aantal dossiers een update
gehad, waaronder het dossier terugkeeractiviteiten, contact met de buitenwereld en honger- en
dorststaking. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken
door naar ons te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
DJI: Landelijke re-integratiedag
Op 8 maart 2016 organiseerde het project re-integratie van (ex-) gedetineerden de Landelijke reintegratiecentrum dag in Nieuwersluis. De Re-integratie Centra (RIC) zijn een initiatief ontstaan vanuit
de praktijk. Het RIC is een multifunctionele ruimte waar gedetineerden zelfstandig naar toe kunnen en
kunnen werken aan hun re-integratie.
Vaak kennen gedetineerden al een leven vol problemen voordat zij met justitie in aanraking komen.
Om de kans te verkleinen dat gedetineerden na hun vrijlating weer in oude fouten vervallen, faciliteert
het Gevangeniswezen hen -samen met gemeenten en ketenpartners- bij een goede terugkeer naar
de maatschappij.
Hierbij de link naar het nieuwsbericht.
Reactie DJI op uitzending EenVandaag ‘Cipiers vrezen levensgevaarlijke situaties door
celdeur’
In de uitzending van 2 maart 2016 is gesteld dat in bijna alle gevangenissen in het land grote
veiligheidsrisico’s voor gedetineerden en personeel bestaan doordat celdeuren van binnen gesloten
kunnen worden. Bij brand of een gijzeling van een medegedetineerde kan dat tot levensgevaarlijke
situaties leiden. Aldus EenVandaag is de overheid hiervan op de hoogte maar serieuze maatregelen
blijven uit.
DJI heeft op de uitzending gereageerd. Op de website van DJI is het volgende bericht opgenomen:
“Een gedetineerde kan zijn celdeurslot moedwillig blokkeren en zich daarmee insluiten. Dit kan nooit
100 procent worden voorkomen. In de uitzending van EenVandaag van 2 maart spreken bewaarders
hun bezorgdheid uit over de kans op een dergelijke situatie.
De deuren waarover het in de uitzending gaat, wordt in een klein aantal inrichtingen gebruikt. In de
meeste inrichtingen van DJI wordt gewerkt met zogeheten speciaalbouten. Deze zorgen ervoor dat in
geval van een calamiteit de deur snel geopend kan worden. Nog voor de zomer van 2016 worden
deze bouten geplaatst in de inrichtingen waar ze nog niet zijn. De aanpassingen dragen bij aan de
veilige werkomstandigheden het DJI-personeel, iets wat de voortdurende aandacht van de organisatie
heeft. De werking van de speciaalbouten wordt gedemonstreerd in een filmpje.”
DJI: DJI neemt Justitieel Complex Zaanstad in beheer
Op 1 maart 2016 ondertekenden Jaap Uijlenbroek, de directeur generaal Rijksvastgoedbedrijf en Han
van Ooste, directeur Pi2 (Consortium), het Beschikbaarheidscertificaat. Met het ondertekenen van het
Beschikbaarheidscertificaat is de realisatiefase van het Justitieel Complex Zaanstad (JC Zaanstad)
afgerond en daarmee is het gebouw in beheer van DJI gekomen.

