Nieuwsbrief mei 2020
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: Maandelijkse informatie over de ‘Veegwet’
Deze maand: ‘Diversen
Onder de button ‘Veegwet’ op de homepage van het Kenniscentrum vindt u informatie over de Wet van
3 april 2019 tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de
Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en
wijzigingen van technische aard.
De afgelopen maanden werd er steeds nieuwe – actuele informatie – geplaatst. Deze maand zijn we
toe aan het slotstuk, het onderdeel ‘Diversen’. Daarnaast zijn er twee interessante
achtergronddocumenten geplaatst. Er was al een inleiding beschikbaar en informatie over
‘Bemiddeling’, ‘Medisch klachtrecht en bemiddeling’ en ‘Vervoer en (beperkt) beklagrecht. Lees meer.
Kenniscentrum: Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
Op 24 april jl. is de Tijdelijk wet COVID-19 Justitie en Veiligheid gepubliceerd. Het grootste gedeelte
van deze wet is met terugwerkende kracht per 16 maart 2020 in werking getreden. Een aantal
paragrafen en artikelen is per 24 april 2020 in werking getreden. Deze tijdelijke wet vervalt op 1
september 2020. Maar er is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn, indien nodig, telkens met
twee maanden te verlengen. Lees meer.
Kenniscentrum: Update dossiers en lopende wetsvoorstellen
In de afgelopen maanden hebben de volgende dossiers een update gehad:
Dwangbehandeling
Tegemoetkoming
Een overzicht van alle dossiers die het Kenniscentrum te bieden heeft vindt u hier.
Kenniscentrum: Vacature
Er is op dit moment één vacature voor de functie van landelijk coördinator Commissies van Toezicht.
Bekijk de vacaturetekst hier.

RSJ: Coronacrisis binnen justitiële inrichtingen: zo gaat voorzitter beroepscommissie hiermee
om
De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft met ingang van 14 maart 2020 maatregelen getroffen om de
(verdere) verspreiding van het coronavirus binnen justitiële inrichtingen te voorkomen. Deze
maatregelen houden onder meer in dat het bezoek en alle verloven van gedetineerden, tbs-gestelden
en justitiële jeugdigen is opgeschort en dat de detentie van een beperkte groep gedetineerden die in
een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting verbleef, voorlopig is geschorst. De voorzitter van de
beroepscommissie van de RSJ heeft verschillende verzoeken ontvangen van justitiabelen om de
tenuitvoerlegging van beslissingen die in verband met deze maatregelen en het voorkomen van de
(verdere) verspreiding van het coronavirus zijn genomen, te schorsen.
Het gehele nieuwsbericht van de RSJ en de diverse uitspraken die zijn gedaan door de voorzitter van
de beroepscommissie, vindt u hier.
DJI: Capaciteit beeldbellen vergroot
Contact houden met het thuisfront is voor iedereen van belang, ook voor justitiabelen. De capaciteit
voor communiceren met beeld is de afgelopen weken met spoed vergroot in verband met de
coronamaatregelen. Justitiabelen die verblijven in een DJI-inrichting, mogen als gevolg van de
coronamaatregelen geen bezoek ontvangen. Daarom heeft DJI 850 tablets met een veilige skype
verbinding geleverd aan elke locatie binnen GW, TBS en Jeugd. Justitiabelen kunnen hiermee
beeldbellen met familieleden, naast het reguliere telefonische contact. Lees meer.
DJI: Van buiten naar binnen: ketenpartners aan de slag in PI Nieuwegein
Sinds de week van 14 april 2020 zijn drie werkmeesters van Reclassering Nederland aan de slag in PI
Nieuwegein. Na het afkondigen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te
beperken, viel een groot deel van het dagprogramma weg in PI Nieuwegein. Lees meer.
DJI: Minister Sander Dekker reageert op open brief
Minister Dekker heeft een anonieme brief van DJI-medewerkers ontvangen. In deze brief maken zij
melding van, naar hun mening, onveilige situaties voor medewerkers en justitiabelen die zijn ontstaan
als gevolg van de coronacrisis. Minister Dekker heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer
gereageerd op de anonieme brief. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat medewerkers met zorgen dit
aankaarten bij hun leidinggevende, zodat samen naar een oplossing kan worden gezocht. Lees meer.
DJI: Videoverbinding met rechtbanken
Om de voortgang van de rechtsgang te waarborgen, kunnen rechtszittingen via telehoren digitaal
plaatsvinden. Dit betekent dat de rechtbanken digitaal verbinding kunnen maken met penitentiaire
inrichtingen, detentiecentra en Justitiële Jeugdinrichtingen. Voor wat betreft de forensische zorg geldt
een specifieke werkwijze bij het Openbaar Ministerie. Lees meer.
Perspectief herstelbemiddeling: In detentie: bemiddelen in coronatijd
Bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling maken altijd persoonlijk kennis met een gedetineerde
als die een verzoek heeft ingediend voor contact met het slachtoffer. Met de beperkingen door corona
is dat nu niet mogelijk. Dit betekent gelukkig niet dat trajecten geen voortgang kunnen hebben. Een
goede samenwerking met een medewerker in de PI, en vertrouwen in elkaars werk, is dan wel heel
belangrijk. In overleg is vaak meer mogelijk dan je denkt. Lees meer.
WODC: Recidivetrends daders van high impact crimes
Het nieuwste recidiveonderzoek van het WODC onder woninginbrekers, straatrovers en overvallers,
ofwel daders van high impact crimes (HIC), laat zien dat de licht stijgende recidivetrend sinds 2014 niet
doorzet in 2016 bij woninginbrekers en straatrovers, maar wel bij overvallers. Ook laat het onderzoek
zien dat de recidive onder HIC-daders in het afgelopen decennium veel minder sterk daalt dan het aantal
veroordeelde HIC-daders. Het aantal daders dat HIC-delicten pleegt is kleiner geworden, maar tegelijk

