
 

 

 
 

Nieuwsbrief maart 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: één nieuwe vacature 

De CvT Pieter Baan Centrum is op zoek naar een nieuw lid. 

Op deze vacature kan nog tot 19 maart 2018 worden gereageerd. 

Klik hier voor de vacature. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen maand zijn er weer twee dossiers geüpdatet, te weten Beklagprocedure en Goederen. 

 

DJI: Eerste Kamer stemt in met de Wet forensische zorg 

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 23 januari de Wet forensische zorg, Wet verplichte GGZ en Wet 

Zorg en Dwang aanvaard. Hiermee kunnen strafrechters makkelijker verplichte zorg opleggen aan 

bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. 

Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

RSJ: EU richtlijn Jeugd 

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming (RSJ) gevraagd om te adviseren over het conceptwetsvoorstel ter 

implementatie van de EU richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte 

of beklaagde zijn in een strafprocedure (2016/800/EU). 

Deze EU richtlijn hangt samen met vier eerdere EU richtlijnen die alle betrekking hebben op de 

versterking van procedurele rechten van verdachten in strafprocedures. De RSJ is positief over de 

vertaling van de EU richtlijn in het conceptwetsvoorstel en doet enkele suggesties voor 

aanpassingen.  

 

Klik hier voor het volledige advies. 

 

RSJ: Advies 'Besluit forensische zorg'  
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De Afdeling is gevraagd te adviseren over het Besluit forensische zorg, in samenhang met het 

Besluit verplichte ggz en het Besluit zorg en dwang. Het betreft uitvoeringsbesluiten bij de Wet 

forensische zorg, de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.  

 De algemene indruk is dat de wet- en regelgeving voorziet in betere waarborgen voor plaatsing van 

patiënten met een justitiële titel in de forensische en ggz-zorg, evenals in een verbeterde aansluiting 

tussen beide domeinen. Op onderdelen acht de Afdeling echter verduidelijking of aanscherping 

nodig. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht en hier voor het advies. 

 

DJI: Leveranciers en DJI werken samen aan maatschappelijke impact 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nodigde onlangs de 25 grootste leveranciers uit om mee te 

denken tijdens een diner over maatschappelijke impact. DJI werkt steeds nauwer samen met deze 

leveranciers. Het gezamenlijke doel hiervan is: met elkaar “betekenisvol” ondernemen.  

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

DJI: Europese Dag van het slachtoffer 

Donderdag 22 februari was de Europese Dag van het Slachtoffer. Dit jaar werd op deze dag extra 

aandacht besteed aan de positie van slachtoffers en nabestaanden van misdrijven en 

verkeersongevallen. Ook binnen DJI speelt slachtofferbeleid een steeds belangrijker rol.  

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

DJI: Noren vertrekken uit PI Veenhuizen 

In de locatie Norgerhaven van PI Veenhuizen zitten sinds 2015 ongeveer 240 Noorse 

gedetineerden omdat in Noorwegen sprake was van een cellentekort. Het verdrag met de Noren 

heeft een looptijd van drie jaar, te weten van 1 september 2015 tot 1 september 2018. 

Hoewel in het verdrag de mogelijkheid stond om de werking met tenminste één jaar te verlengen, 

heeft Noorwegen besloten hier geen gebruik van te maken. Dit is voor DJI een teleurstellend 

besluit. Er was gehoopt op een verlenging aangezien de samenwerking de afgelopen jaren goed en 

naar wederzijdse tevredenheid is verlopen. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

WODC: Einde aan daling recidive justitiabelen?   

Zowel onder volwassen als jeugdige daders van strafbare feiten lijkt aan een lange periode van 

daling van recidive een einde gekomen. Voor het eerst is weer een lichte stijging in de recidive 

geconstateerd. 

De vraag is of deze stijging zich voort zal zetten; er kan ook sprake zijn van een eenmalige opleving 

van herhaald strafbaar gedrag onder justitiabelen. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

IJ&V: IJenV en IGJ beoordelen verbeterplan FPA Utrecht positief 

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. hebben het 

verbeterplan van forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht (voorheen FPA Roosenburg) 

positief beoordeeld. In het verbeterplan zet de kliniek in op onder meer de verhoging van de 

kwaliteit van het personeel en meer samenwerking met politie en gemeente. Volgens de Inspecties 

is het plan  duidelijk, resultaatgericht en voldoende ambitieus. De Inspecties zullen de voortgang 

een jaar lang blijven monitoren en verwachten van de kliniek eens in de vier maanden een 

voortgangsrapportage over de bereikte resultaten. 

 

Klik hier voor het verbeterplan. 
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IJ&V: Jeugdreclassering levert goed maatwerk, maar gaat soms buiten de kaders 

Jeugdreclassering vraagt om maatwerk en dat wordt in Nederland volop geboden. De Inspectie 

Justitie en Veiligheid (de Inspectie) constateert in haar onderzoek ‘Vakmanschap binnen kaders’ dat 

jeugdreclasseerders jongeren, die de gestelde voorwaarden van hun reclasseringstraject niet 

naleven, op maat gesneden begeleiding bieden. Het komt echter voor dat jeugdreclasseerders 

daarbij buiten de afgesproken kaders gaan en dat is onwenselijk vindt de Inspectie. 

 

Klik hier voor het hele artikel. 