In slechts 18 maanden is het justitieel complex neergezet; een hele korte tijd gezien hoe kwalitatief
hoogwaardig en innovatief het complex is geworden. Voor het gehele nieuwsbericht, hierbij de link.
DJI: Finish Herstelestafette langs gevangenissen
In aanloop naar de Europese Dag van het Slachtoffer vond op 18 februari 2016 de allerlaatste Dag
van Herstel plaats in de PI Nieuwegein. Niet eerder werd in de Nederlandse gevangenissen op zo’n
grote schaal aandacht besteed aan de gevolgen van delicten voor slachtoffers en gingen
personeelsleden en gedetineerden met elkaar in gesprek over thema’s als spijt, schuld, schaamte en
herstelbemiddeling. 500 gedetineerden en 1100 gevangenismedewerkers woonden de bijeenkomsten
bij. 150 gedetineerden meldden zich aan voor herstelbemiddeling.
Klik op bovenstaande link voor het gehele nieuwsbericht op de website van DJI.
RSJ adviezen:
Duur wekelijks activiteitenprogramma in penitentiaire inrichtingen
De Afdeling advisering van de RSJ heeft geconstateerd dat de regelgeving inzake het aantal uren dat
in het basisprogramma in PI’s wekelijks aan activiteiten wordt besteed niet eensluidend is. Naar het
oordeel van de Afdeling advisering is hier sprake van een onwenselijke situatie. Voor de betrokken
gedetineerden leidt dit tot onduidelijkheid terwijl het tegelijkertijd voor hen onmogelijk is een beroep te
doen op de rechtsbescherming die in de penitentiaire wet- en regelgeving is vastgelegd.
De Afdeling advisering van de RSJ adviseert om deze situatie zo snel mogelijk te wijzigen door op
eenduidige wijze, bijvoorbeeld in de Penitentiaire maatregel of in een ministeriële regeling, vast te
leggen dat in het basisprogramma van het regime van beperkte gemeenschap in de penitentiaire
inrichtingen 43 uren aan activiteiten worden aangeboden.
Risico's en knelpunten in de longstay
Aanleiding voor het advies was voor de RSJ de situatie dat er als gevolg van het Masterplan DJI voor
de periode 2013-2018 nog maar één kliniek is overgebleven met longstayvoorzieningen. De gevolgen
van deze situatie zijn tot dusverre niet (in openbare stukken) beleidsmatig of anderszins belicht.
De RSJ constateert dat het verblijf van alle tbs-longstaypatiënten (waarmee wordt gedoeld op
terbeschikkinggestelden die op een longstay-afdeling zijn geplaatst) in één enkele kliniek, leidt tot een
‘monopoliepositie’ van deze kliniek en daarmee tot een risico op de ontwikkeling van een eenzijdige
visie op de behandeling en bejegening van tbslongstaypatiënten. Dit kan de uitstroom uit de longstay
belemmeren. Tijdens het adviestraject zijn daarnaast zorgen naar voren gekomen over de
longstaylocatie Vught. Deze zorgen hangen samen met de inbedding van de longstayvoorziening in
een penitentiaire inrichting. Een penitentiaire omgeving is geen optimale omgeving om het voor tbslongstaypatiënten benodigde kwalitatief hoogstaande woon- en zorgklimaat te realiseren. Ten slotte
bestaan er specifieke zorgen over de Zeer Intensieve Specialistische Zorgafdeling van de
longstaylocatie Vught.
De staatssecretaris heeft op het advies gereageerd. Beide stukken zijn opgenomen in het
nieuwsbericht op het Kenniscentrum Commissie van Toezicht.
IVenJ: Rapport onderzoek in PI Vught naar aanleiding van berichten in de media
De Inspectie VenJ heeft geen misstanden aangetroffen in PI Vught ten aanzien van de gezagscultuur
en de veiligheid. Medio 2015 verschenen in de Telegraaf meerdere negatieve berichten over PI Vught
die suggereren dat er sprake zou zijn van een gezagscrisis, doofpotcultuur en een veiligheidslek.
Daarop heeft de Inspectie VenJ besloten onderzoek uit te voeren om zich een oordeel te kunnen
vormen over de signalen die de media over PI Vught schetsen.
De Inspectie VenJ heeft in augustus 2015 een onderzoek onder het personeel uitgevoerd naar de
twee thema’s uit de krantenberichten. Ook heeft de Inspectie VenJ een aantal veiligheidsaspecten,
zoals de toegangscontrole van PI Vught en de daarbinnen gelegen Extra Beveiligde Inrichting, zelf
onderzocht. Uit het onderzoek van de Inspectie VenJ blijkt niet dat er sprake zou zijn van een
veiligheidslek danwel problematische gezagscultuur. Desalniettemin stelt de Inspectie VenJ op het
terrein van de gezagscultuur een aandachtspunt en een aanbeveling aan de orde.
Voor het gehele bericht, het rapport en de reactie van de staatssecretaris, klik hier.

