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Nieuwsbrief maart 2017 
 
 
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. Inmiddels is het nieuwe dossier Levenslang op de website 
geplaatst.  
 
Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen 
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl). 
 
Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht is nu ook te volgen via LinkedIn! Via deze pagina deelt het 
Kenniscentrum nieuwsberichten, uitspraken, updates van dossiers en andere actuele informatie op het 
werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële inrichtingen in Nederland. 
 
 
DJI:  Eerste Kamer steunt wet om straffen effectiever uit te voeren 
De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 februari een wet aangenomen waardoor straffen snel en 
daadwerkelijk worden uitgevoerd, en instanties tijdig en volledig worden geïnformeerd om hun taak goed 
uit te voeren. Dit moet voorkomen dat veroordeelden uit het zicht verdwijnen voordat hun straf er 
helemaal op zit. De regie over de tenuitvoerlegging van straffen komt in handen van de minister van 
Veiligheid en Justitie in plaats van het openbaar ministerie (OM). 
 
Om het gehele nieuwsbericht te lezen, klik hier.  
 
DJI: Uitreiking informatieboekje 'Goed voorbereid weer vrij' 
Waarnemend divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, Monique Schippers 
heeft op vrijdag 17 februari het eerste exemplaar van het informatieboekje “Goed voorbereid weer vrij” 
uitgereikt aan een gedetineerde in PI Krimpen a/d IJssel. Het boekje geeft een overzicht van 
belangrijke regelzaken, die gedetineerden tijdens hun detentie kunnen oppakken ter voorbereiding op 
een geslaagde terugkeer in de samenleving. 
 
Om het gehele nieuwsbericht te lezen, klik hier.  
 
 
 
 

mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
https://www.linkedin.com/company/kennniscentrum-commissie-van-toezicht?trk=company_logo
https://www.dji.nl/nieuws/2017/eerste-kamer-steunt-wet-om-straffen-effectiever-uit-te-voeren.aspx
https://www.dji.nl/nieuws/2017/uitreiking-informatieboekje%20.aspx
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DJI: Inspirerende groepsgesprekken met Dimas Salaberrios  
 
Deze maand hadden 8 verschillende inrichtingen een speciale kerkdienst of groepsgesprek. Dimas 
Salaberrios, schrijver van het boek ‘Street God’, was te gast. Hij vertelde gedetineerden over zijn 
verleden in de drugswereld en over hoe hij tot inkeer is gekomen. Met zijn verhaal hoopt hij 
gedetineerden te inspireren om een leven zonder criminaliteit op te bouwen. 
 
 
IV&J:  Definitief rapport over leef- en werkklimaat in De Woenselse Poort openbaar 
 
Begin september 2016 waren er berichten in de media over mogelijke misstanden in de forensisch 
psychiatrische kliniek De Woenselse Poort. Dit was voor de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie 
VenJ) aanleiding voor een incidentonderzoek. Lopende het onderzoek heeft de Inspectie VenJ de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Raad van Bestuur van Geestelijke Gezondheidszorg 
Eindhoven en De Kempen (GGzE) tussentijds geïnformeerd dat het leef- en werkklimaat onvoldoende 
veilig was en dat er directe verbetermaatregelen nodig waren. Hierop heeft de Raad van Bestuur van 
GGzE een plan van aanpak opgesteld. Op 7 februari jl. is het definitieve rapport over De Woenselse 
Poort aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 
 
In haar onderzoek komt de Inspectie tot de conclusie dat een derde van de cliënten in De Woenselse 
Poort softdrugs gebruikt, agressie en intimidatie relatief vaak voorkomt en er liefdesrelaties zijn tussen 
cliënten. De Inspectie oordeelt dat De Woenselse Poort onvoldoende toezicht heeft op haar cliënten als 
gevolg van tekortkomingen op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, de 
managementstructuur en de cultuur. 
 
 
Raad Straftoepassing & Jeugdbescherming: Beroep inzake verlenging van cameratoezicht 
gegrond verklaard 
De beroepscommissie van de RSJ heeft het beroep van de gedetineerde (door de rechtbank 
veroordeeld voor onder meer doodslag op oud minister Borst) over beslissingen van de directeur om 
cameratoezicht in de cel te verlengen, gegrond verklaard. De beroepscommissie vond de beslissingen 
om het cameratoezicht te verlengen onvoldoende gemotiveerd.  
De gedetineerde verblijft reeds vanaf 23 december 2015 onder cameratoezicht.  
In de verlengingsbeslissingen is herhaald dat de gedetineerde labiel en onvoorspelbaar is. De 
directeur heeft niet inzichtelijk gemaakt op grond van welke recente feiten en omstandigheden kan 
worden geconcludeerd dat de suïcidedreiging nog steeds aanwezig is en dat voortzetting van het 
cameratoezicht om die reden noodzakelijk is. 
 
