Nieuwsbrief mei 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. De afgelopen periode zijn de dossiers ‘Goederen’, Contact
ouder en kind’, ‘Nationale ombudsman’, ‘Luchten’ en ‘Tegemoetkoming’ vernieuwd. Ook is de
circulaire ‘Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP)’ vernieuwd. Hier vindt u de link naar de
pagina waarop de circulaire is geplaatst. Deze informatie is verwerkt in de bijbehorende dossiers. Het
document met lopende wetsvoorstellen is ook geüpdatet, klik hier om het bestand te bekijken. In het
dossier ‘Internationale wet- en regelgeving’ is het verslag van het CPT over het jaar 2015 geplaatst.
Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te
mailen (kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Voor activiteiten en bijeenkomsten die komende periode plaatsvinden, kunt u de agenda op het
Kenniscentrum bekijken.
Nieuw op het Kenniscentrum is het archief van nieuwsbrieven. Voortaan kunt u onder aan de pagina
alle voorgaande nieuwsbrieven raadplegen. Zo kunt u altijd berichten in voorgaande nieuwsbrieven
terugvinden.
Kenniscentrum: twee vacatures bij de CvT behorende bij FPC De Kijvelanden
Er zijn momenteel twee vacatures bij de Commissie van Toezicht bij de FPC de Kijvelanden. De CvT
is specifiek op zoek naar een arts die de Commissie wil komen versterken en daarnaast naar een
algemeen lid zonder specifieke kwalificaties.
Kenniscentrum: Reactie van de staatssecretaris op rapport Kinderombudsman ‘neem klachten
van opgesloten jongeren serieus’
Naar aanleiding van het rapport van de Kinderombudsman van 12 februari 2016 heeft de
staatssecretaris een reactie gegeven. De reactie is op 12 april 2016 gepubliceerd. De staatssecretaris
gaat daarin ook in op de geopperde aanbevelingen door de Kinderombudsman. Hierbij een link naar
het nieuwsbericht waarin beide documenten zijn opgenomen.
DJI: Waterschade in Justitieel Complex Zaanstad
Door een geknapte hoofdleiding van de warmwatervoorziening in de nieuwbouw van JC Zaanstad is
ernstige waterschade ontstaan. Onduidelijk is hoe de planning voor de oplevering van JC Zaanstad er
uit komt te zien door deze tegenslag. De inhuizing van het Penitentiaire Psychiatrisch Centrum (PPC)
per 1 juni kan waarschijnlijk gewoon doorgaan. Dit is echter nog afhankelijk van een aantal
systeemtesten. De geplande instroom van gedetineerden per 1 juni 2016 in het Huis van Bewaring en
de gevangenis zal naar verwachting vertraging oplopen.
DJI: Inspectie onderzoekt effecten Masterplan
De inspectie van V&J heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen binnen het gevangeniswezen
en welke risico’s die veranderingen met zich meebrengen. De hoofdconclusie van de Inspectie luidt
dat de introductie van het Masterplan niet heeft geleid tot aantasting van het detentieklimaat of een
toename van agressie. De bezuinigingen op het gevangeniswezen uit het Masterplan DJI 2013-2018
hebben vooralsnog niet geleid tot een onverantwoorde situatie.
Wel waarschuwt de Inspectie ervoor dat bij verdergaande lastenverzwarende maatregelen de

