
 
 
 
Nieuwsbrief mei 2021 
 
Kenniscentrum: Dossiers 
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met 
regelmaat van nieuwe informatie voorzien. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, 
kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen.  
 
Het dossier cameratoezicht heeft een update gehad in de maand april.  
 
Kenniscentrum: College Wet straffen en beschermen 
Het opleidingsinstituut van DJI heeft vier keer live een college verzorgd over de Wet straffen en 
beschermen. Dit college is online terug te zien en wordt met toestemming van het opleidingsinstituut 
beschikbaar gesteld aan leden en secretarissen van de commissies van toezicht. Lees meer en bekijk 
het college.  
 
Kenniscentrum: Agenda  
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
12 mei 2021 Kink in de kabel? Aansluiting veiligheid-zorg en LVB in de strafrechtketen  online 
18 mei 2021 Foreign nationals in prison & probation in Europe    online 
19 mei 2021 Commissiedebat: Gevangeniswezen en tbs     online 
20 mei 2021 Cope of Punishment, Detention, Crisis: Academic Judicial Dialogues  online 
Klik hier voor meer activiteiten.  
 
KBG CvT’s: Voorzittersoverleggen 
Door de coronapandemie behoort een fysiek voorzittersoverleg momenteel niet tot de mogelijkheden. 
Omdat het voorzittersoverleg in 2019 een welkome aanvulling is gebleken voor het contact tussen de 
CvT’s en de Klankbordgroep CvT’s wordt er in 2021 een digitaal voorzittersoverleg georganiseerd door 
de KBG. De groep voorzitters is te groot voor één overleg, daarom is gekozen voor vier overleggen die 
op basis van regio zijn ingedeeld. In elke groep zijn (vrijwel) alle sectoren vertegenwoordigd opdat op 
die manier ook intersectorale kennisoverdracht kan plaatsvinden. Alle voorzitters hebben een 
uitnodiging ontvangen. De overleggen vinden plaats op 1, 3, 8 en 10 juni 2021. 
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KBG CvT’s: Publicatie agenda’s (externe) overleggen KBG CvT’s 
Op verzoek zal de Klankbordgroep CvT's vanaf medio april 2021 de agenda's van haar eigen 
vergaderingen en van de externe overleggen publiceren op het Kenniscentrum KC. De KBG streeft 
ernaar om uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering of het overleg de agenda te publiceren. U 
kunt de agenda's bekijken door in de Jaarplanning 2021 van de KBG te klikken op de desbetreffende 
activiteit. Let op! De agenda's staan op het extranet-gedeelte achter het wachtwoord en zijn dus alleen 
in te zien als u bent ingelogd. Voor inloggegevens kunt u zich wenden tot de secretaris van de 
commissie van toezicht waarvan u lid bent. 
 
KBG CvT’s: Verslaglegging werkzaamheden april 2021 
De KBG CvT’s doet maandelijks verslag van het besprokene in de vergadering van de Klankbordgroep 
en van de contacten met de netwerkpartners. Op 1 april 2021 hebben de voorzitter en de secretaris van  
de KBG gesproken met Gerard Bakker, Hoofddirecteur DJI. Op 22 april 2021 heeft een afvaardiging 
van de KBG gesproken met de Inspectie Veiligheid en Justitie. Verslag van deze overleggen en de april-
vergadering van de KBG vindt u hier.  
 
Deze maand heeft de KBG geen andere activiteiten gepland staan dan haar eigen reguliere vergadering 
op 20 mei 2021. De gehele jaarplanning van de KBG vindt u hier.  
 
RSJ: Pas de ministeriële regelingen over re-integratieverlof en arbeid voor gedetineerden aan 
De RSJ heeft op 1 april het Advies ministeriële regelingen naar aanleiding van de Wet straffen en 
beschermen aan de minister voor Rechtsbescherming uitgebracht. De RSJ heeft zorgen over de 
voorgestelde wijzigingen omdat deze kunnen leiden tot een aantasting van de rechtspositie van 
gedetineerden bij de verlening van kortdurend en langdurend re-integratieverlof en re-integratieverlof 
voor extramurale arbeid. Lees meer.  
 