 

Rijksoverheid: Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal 

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de 

rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Dat maakt minister Dekker voor 

Rechtsbescherming op de Europese dag van het Slachtoffer bekend bij de presentatie van de 

meerjarenagenda slachtofferbeleid. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

BNR: Tbs'ers leren omgaan met agressie dankzij virtual reality-training 

In een nieuwe behandeling voor tbs’ers van de Rijksuniversiteit Groningen biedt virtual reality 

uitkomst: ‘Bij Tbs’ers kun je niet zeggen: ga buiten eens oefenen en kijken of het al beter gaat.’ 

Wim Veling, adjunct-hoogleraar psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt dat er wel 

trainingen zijn voor mensen om met agressie om te leren gaan, maar dat zijn vaak rollenspellen. 

‘Het vraagt best wel wat van de verbeeldingskracht van mensen en ook motivatie van mensen om 

dit te doen. Dat is vaak een probleem bij dit soort behandelingen en zeker ook bij tbs’ers die vaak al 

lang vastzitten en al veel behandelingen hebben moeten ondergaan. Die hebben vaak niet veel trek 

meer om nog eens bezig te gaan. 

 

Klik hier voor het hele bericht. 

 

CPT ontwikkelt factsheet voor vrouwen in detentie. 

Er bevinden zich veel minder vrouwen in detentie dan dat er zich mannen in detentie bevinden. 

Vrouwen hebben volgens de CPT andere behoeften dan mannen en zijn een kwetsbaardere 

populatie binnen gevangenissen. Het is daarom dat zij een factsheet hebben opgesteld met 

betrekking tot vrouwen in detentie.  

 

Klik hier voor het factsheet. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2018/002 

Klager beklaagt zich erover dat hij in afzondering is geplaatst na het weigeren van een MPC.  

Klager weigerde bij binnenkomst plaats te nemen op een MPC. Omdat hem een disciplinaire straf 

boven het hoofd hing is hij toch akkoord gegaan met plaatsing op een MPC. Dit bleek niet te 

werken. Klager heeft zijn spullen gepakt en werd in de isoleercel geplaatst. In plaats van een 

disciplinaire straf was hem een ordemaatregel opgelegd. Deze maatregel werd na 14 dagen 

verlengd. Op de 15e dag werd zijn deur open gezet omdat men tot de ontdekking kwam dat klager 

op de extra zorg afdeling en dus op een EPC beter functioneerde.  

In lijn met eerdere uitspraken van de RSJ is de klacht gegrond verklaard. Klager is onder een 

verkeerde titel in afzondering geplaatst. De RSJ heeft bepaald dat daar waar een disciplinaire straf 

tegen open staat, deze ook moet worden opgelegd, tenzij voldoende gemotiveerd wordt 

aangegeven waarom daar in het specifieke geval van dient te worden afgeweken. Dat was in casu 

niet het geval. Daar afzondering wel mogelijk was maar voor de verkeerde grondslag gekozen is, is 

aan klager een bedrag van € 80,00 toegewezen in plaats van € 10,00 per dag.   

 

Indien u zelf een uitspraak heeft gedaan die interessant is om als uitspraak van de maand in de 
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nieuwsbrief te worden geplaatst, kunt u de uitspraak mailen (graag in een word-bestand) aan de 

redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren. 

 

Verschenen nieuwsbrieven:  

Defence for Children, 23 februari 2018 

 

Perspectief Herstelbemiddeling, 22 februari 2018 

 

Tips van de redactie: 

TV: “De Raadkamer” 

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vanaf donderdag 1 maart terug bij SBS6 met Peter R. de 

Vries: De Raadkamer. In dit nieuwe spraakmakende programma, dat live wordt uitgezonden, 

discussieert hij met verschillende experts uit de strafrecht- en mediapraktijk over de meest actuele 

onderwerpen uit de wereld van de misdaad. 

 

Vanaf 28 februari 2018 elke donderdag om 21.30 uur op SBS6 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode 

worden gehouden. 

5 april: cursus Strafproces- en penitentiair recht voor leden van de Commissie van Toezicht in Den 

Haag 

 

6 april: Symposium ‘Levenslang’ te Groningen 

 

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. 

Parlementariër Sint Maarten veroordeeld tot celstraf om verkiezingsfraude 

 

De rechter acht bewezen dat Matser in 2014 stemmen van gedetineerden heeft gekocht. Voormalig 

gevangenisdirecteur Edward Rohan kreeg 160 dagen, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij 

overhandigde Matser een lijst met namen van gevangenen die mochten stemmen. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 21 februari 2018 

 

 Lees meer 
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Emotionele cipier bedankt gevangenen die zijn leven redden na hartaanval 

 

Dat hij een zware hartaanval overleefde, heeft de 52-jarige cipier Gary Grimm uit Texas te danken 

aan een groep gevangenen die uitbrak om hulp te halen. Ruim twee jaar nadat hij de dood in de 

ogen keek, pakt hij de kans om zijn redders te bedanken. “Ze hadden me ook kunnen laten liggen.” 

 

Bron: De Telegraaf  

Datum: 21 februari 2018 

 

 Lees meer 

 

Britse bolletjesslikker weigert al weken naar de wc te gaan 

 

Een van bolletjes slikken verdachte drugsdealer in Groot-Brittannië wordt al drie weken 

vastgehouden in een cel, omdat hij weigert naar de wc te gaan. De politie denkt dat hij, voordat hij 

werd gearresteerd, drugs verstopte door ze in te slikken. 

 

Bron: AD 

Datum: 8 februari 2018 

 

 Lees meer 
 

 

 

Naar website   Afmelden nieuwsbrief 
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