mogelijkheid om onveilige situaties te voorkomen of te beheersen kritisch wordt. Binnen het
gevangeniswezen spelen door de implementatie van het Masterplan DJI 2013-2018 diverse
ingrijpende veranderingen: een versobering van regimes, intensivering van meerpersoonscelgebruik,
neerwaartse aanpassing van de personeelsformatie, een nieuw dagprogramma, sluiting van
penitentiaire inrichtingen (pi’s) en afdelingen, en daarmee samenhangend veel uitstroom en wisseling
van medewerkers.
Voor het gehele artikel met daarin de Brief aan de Tweede Kamer en het rapport, klik hier.
DJI: PI Alphen weer in gebruik voor arrestanten
Vanaf mei zullen de eerste arrestanten weer plaatsnemen in de PI Alphen de locatie Eikenlaan. Dat
heeft staatssecretaris Dijkhoff van V&J vandaag medegedeeld aan burgemeester Spies van Alphen.
Dijkhoff en Spies zijn erg tevreden over de samenwerking die plaatsvond in Alphen tussen het COA
en DJI.
Voor overige nieuwsberichten, waaronder de visie van DJI op de zelfredzaamheid van
gedetineerden welke de divisiedirecteur gevangeniswezen bij het NOS journaal naar voren heeft
gebracht, hierbij de link om direct naar de homepage van DJI te gaan.
RSJ: Beroepscommissie RSJ beslist: moordenaar Theo van Gogh moet uit de EBI
De moordenaar van Theo van Gogh moet uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden
geplaatst. Dat heeft de beroepscommissie van de Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming (RSJ) besloten. Gedetineerde is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
Hij verblijft ruim tien jaar in de EBI. In februari dit jaar is gedetineerde voor het eerst in beroep gegaan
tegen de verlenging van zijn verblijf in de EBI. De RSJ heeft dat beroep gegrond verklaard en heeft de
selectiefunctionaris opgedragen uiterlijk 12 augustus 2016 te beslissen over de overplaatsing van
gedetineerde naar een andere inrichting.
Staatssecretaris Dijkhoff heeft tegenover de NOS gereageerd op de uitspraak van de RSJ. Hierin
heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij wil dat Mohammed B. in een zwaar regime gedetineerd
blijft. Dijkhoff dient extra te motiveren waarom een langer verblijf in de EBI gerechtvaardigd is.
Inspectie Veiligheid en Justitie:
Inspectie Veiligheid en Justitie over uitzending EenVandaag PI Vught
De Inspectie VenJ heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een ‘veiligheidslek’, maar heeft wel
kwetsbaarheden met betrekking tot de veiligheid vastgesteld. De Inspectie VenJ heeft eveneens niet
vastgesteld dat er sprake is van een angstcultuur. Voor het volledige bericht, zie bovenstaande link.
Rapport: JJI Het Keerpunt – doorlichting
Het algemene oordeel over de wijze waarop justitiële jeugdinrichting (JJI) Het Keerpunt omgaat met
de sanctietoepassing is redelijk positief. De belangrijkste verbeterpunten liggen er op het gebied van
de afhandeling van disciplinaire straffen en maatregelen, de screening van jongeren, de
drugsontmoediging en de (maatschappij)beveiliging. Ook zien de Inspectie Veiligheid en Justitie, de
Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs
mogelijkheden tot verbetering van de compleetheid van het eerste perspectiefplan.
Even voorstellen: Hendrik Vis
Mijn naam is Hendrik Vis en ik ben sinds februari 2011 lid van de CVT de Schie in Rotterdam.Ik ben
strafrechtjurist en heb rechten gestudeerd in de roerige jaren 60 toen Amsterdam geteisterd werd
door krakers, provo´s, kabouters, nieuwlichters, godloochenaars, Damslapers en
Maagdenhuisbezetters. De Vietnamoorlog was voor mij reden om dienst te weigeren. Ik heb mijn
vervangende dienst bij de reclassering uitgediend waar ik vervolgens 18 jaar heb gewerkt, eerst in
Alkmaar en vervolgens in Rotterdam. Het geboefte en hun behoefte is mij dus van nabij bekend. Mijn
fascinatie voor het strafrecht en het fenomeen criminaliteit en de maatschappelijke reactie daarop is
bestendig. Ik werd lid van de Coornhert liga. Ik mocht mij bovendien bezighouden met alternatieve
sancties en was een van de pioniers met de werkstraf. Toen ik in Rotterdam kwam werken was daar
de wegzendofficier om de capaciteitstekorten voor de celruimte te managen. Massale werkloosheid,
de harddrugsproblematiek en de open grenzen in Europa vormden gunstige condities voor de
misdaad. In Rotterdam kwam daar de desoriëntatie bij van veel nieuwkomers. De gemeenten zijn
steeds belangrijker geworden in het preventiebeleid en de bescherming van de bevolking tegen