Kinderombudsman: Rapport over klachtrecht in gesloten setting
Instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen moeten de klachten van jongeren
serieuzer nemen, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman. Volgens de
Kinderombudsman komt het met enige regelmaat voor dat de groepsleiding – uit angst voor zijn eigen
positie – probeert jongeren te weerhouden van het indienen van een klacht door het bieden van
drinken, eten, verlof, geld of andere materiele zaken. Aan de andere kant grijpen jongeren het
indienen van een klacht soms aan om de groepsleiding te pesten of een vergoeding te krijgen. Voor
het gehele nieuwsbericht en om het rapport in te zien, hierbij de link.
Even voorstellen: Perihan Cleijen-Aydemir
Ik ben sinds september 2015 lid van de klankbordgroep Commissies van Toezicht en een ruime tijd
lid van de Commissie van Toezicht PI Arnhem. Ik werk als juriste op verschillende terreinen zoals
Vreemdelingenrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Belastingrecht en Arbeidsrecht. Daarnaast ben ik tolk
Nederlands/Turks en geef ik Turkse taallessen voor beginners en gevorderden. In Nederland ben ik
als boekhouder begonnen. Na mijn studie HEAO-MER heb ik als trajectbegeleider allochtonen
gewerkt bij de Gemeente Rheden en na mijn rechtenstudie als Sociaal Raadsvrouw bij Rijnstad in
Arnhem.
Samen met mijn broers en zussen ben ik, in het kader van gezinshereniging, naar België gekomen.
Mijn opleidingen heb ik zowel in België als in Nederland genoten. Ik woon sinds 1987 in Nederland.
Hans en ik hebben twee kinderen (Dunya en Ender). Ik hou van reizen en lezen. In de toekomst wil ik
weer gaan vertalen (in 1981 gedichtenbundel van Nazim Hikmet vertaald: ‘De mooiste van Hikmet’).
In 1985 heb ik samen met het Belgische tv-programma Panorama een documentaire gemaakt over
de ‘roots’ van gastarbeiders in België (Dag Emirdag). Fantastische ervaring was dat!
De leden van de Klankbordgroep vertegenwoordigen elk een bepaald gebied binnen de justitiële
inrichtingen in Nederland en mijn taak is advies te geven aan Commissies van Toezicht van
gevangenissen en huizen van bewaring. Vanuit mijn achtergrond, opleiding en werkervaring hoop ik
een bijdrage te leveren aan mijn achterban.
Graag draag ik het stokje over aan Hendrik Vis, vicevoorzitter van CvT behorende bij de PI Rotterdam
locatie De Schie.
Verschenen nieuwbrieven:
Nieuwsbrief RSJ, februari 2016
DJI Zien, februari 2016
Nieuwsbrief InZicht, Slachtofferhulp Nederland, maart 2016
Tips van de maand:
The Prison Show is een nieuw radioprogramma dat maandag 1 februari live is gegaan op
Zaanradio. De show is elke maandag te beluisteren van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Gastheren Frans Douw en Jemuel Lampe hebben allebei een justitieverleden, zowel ‘achter de deur’
als aan de andere kant. Ze weten allebei wat nodig is om herstel en terugkeer voor alle betrokkenen
mogelijk te maken. En zo Nederland veiliger en socialer te maken.
The Prison Show NL is een initiatief van stichting Herstel en Terugkeer. U kunt de uitzending via de
Ether beluisteren dan wel via www.zaanradio.nl
Toneelvoorstelling: Op bezoek bij meneer Green
Op bezoek bij Meneer Green is een toneelklassieker over oud zijn, en een straf tegen wil en dank
vervullen. Over de voorstelling: Twee mannen krijgen tegen wil en dank met elkaar te maken. De 86jarige weduwnaar meneer Green leeft teruggetrokken in zijn flat als er een jonge zakenman op zijn
stoep staat. De man heeft een taakstraf. Zes maanden lang moet hij meneer Green wekelijks
bezoeken. Geen van beide mannen zit op de bezoekjes te wachten, maar gaandeweg blijken de twee
meer met elkaar gemeen te hebben dan ze dachten.
Uitspraak van de maand: KC 2016/010
De klachten zijn gericht tegen visitaties die klager op 18 oktober, 4 en 18 december 2015 en 24
januari 2016 heeft ondergaan. Namens klager wordt aangevoerd dat er sprake is van schending van
de fysieke integriteit en dat er geen sprake is van ernstige veiligheidsrisico’s die dit rechtvaardigen.

De beklagcommissie overweegt dat de directeur op grond van artikel 29 Pbw bevoegd is om klager te
visiteren na afloop van bezoek. Dit behoeft geen uitgebreide individuele motivering nu de directeur
gebruik maakt van de randomizer die is goedgekeurd door de RSJ. Nu de frequentie van de visitaties
niet hoger ligt dan tweemaal per maand is er geen aanleiding om het beklag gegrond te verklaren.
Klacht ongegrond omdat de inzet van visitaties noodzakelijk is in verband met het terugdringen van
de aanwezigheid van drugs in de inrichting.
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
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de
commissies van toezicht.

Eenzaamste gevangene in VS na 43 jaar
isoleercel vrij
43 jaar lang bracht Albert Woodfox 23 uur per dag door in een cel van
twee bij drie meter. Hij werd daarom ook wel de eenzaamste gevangene
van de VS genoemd. Gisteren werd Woodfox op zijn 69ste verjaardag
vrijgelaten.
Het grootste deel van zijn straf wegens moord bracht hij 23 uur per dag
door in zijn kleine cel. Een uur per dag mocht hij naar buiten en ook dat
gebeurde alleen. Medegevangenen zag hij nooit. Onder meer de
Verenigde Naties hebben de straf veroordeeld als een vorm van
marteling.
Bron: rtl nieuws
Datum: 20 februari 2016
Lees meer

Restaurant Rebelz biedt ex-gedetineerde
vrouwen een kans
REBELZ aan de Rotte in Rotterdam opent op 23 februari aan de Bergse
Rechter Rottekade 1 de deuren. Een restaurant met een bijzondere
missie: ex-gedetineerde vrouwen een kans bieden op een mooie
toekomst. In het restaurant worden ze opgeleid tot kok of gastvrouw.
Via stichting Back on Trek zullen per jaar tot 15 ex-gedetineerde vrouwen
naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt worden begeleid. In een leerwerktraject van 10 maanden kunnen zij zich omscholen tot kok of
gastvrouw. Er is een selectieprocedure opgesteld in samenspraak met de

penitentiaire instelling in Nieuwersluis.
Bron: Misset Horeca
Datum: 19 februari 2016
Lees meer

Politie Mexico ontmantelt luxe cellen met
sauna's en aquaria
De Mexicaanse politie heeft een grote schoonmaak gehouden in de
gevangenis waar vorige week donderdag rellen uitbraken. Daarbij troffen
agenten meerdere luxe cellen aan, uitgerust met exquise voorzieningen
als minibars, draagbare sauna's en aquaria. De directeur en
onderdirecteur van de instelling zijn aangehouden.
Bron: De Volkskrant
Datum: 15 februari 2016
Lees meer