Klik voor de uitspraak van de RSJ op de volgende link. 
 
 
WODC rapport:  Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen 
 
Neurowetenschappelijke kennis leidt tot concrete toepassingsmogelijkheden die ingezet kunnen worden 
in de jeugdstrafrechtketen. Dit staat in het WODC-rapport ‘Neurowetenschappelijke toepassingen in de 
jeugdstrafrechtketen: inventarisatie instrumenten, preventie en interventie’ dat vandaag naar de Tweede 
Kamer is gestuurd. Neurowetenschappelijke kennis speelt op dit moment geen grote rol in de 
jeugdstrafrechtketen. Toch biedt kennis over bijvoorbeeld het brein en hormoonhuishouding, in 
aanvulling op bestaande psychologische en sociale kennis, een kans om jeugdige delinquenten beter 
te begrijpen en effectiever bij te sturen. 
 
 
Even voorstellen: Sanne Struijk  
Mijn naam is Sanne Struijk en ik neem graag het “voorstel” stokje over. Mijn hoofdfunctie is universitair 
hoofddocent strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In die hoedanigheid richt het onderwijs 
dat ik verzorg en het onderzoek dat ik verricht zich specifiek op het sanctierecht. Zo heb ik onder andere 
onderzoek gedaan naar de ISD-maatregel, naar de verschillende strafrechtelijke mogelijkheden tot 
vrijheidsbeperking, naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught en naar de Beginselenwet verpleging 
ter beschikking gestelden. Vanuit mijn oprechte interesse hiervoor, maar ook de stellige overtuiging dat 
een goede docent en een goede onderzoeker enige kennis van zaken moet hebben met betrekking tot 

https://www.dji.nl/nieuws/2017/Inspirerende-groepsgesprekken-met%20Dimas-Salaberrios.aspx
https://www.inspectievenj.nl/nieuws/nieuws/2017/02/07/definitief-rapport-over-leef--en-werkklimaat-in-de-woenselse-poort-openbaar
https://www.rsj.nl/actueel/Nieuwsberichten/2017/16_2838GA%20.aspx
https://www.wodc.nl/wodc-nieuws/neurorapport-oenb318.aspx
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de praktijk, prijs ik mij gelukkig dat ik al jarenlang meerdere nevenfuncties mag bekleden op het terrein 
van de oplegging en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Naast rechter-plaatsvervanger bij 
de strafsector van de rechtbank Rotterdam, ben ik bijvoorbeeld lid van de Commissie van Toezicht van 
PI De Schie te Rotterdam, waar ik als beklagvoorzitter maandelijks het nut en het belang van ons 
penitentiair beklagrecht ervaar. Het is een van de verworvenheden van onze rechtsstaat - daterend van 
alweer veertig jaar geleden - die we naar mijn mening nog lang moeten koesteren. Uiteraard gaat lang 
niet elk beklag gegrond en is lang niet iedere gedetineerde tevreden te stemmen over zijn verblijf in 
detentie, maar door het bestaan en de inzet van de Commissies van Toezicht heeft iedere gedetineerde 
tenminste wel de kans om zich gehoord te voelen als rechtsburger en als mens, verkerend in een 
afhankelijke situatie. Dat is voor mij ook een belangrijke drijfveer om middels mijn lidmaatschap van de 
Redactieraad van het Kenniscentrum een extra steentje bij te dragen aan het werk van de Commissies 
van Toezicht in het algemeen. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk en inspirerend om samen te 
werken met zulke bevlogen en kundige mensen van allerlei disciplines rondom het sanctierecht. Ik hoop 
deze nevenfunctie dus ook nog lang te mogen bekleden. 
 
Kamerstukken met bijlagen, voor zover relevant: 
 
