
 

 

 
 

Nieuwsbrief mei 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 vacatures:  

De CvT bij P.I. Ter Peel is op zoek naar twee nieuwe leden waaronder een medicus. Op deze 

vacature kan nog tot 15 mei 2019 worden gereageerd.  

 

Klik hier voor de gehele vacature. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen maand zijn de dossiers Tegemoetkoming, Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), 

Disciplinaire straffen en Bejegening geüpdatet.    

 

DJI: Wetsvoorstel strafbaarstelling contrabande aangenomen in Tweede Kamer 

Op donderdag 25 april jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel strafbaarstelling smokkel en 

contrabande als hamerstuk aangenomen.  

Met dit wetsvoorstel wordt het strafbaar om zaken een inrichting binnen te brengen die buiten de 

inrichting zijn toegestaan, maar binnen de inrichting verboden zijn. Denk aan mobiele telefoons of 

alcohol. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht.  

 

DJI: Wervingsdag PI Grave 14 en 16 mei 

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Grave zoekt nieuwe collega’s. Daarom organiseert de PI op 

dinsdag 14 en donderdag 16 mei wervingsavonden, speciaal voor mensen die belangstelling 

hebben om binnen deze PI te komen werken. 

 

Klik hier voor meer informatie en de beschikbare vacatures. 

 

IJ&V: Inspecties: FPC De Kijvelanden pakt verbeterplan goed op 

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Kijvelanden in Poortugaal heeft voortvarend gewerkt 

aan maatregelen die de zorg en begeleiding aan ter beschikking gestelden verbeteren. Het FPC 

voert zijn verbeterplan goed uit, concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie 

Gezondheid en Jeugd. 
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Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

IJ&V: Vervolgonderzoek naar verbetermaatregelen DNA-afname veroordeelden 

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of DNA-afname bij veroordeelden in gevangenissen 

is verbeterd. Op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid brengt zij de huidige stand van 

zaken in kaart. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

Rijkoverheid: Minister Dekker bezoekt Point Blanche gevangenis Sint Maarten 

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft op 11 april 2019 samen met staatssecretaris Knops 

(Koninkrijksrelaties) verschillende detentievoorzieningen op Sint Maarten bezocht. Tijdens het 

bezoek, onder leiding van de minister van Justitie van Sint Maarten De Weever, werden onder 

anderen de politiecellen op het eiland en de gevangenis Point Blanche bezocht. Sinds orkaan Irma 

in september 2017 zijn verschillende gebouwen, of delen daarvan, niet meer in gebruik. Het 

bezoek was bedoeld om de voortgang van de wederopbouw te bekijken.. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2019/006 

Klager beklaagt zich erover dat hij, nadat het […] van [A] naar [B], is verhuisd, niet op de afdeling 

Klager mag niet zowel de gebedsdienst van de imam als de kerkdienst van de dominee en de 

pastoor bijwonen, terwijl hij dat wel zou willen. De inrichting gaat er vanuit dat iemand één 

godsdienst belijdt en om die reden kan klager of de gebedsdienst of de kerkdienst bijwonen, maar 

niet beide diensten. Ingevolge artikel 9 EVRM en artikel 6 Gw is het mogelijk gelijktijdig meerdere 

geloven aan te hangen en ze ook te praktiseren. Vanwege praktische redenen kan klager echter 

niet deelnemen aan - afwisselend - zowel de gebedsdienst als de kerkdienst. De praktische 

redenen hebben betrekking op het feit dat in de inrichting beperkt ruimte is om 

godsdienstoefeningen te houden, zowel wat betreft tijd als fysieke ruimte. Wanneer klager de 

gelegenheid zou krijgen steeds zowel de gebedsdienst als de kerkdienst bij te wonen, wordt 

daarmee anderen die gelegenheid, vanwege capaciteitsgebrek, ontzegd. De beklagcommissie is 

daarom van oordeel dat het niet steeds kunnen bijwonen van de gebedsdiensten en de 

kerkdiensten, weliswaar een inbreuk is op het recht van godsdienstvrijheid, maar dat deze inbreuk 

gerechtvaardigd is en op grond van artikel 9 lid 2 van EVRM mogelijk is, omdat deze inbreuk 

anderen in staat stelt hun geloof te belijden door het bijwonen van erediensten. Daarbij is van 

belang dat de inbreuk beperkt is. De klacht van klager is dus ongegrond.  

 

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. 

 

Let op! De Masterclass Penitentiair recht van 17 mei 2019 te Den Haag is geannuleerd.  

 

Gevangenismuseum: Bajesdag 15 juni 2019 te Veenhuizen.  

 

Gevangenismuseum: DEF AMERICANS (Johnny Cash Tribute band)  gaat de gevangenis in voor 

een concert “Behind Prison Walls”!, 6 juli 2019 te Veenhuizen. Tickets kunnen hier worden besteld. 

 

Om de nieuwsbrief te ontvangen kunt u een mail sturen naar kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl. 
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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. 

Gevangenen krijgen tranen in hun ogen van wildvreemd bezoek 

 

In een ver buitenland in een cel beland? Een netwerk van solidaire Nederlandse emigranten in de 

hele wereld zorgt dat je bezoek krijgt in de gevangenis, wat je ook hebt uitgespookt. 

 

Bron: AD 

Datum: 26 april 2019 

 

 Lees meer 
 

’Tbs’er opgepakt om vuurwapenhandel’ 

 

HEILOO - Op verdenking van vuurwapenhandel is vrijdag een tbs’er opgepakt op de Forensisch 

Psychiatrische Afdeling (FPA) in Heiloo. Dat meldt een goed ingevoerde bron van De Telegraaf. 

De man zit in de Heilooër kliniek vanwege meerdere ernstige geweldsmisdrijven. 

 

Bron: De Telegraaf 

Datum: 12 april 2019 

 

 Lees meer 

 

WODC: 'Criminelen minder snel opnieuw de fout in als ze zelf koken' 

 

Als een gevangene zijn eigen voedsel klaarmaakt, dan is de kans kleiner dat diegene later 

opnieuw de fout in gaat, concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

(WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid dinsdag. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 9 april 2019 

 

 Lees meer 
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