blijft een hardnekkige groep daders over die volhardt in het plegen van delicten. HIC-daders vormen
een crimineel actieve dadergroep die al op jonge leeftijd beginnen met crimineel gedrag.
Het gehele nieuwsbericht van het WODC en het volledige rapport vindt u hier.
Internationale wet- en regelgeving
De CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment) heeft op 20 maart 2020 een ‘Statement of principles’ uitgebracht met het oog op de huidige
pandemie. Het gaat om het ‘Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their
liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic’.
Ook het OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture, subcommittee on prevention of
torture) heeft twee adviezen uitgebracht aan de NPM’s (Nationale Preventie Mechanismen). Het eerste
advies is van 31 maart 2020, ‘Advice on compulsory quarantine for Coronavirus-COVID-19’. Het tweede
advies dateert van 7 april 2020, ‘Advice of the Subcommittee to States parties and national preventive
mechanisms relating to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic’.
Meer (algemene) informatie over internationale wet- en regelgeving vindt u in het gelijknamige dossier
op het Kenniscentrum.
Uitspraak van de maand: KC 2020/10
Klaagster is het niet eens met het niet tijdig doorsturen van een aanvraag voor fasering naar de
selectiefunctionaris. De beklagcommissie interpreteert deze klacht als tevens te zijn gericht tegen de
beslissing om klaagster niet in aanmerking te brengen voor fasering. De beklagcommissie heeft
vastgesteld dat de directie op enig moment heeft beslist dat klaagster niet (langer) voor fasering in
aanmerking zou komen, omdat klaagster na ommekomst van haar huidige detentie mag en zal worden
overgeleverd aan Duitsland. De beklagcommissie concludeert echter dat de directie ondeugdelijk heeft
gemotiveerd waarom klaagster niet in aanmerking is gebracht voor fasering en ten gevolge daarvan het
doorzenden van stukken naar de selectiefunctionaris onnodig is vertraagd. Het beklag is gegrond
verklaard, aan klaagster is geen tegemoetkoming toegekend.
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.
Verschenen jaarverslagen
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming – 2019
Commissie van Toezicht bij de PI Arnhem – 2019
Commissie van Toezicht bij de PI Middelburg – 2019
Commissie van Toezicht bij de PI Rotterdam, locatie De Schie – 2019
Commissie van Toezicht bij de JJI Lelystad - 2019
Verschenen nieuwsbrieven
Defence for Children – april 2020
EuroPris – april 2020
Gevangenismuseum – april 2020
Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering – april 2020
Prison Insider – april 2020 deel 1
Prison Insider – april 2020 deel 2
Verschenen tijdschriften/magazines
Delikt en Delinkwent - 2020/18 (digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere
geabonneerden.)