DJI: Impactmakers in beeld 
Inkopen met impact – het inkoopbeleid van DJI – betrekt onze leveranciers bij de bijzondere 
maatschappelijke opdracht van DJI. Die opdracht: de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen én de aan 
onze zorg toevertrouwde personen de kans bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te 
bouwen. Door daar rekening mee te houden lukt het ons steeds vaker om impactvol in te kopen. Lees 
meer. 
 
DJI: Wet straffen en beschermen treedt op 1 juli 2021 in werking 
Demissionair minister Sander Dekker heeft de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd dat de Wet 
straffen en beschermen op 1 juli in werking treedt. DJI gaat door met alle voorbereidingen. DJI blijft tot 
1 juli werken op basis van de huidige wetgeving. Tot 1 juli blijven daarom bijvoorbeeld de (Zeer) Beperkt 
Beveiligde Inrichtingen nog even in stand en blijven de Beperkt Beveiligde Afdelingen (BBA) draaien als 
pilot. Lees meer. 
 
DJI: Meld je nu aan voor het online wervingsevenement van PI Krimpen aan den IJssel op 18 mei 
2021 
Op dinsdag 18 mei 2021 ben je van harte welkom op het online wervingsevent van de Penitentiaire 
Inrichting Krimpen aan den IJssel. Ben jij benieuwd hoe het is om in een gevangenis te werken? Je 
bezig te houden met de functie van penitentiair inrichtingswerker (PIW’er), ook wel 
gevangenisbewaarder genoemd, en te weten of het iets voor jou is? Lees meer. 
 
DJI: Opening Afdeling Intensief Toezicht (AIT) PI Krimpen 
Op maandag 12 april 2021 opent PI Krimpen een nieuwe kleinschalige afdeling: de zogenaamde 
Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Dit is een reguliere afdeling binnen deze inrichting. De AIT is 
kleinschaliger dan andere reguliere afdelingen. Lees meer. 
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WODC: Specialistisch werk in detentie draagt bij aan perspectief gedetineerden 
Gedetineerden die tijdens detentie arbeid verrichten waar vaardigheden voor nodig zijn achten de kans 
groter dat zij na detentie werk vinden dan gedetineerden die arbeid verrichten waar geen vaardigheden 
voor nodig zijn(productiewerk). Voor een substantieel deel van de gedetineerden is productiewerk 
echter de enige optie, vanwege achterblijvende motivatie en cognitieve vermogens. Van dit soort werk 
kan niet verwacht worden dat dit bijdraagt aan de kans op werk na detentie. Dat blijkt uit het onderzoek 
‘Werken aan werk. Een evaluatie van penitentiaire arbeid’ dat Bureau Beke uitvoerde in opdracht van 
het WODC. Lees meer. 
 
Association for the prevention of torture: Annual Report 2020: Preventing torture and ill-
treatment during COVID-19 
2020 has brought all of us closer together. From partners to APT team members, we have worked under 
challenging circumstances to adapt our new Strategic Plan 2020 – 2023 to the needs of people deprived 
of their liberty worldwide. Our 2020 Annual Report explores how COVID-19 has profoundly impacted 
our work. Lees meer. 
 
Koers en kansen: Samenwerken over de Zwolse gevangenismuren heen – acht lessen uit een 
good practice. ‘Onder de motorkap moet nog steeds wel wat gebeuren’ 
De pilot ‘Samen starten in Zwolle’ wordt regelmatig genoemd als goed praktijkvoorbeeld van wat het 
Bestuurlijk Akkoord ‘Re-integratie van (ex-)justitiabelen’ beoogt: een goede terugkeer van 
gedetineerden in de samenleving door een effectieve samenwerking tussen gevangenis, reclassering 
en gemeente. De pilotfase is afgelopen. De eindrapportage wordt deze zomer verwacht. Vooruitlopend 
daarop heeft Koers en kansen een gesprek met de projectleiders Diana van Os en Henk Last. Beiden 
afkomstig van de reclassering, de trekker van het samenwerkingsproject. Een jaar geleden begonnen 
ze bij Samen starten, na het vertrek van de toenmalige projectleiders. Hoe kijken zij terug op de pilot en 
welke lessen hebben zij geleerd? Lees meer. 
 