 
Uitspraak van de maand: KC 2017/018  
 
Het beklag richt zich tegen de beslissing van de inrichting om een camera te gebruiken bij de opsporing 
van een mobiele telefoon. Klager zag dat er een camera op zijn celraam gericht stond. Dit bleef 
gedurende de hele dag zo. Rond middennacht heeft het personeel de cel van klager geopend omdat zij 
het vermoeden hadden dat klager een mobiele telefoon had. Dit bleek ook zo te zijn. De camera staat 
op de omtrekbeveiliging en is normaliter gericht op de muur maar nooit richting de cellen. Klager vindt 
dat zijn recht op privacy is geschonden. De raadsvrouw van klager voert aan dat wanneer er een 
vermoeden was dat klager een mobiele telefoon in zijn bezit had, de mobifinder ingezet had moeten 
worden en geen camera. Klager is een weigerende observandus. Zijn cel is de enige ruimte waar hij 
zich onbespied kan wanen. De camera is onrechtmatig ingezet. Door de directeur wordt aangegeven 
dat de bewaarders steekproefsgewijs gebruik maken van gevarieerde hoeken van de camera’s. In die 
omtrekkende bewegingen worden soms celramen meegenomen. Door de directeur is geen opdracht 
gegeven tot het gebruik van de camera. Dit hebben de bewaarders zelfstandig besloten, echter pas 
vanaf 17.00 uur. Het gebruik van de camera valt binnen de reguliere taak van de beveiliging. De 
beklagcommissie is van oordeel dat het cameratoezicht in strijd is met artikel 8 EVRM. Het beroep is 
gegrond. Aan klager wordt een tegemoetkoming van €10,- toegekend. 
 
 
Tips van de redactie  
 
Het Pauperparadijs te Veenhuizen: dit theaterstuk, die wordt opgevoerd van 14 juni tot en met 6 
augustus 2017, is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen. De voorstelling vertelt 
een van de meest dramatische, verborgen verhalen van Nederland en wordt gespeeld op de historische 
locatie waar de geschiedenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het verhaal is niet alleen historisch 
accuraat, maar tegelijkertijd uiterst actueel. 
 
WODC- ABC- Congres op 18 mei 2017: het congres biedt in interactieve sessies een gevarieerd beeld 
van onderzoek, kennis en innovatie op het terrein van Veiligheid en Justitie. Opgeven kan vanaf 6 maart 
a.s.  
 
Bajesdag zondag 28 mei 2017 Gevangenismuseum te Veenhuizen: op deze bijzondere dag kunnen 
bezoekers, groot én klein ervaren hoe het is om in de gevangenis te zitten en wat daar allemaal bij komt 
kijken. Bekogel de gevangenis-ME, woon een echte rechtszaak bij, praat met een ex-gedetineerde, 
maak een rit in een echte cellenbus en nog veel meer 
 
 
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden. Binnenkort worden hier ook de data vermeld van de door DJI verzorgde cursussen, relevant 
voor CvT-leden.  
 
 

https://www.commissievantoezicht.nl/uitspraken-zoeken/3720/?fldkeyword=&fldruling_year=&fldarticle=&fldfeature=KC+2017%2F018&fldinstitution_type=&sc=date&so=up
http://hetpauperparadijs.nl/theaterspektakel/
https://www.wodc.nl/organisatie/wodc-congres/
https://www.gevangenismuseum.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=50&key=YXrdKGDS&tmpl=component
https://www.commissievantoezicht.nl/agenda/
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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. 
 
 
Mohammed B. slaat keuken 'aan gort' in zwaarbeveiligde gevangenis 
 
Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, heeft in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in 
Vught een keuken vernield. B. barricadeerde tijdens een woede-uitbarsting de keuken en sloeg de boel 
'aan gort'. 
 
Bron: Algemeen Dagblad 
Datum: 2 maart 2017 
 
Lees meer 
 
 
‘Tbs-kliniek in Eindhoven aansprakelijk gesteld voor zelfmoord tbs'er’ 
 
De broers van een tbs'er die een jaar geleden met een vuurwapen zelfmoord pleegde in De Woenselse 
Poort in Eindhoven hebben de kliniek officieel aansprakelijk gesteld.  
De nabestaanden vinden dat de tbs-kliniek schade moet vergoeden omdat er onvoldoende beveiliging 
was en het wapen naar binnen kon worden gesmokkeld. 
 
Bron: nu.nl 
Datum: 22 februari 2017 
 
Lees meer  
 
 
‘Wapen en munitie aangetroffen in cel bij verdachte van overvallen’ 
 
De politie heeft 3 februari een 28-jarige man in de gevangenis in Ter Peel aangehouden die verdacht 
wordt van het plegen van drie gewapende overvallen. In zijn cel is een wapen en munitie aangetroffen.  
 
Bron: nu.nl 
Datum: 8 februari 2017 
 
Lees meer  

 
 
 
 
 
 

http://www.commissievantoezicht.nl/
http://www.ad.nl/binnenland/mohammed-b-slaat-keuken-aan-gort-in-zwaarbeveiligde-gevangenis~a17d861f/
http://www.nu.nl/binnenland/4487922/tbs-kliniek-in-eindhoven-aansprakelijk-gesteld-zelfmoord-tbser.html
http://www.nu.nl/binnenland/4453239/wapen-en-munitie-aangetroffen-in-cel-bij-verdachte-van-overvallen.html?redirect=1

