
 

 

 
 

Nieuwsbrief maart 2019 

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:  

Het Bureau Commissies van Toezicht bij de rechtbank Midden-Nederland is op zoek naar een 

juridisch medewerker voor de duur van 6 maanden. Er kan tot 11 maart 2019 worden gereageerd op 

deze vacature.  

 

Klik hier voor de gehele vacature. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen maand is het dossier Penitentiair dossier geüpdatet.  

 

DJI: Wervingsdagen bij de PI Nieuwegein en Detentiecentrum Rotterdam 

Op 9 maart 2019 zal de PI Nieuwegein een wervingsdag organiseren. Er zijn twee aanvangstijden 

om uit te kiezen. De eerste voorlichtingsronde start om 09:00 uur en de tweede om 13:00 uur. 

Voor meer informatie over de inrichting en het inschrijven voor de wervingsdag, klik hier.  

 

Detentiecentrum Rotterdam organiseert op 2 april een wervingsavond. De avond start om 18.30 uur.  

Aanmelden kan tot 28 maart 2019 via werkeninDCRotterdam@dji.minjus.nl.  

Klik hier voor meer informatie over de wervingsavond bij Detentiecentrum Rotterdam.  

 

DJI: Zoekacties smokkelwaar PI Heerhugowaard 

Bij zogenaamde spitacties die vijf dagen lang in de Penitentiaire Inrichting (PI) Heerhugowaard zijn 

gehouden door de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) is verschillende smokkelwaar 

gevonden. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

WODC: Speciale weigerafdeling Pieter Baan Centrum voorzichtig succesvol 

Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problematiek van de 

weigerende verdachten. Als een verdachte weigert mee te werken aan Pro Justitia onderzoek, is het 
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lastiger een stoornis vast te stellen en een tbs-maatregel op te leggen. Het WODC concludeert dan 

ook dat de speciale weigerafdeling als voorzichtig succesvol kan worden gezien. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

WODC: Minisymposium 'Hoe kijk je naar verdachten die niet geobserveerd willen worden?' 

Op donderdag 7 maart organiseert het WODC een minisymposium over het onderzoek naar 

weigerende observandi. Bij weigerende verdachten die in de speciaal daarvoor opgerichte Unit 3 

afdeling van het Pieter Baan Centrum (PBC) intensiever worden geobserveerd, komt een hogere 

onderzoeksopbrengst tot stand. Dit betekent dat op Unit 3 verdachten beter worden 

gediagnosticeerd en mogelijke stoornissen beter in beeld komen. 

Aanmelden kan via:  secretariaat.wodc@minvenj.nl  

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Rijksoverheid: Regiobezoek georganiseerde criminaliteit: Midden Nederland 

Door het afleggen van een serie werkbezoeken door het hele land informeert minister Grapperhaus 

van Justitie en Veiligheid zich over de aanpak van  zware, georganiseerde criminaliteit als de 

productie en handel van (hard)drugs  en de gevolgen ervan. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht.   

 

Rijksoverheid: Verkennend onderzoek RIVM naar chroom-6 in gevangenissen afgerond 

Er zijn geen aanwijzingen voor extra gezondheidsrisico’s bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

door het werken met verduurzaamd hout. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) na een verkennend onderzoek in opdracht van minister Dekker 

(Rechtsbescherming). Medewerkers en gedetineerden hebben in het verleden in een aantal 

gevangenissen gewerkt met hout dat met de stof chroom-6 geïmpregneerd was.  

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

De Monitor: ‘Ik mag mijn kinderen laten zien in welke cel papa woont’ 

Verslaggever Alje Kamphuis vertelt over zijn bezoek aan De Compagnie: tijdens ons onderzoek 

Tweede kans voor gedetineerden krijgen we een tip van Arnold Colijn. Hij werkt als 

inrichtingsmedewerker in De Compagnie, een bijzondere vleugel van de penitentiaire inrichting in 

Krimpen aan den IJssel. Om te wennen aan een terugkeer in de maatschappij worden de 

gedetineerden hier in een rustige omgeving intensief voorbereid op werk, wonen en welzijn buiten 

de poort. Arnold: ‘Hier is de gedetineerde geen nummer meer maar een mens. En het werkt. Het 

recidivecijfer van de gevangenen die van deze afdeling uitstromen is extreem laag.’ 

 

Klik hier voor het hele verslag. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2019/03 

Klager klaagt dat hem gevraagd is zijn pinpas af te geven opdat sociotherapie zijn shag kon kopen 

en de shag contactloos kon afrekenen. Klager wilde zijn pas echter niet afgeven. Naar het oordeel 

van de kliniek dient deze klacht primair niet-ontvankelijk te worden verklaard, nu deze geen 

betrekking heeft op enige beslissing waarover op grond van artikel 56 Beginselenwet verpleging ter 

beschikking gestelden beklag kan worden gedaan. Er is immers geen sprake geweest van een 

jegens klager genomen beslissing, noch is er sprake geweest van de schending van enig aan klager 

toekomend recht. De beklagrechter is van oordeel dat het vragen naar een bankpas door een 

medewerkster van de kliniek aan een patiënt om contactloos te kunnen betalen voor die patiënt en 

het vervolgens niet afgeven van die bankpas, geen betrekking heeft op een beslissing als bedoeld in 

artikel 56 van de Bvt waartegen beklag openstaat. Het beklag is derhalve kennelijk niet-ontvankelijk. 
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Ten overvloede geeft de beklagrechter aan onder welke voorwaarden er contactloos mag worden 

betaald door sociotherapie met de pinpas van een patiënt.  

 

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. 

 

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

gehouden. 

 

Tip van de redactie 

Op vrijdag 12 april om 20.00 uur speelt Veentheater de voorstelling Oog om Oog in een 

toepasselijke omgeving: strafgevangenis de Rode Pannen.  

Interesse? Mail dan naar info@gevangenismuseum.nl o.v.v. 'Oog om Oog' een kaartje kost € 12.50  

 

Wist u dat DJI ook te volgen is op Linked-In en Instagram?  

 

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. 

Man die in vuilniszak uit Rotterdamse gevangenis ontsnapte weer opgepakt 

 

De 26-jarige man die eind december in een vuilniszak uit de Rotterdamse gevangenis De Schie 

ontsnapte is weer opgepakt. Agenten arresteerden de man dinsdag 19 februari 2019 op de 1e 

Middellandstraat in Rotterdam. 

De politieagenten hielden die dinsdag een onderneming in Rotterdam in de gaten in verband met 

een andere zaak toen de ontsnapte gevangene toevallig het pand binnenliep. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 19 februari 2019 

 

 Lees meer 
 

Ex-gedetineerde vrouwen runnen restaurant Rebelz 

 

Een halfjaar na de oorspronkelijk geplande openingsdatum gaat restaurant Rebelz volgende week 

officieel open. Het restaurant in de Binckhorst zal worden gerund door ex-gedetineerde vrouwen. 

Het is de derde Rebelz in Nederland. 

 

Bron: AD 

Datum: 15 februari 2019 

 

 Lees meer 
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Gedetineerde paradeert met jas van bewaker 

 

HEERHUGOWAARD - Opnieuw zijn schokkende video’s en foto’s van gedetineerden in de 

gevangenis in Heerhugowaard toegespeeld aan De Telegraaf. Op een van de foto’s is te zien hoe 

een gedetineerde provocerend in nota bene een jas van een bewaker poseert. 

 

Bron: De Telegraaf 

Datum: 5 februari 2019 

 

 Lees meer 
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