overlastgevende drugscriminaliteit. Er is veel celcapaciteit bij gebouwd en de Schie ¨1989* is daarvan
een voorbeeld. Het was voor mij een reden om de koers van mijn carrière te verleggen naar de
grootstedelijke samenleving. Bij de gemeente Rotterdam heb ik eerst in Delfshaven aan sociale
vernieuwing gewerkt en mocht ik vervolgens bij de GGD het zorgbeleid ondersteunen voor de
bijzondere doelgroepen, druggebruikers, psychiatrische patiënten en illegalen. Aam het eind van mijn
loopbaan bij de gemeente werd ik in staat gesteld om het gedenkboek publieke gezondheid in
Rotterdam vanaf 1919 te schrijven onder de titel Gezond in de stad`.
Het werk voor de Commissie van Toezicht boeit mij zeer. Terroristen en levenslang gestraften
verdienen mijn bijzondere belangstelling en inzet. Ik hecht aan een constructieve relatie met de
directie en het personeel. De samenwerking met andere rijpe professionals van diverse pluimage is
een permanente leerschool in humanitair en penitentiair beleid. Een respectvolle aandachtige
bejegening is in zijn voorbeeldwerking aanleiding om anderen ook respectvol te benaderen. Sinds
augustus 2014 mag ik een bijdrage leveren aan de Klankbordgroep van de Commissies van Toezicht.
De landelijke dimensie van de vraagstukken daagt me uit. De Commissies van Toezicht zijn in mijn
ogen een vitaal en veerkrachtig instrument om overheidsbeleid te toetsen aan normen van
aanvaardbaar sanctiebeleid. De gevangenis zal voor menigeen geen prettig verblijf kunnen zijn. Het
biedt wel mogelijkheden om opnieuw te overwegen om gedrag en perspectieven te herzien en het
leven over een andere boeg te gooien en nieuwe bakens te vinden en doelbewust van wal te steken.
Rotterdam blijft tenslotte een havenstad waar men deze metaforen nog steeds aan kan ontlenen.
Verschenen jaarverslagen/ nieuwsbrieven:
- Slachtoffer in Beeld - Jaarverslag 2015
- RSJ – jaarverslag 2015
- Het Gevangenismuseum - mei 2016: Open dag 21 mei 2016
Leestip van de maand:
Gevangenissen in oorlogstijd 1940-1945, Ralf Futselaar.
Bij gevangenissen in de oorlog denkt men al snel aan onrecht en mishandeling. De werkelijkheid was
veel gecompliceerder. Tijdens de bezetting waren er twee soorten gevangenen: de ‘gewone’
delinquenten en de politieke gedetineerden. Die laatste groep werd in de regel opvallend goed
behandeld, omdat het gevangenispersoneel niet zelden met het verzet sympathiseerde. Deze en
andere constateringen komen aan de orde in een fascinerende studie over de gevangenissen in
oorlogstijd: een onderwerp dat tot nu toe merkwaardig weinig aandacht kreeg. Ralf Futselaar maakt
duidelijk dat de oorlogsjaren cruciaal waren voor de ontwikkeling van het Nederlandse
gevangeniswezen.
Kamerstukken met bijlagen, voor zover relevant:
Kamerstuk 2015-2016, 24587, nr. 648, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris
stand van zaken toezegging second opinion op het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ-model)
Kamerstuk 2015-2016, 33628, nr. 16, Tweede Kamer Forensische zorg; Brief staatssecretaris de
marktscan Forensische zorg 2015
Kamerstuk 2015-2016, 24587, nr. 637, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris
beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie ´Risico's implementatie
Masterplan DJI 2013-2018
Kamerstuk 2015-2016, 24587, nr. 636, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris
reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart
2016, over berichten in de media over het gevangeniswezen en de forensische zorg
Uitspraak van de maand: KC 2016/016
Het klaagschrift is gericht tegen de weigering om een brief naar zijn broer te sturen. Dit kan alleen op
basis van één van de gronden zoals genoemd in artikel 35 Bvt. De kliniek is van mening dat klager
niet-ontvankelijk is in zijn beklag. De beklagcommissie stelt vast dat klager een brief ter verzending
heeft aangeboden, waarop een ander adres stond dan het adres dat bekend is bij de kliniek. De
kliniek wilde het adres laten screenen. Klager heeft dit geweigerd en de brief teruggenomen. De
beklagcommissie is van oordeel dat klager op grond van artikel 56 lid 1 sub e Bvt ontvankelijk is in
zijn beklag. Voorts is de beklagcommissie - gelijk aan het oordeel in de schorsingsbeslissing - van

oordeel dat artikel 35 Bvt niet de mogelijkheid biedt om vooraf het adres van door klager te verzenden
post te screenen. Het toezicht kan enkel omvatten het onderzoeken van de post op bijgesloten
voorwerpen of op de inhoud voor zover dat kan worden gegrond op één van de in het derde lid van
artikel 35 Bvt genoemde gronden. De klacht wordt gegrond verklaard.
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.

'Enorme ravage' na grote opstand in
Belgische gevangenis, regering bijeen
De Belgische regering komt maandag bijeen om zich te beraden over de
situatie in Belgische gevangenissen. Deze aankondiging in de Belgische
media komt na een nacht van brandstichting en vernielingen in de
Belgische gevangenis Merksplas, waar zaterdagavond ongeveer
tweehonderd gedetineerden in opstand kwamen.
Bron: De Volkskrant
Datum: 8 mei 2016
Lees meer

Bed and breakfast geopend in Biltse
politiecellen

In De Bilt is een bijzonder hotel geopend: gasten kunnen in het oude
politiebureau een nachtje in de cel slapen. Wendel Hesen en haar man
Arvic den Dulk bouwden het cellenblok onlangs om tot bed and
breakfast. Bezoekers mogen slapen in de ruimte die tot in de jaren
zeventig nog werd gebruikt om boeven in op te sluiten.
Bron: RTV Utrecht
Datum: 28 april 2016
Lees meer

'Gevangenen krijgen tablet in hun cel'
Gevangenen krijgen mogelijk binnenkort een tablet. Het ministerie van
Veiligheid en Justitie wil dat gevangenen meer zelf gaan doen met
digitale middelen. Het AD schreef vanochtend over een tabletplan van
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een woordvoerder van het

ministerie laat aan RTL Nieuws weten dat het niet alleen om tablets gaat.
"We proberen al jaren meer ICT in gevangenissen te brengen. Dat kan
om tablets gaan, maar ook om vaste pc's of zogenoemde ICT-zuilen."
Bron: RTL nieuws
Datum: 19 april 2016
Lees meer