Sancties, tijdschrift over straffen en maatregelen - 2020, nr. 2 (digitaal in te zien voor medewerkers
van de Rechtspraak en andere geabonneerden.)
Leestip: Technisch mankeert mij niets – Ontmoetingen uit de praktijk van een maatschappelijk
werker in de tbs-kliniek
Hij draaide zich naar mij om: “Hé Louise, ik begrijp niet wat hij zegt, hoor.” En tegen de man zei hij:
“Sorry, hoor, ik begrijp echt niet wat je zegt, man, ik versta je niet”.
Voor de meeste mensen ligt de tbs-wereld ver van hun bed. Gelukkig zijn er mensen, zoals Louise
Brandsma, die de tbs’er vooral als mens zien en die steeds de balans zoeken tussen professionele
afstand en nabijheid. Die het contact tussen de patiënt en de buitenwereld mogelijk maken om hem
voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. Dat is niet altijd even makkelijk.
Met dit boek geeft Brandsma een inkijkje in haar werk als maatschappelijk werker in een tbs-kliniek.
Haar verhalen zijn soms hilarisch, ontroerend of schokkend, maar vooral … heel menselijk.
Om de nieuwsbrief van het Kenniscentrum 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.

Panorama neemt een kijkje in de 'feestbajes' van Zaanstad
In de media staat de Zaanse gevangenis ook wel bekend als ‘feestbajes’. Maar klopt dat beeld? De
gevangenisdeuren van JC Zaanstad werden voor Panorama wagenwijd geopend. Misdaadverslaggever
Hettie Vos mocht exclusief een kijkje nemen en uitgebreid met medewerkers en gedetineerden praten.
Datum: 16 april 2020
Bron: Panorama
Lees meer
FPC de Kijvelanden: Resultaten intern onderzoek naar gijzeling en ontvluchting op 1 maart
Op 1 maart 2020 slaagden twee patiënten van FPC de Kijvelanden erin om met behulp van een
vuurwapen en een mes een medewerker te gijzelen en de kliniek te ontvluchten. Er is zowel in de kliniek
als vervolgens daarbuiten geschoten op medewerkers en omwonenden, waarschijnlijk met losse
flodders. Bij het incident is een medewerker licht gewond geraakt. Een van de twee vluchtende patiënten
is bij de aanhouding overleden. De impact van het incident op medewerkers, patiënten en omwonenden
is enorm.
Datum: 20 april 2020
Bron: Fivoor
Lees meer

‘Cool’: door corona naar huis met een enkelband
Om een corona-uitbraak in de gevangenis te voorkomen, worden gedetineerden die alleen nog in de
cel overnachten met een enkelband naar huis gestuurd. Franklin (18) legt zijn rechterbeen op een
keukenstoel en stroopt zijn kous naar beneden. Een gehandschoende monteur legt er een enkelband
omheen, trekt die aan totdat er nog twee vingers tussen kunnen, en knijpt hem met een speciale tang
dicht.
Datum: 27 april 2020
Bron: de Volkskrant
Lees meer
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