Minister Dekker: Kamerbrief bij rapport preventieve detentie; Zicht op stoornis én gevaar, 
Aanvulling of herziening van het preventieve sanctiestelsel 
Minister Dekker stuurt het rapport 'Zicht op stoornis én gevaar. Aanvulling of herziening van het 
preventieve sanctiestelsel' naar de Tweede Kamer. Daarbij gaat hij in op de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen en op de vervolgstappen die hij wil nemen. Het rapport bevat een verkenning naar een 
aanvullende veiligheidsmaatregel in de vorm van preventieve detentie voor daders die niet in 
aanmerking komen voor oplegging van een tbs-maatregel, maar wel een gevaar vormen voor de 
samenleving. Lees de Kamerbrief en het rapport.  
 
Forum Levenslang: Departement belooft standpunt FL onder de aandacht te brengen van de 
opvolger van de huidige demissionaire minister 
Op 27 januari 2021 heeft het Forum levenslang aan de minister gevraagd wat hij bedoelde met zijn 
opmerking dat de zaak van Cevdet Y. “voor hem aanleiding is om fundamenteel te kijken naar de 
verhouding tussen de rechter en de Kroon (de Minister) bij beslissingen inzake de invrijheidsstelling van 
levenslanggestraften.” Zie hierover het bericht op de website van 12 maart. Lees meer. 
 
Forum Levenslang: Voorpublicatie ‘Woud der niet-ingeloste verwachtingen’ 
Ter gelegenheid van het congres van de Stichting Mens en Strafrecht op 25 juni 2021, schreef Wiene 
van Hattum een bijdrage over het in Nederland gepraktiseerde herbeoordelingsmechanisme 
levenslange gevangenisstraf. De conclusie van haar artikel is dat het herbeoordelingsmechanisme in 
de praktijk niet voldoet aan de eisen die het EHRM daaraan stelt. Het mechanisme heeft zich bewezen 
als een middel om de re-integratie van de veroordeelde tegen te houden in plaats van te bevorderen, 
zo stelt zij. Om wijziging in de situatie te brengen zou de strafrechter een signaal moeten afgeven: 
nalaten een levenslange gevangenisstraf op te leggen. Lees meer. 
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Expertisecentrum K I N D: De Kletspot om gesprek te stimuleren 
Studenten van de Hanzehogeschool ontwikkelden De Kletspot. De studenten deden onderzoek naar de 
aandacht voor kinderen van gedetineerden bij de PI Veenhuizen. Hun conclusie is dat de PI op dit 
moment nog niet beschikt over een volledig kindperspectief. Lees meer.  
 
Amnesty International: Forgotten behind bars: COVID-19 and prisons 
The spread of COVID-19 in prisons and other detention facilities has thrown into stark relief systemic 
threats to health in detention such as overcrowding and poor sanitary conditions and laid bare years of 
underinvestment and neglect of health services in prisons. Against this backdrop, this report summarizes 
a review of 69 governments’ response to COVID-19 in detention facilities. It concludes that the measures 
governments have introduced to prevent the spread of COVID-19 have often been inadequate and, in 
some cases, have themselves led to human rights violations. Lees meer. 
 
Uitspraak van de maand: KC 2021/028 
Het klaagschrift bestaat uit vier onderdelen. Hieronder worden de klachten opgesomd, met een korte 
toelichting op de klachten die (formeel) gegrond zijn verklaard. De eerste twee klachten betreffen de 
oplegging van een ordemaatregel van 12 tot en met 18 januari 2021 en het niet horen van klager 
alvorens deze beslissing te nemen. Deze klachten zijn ongegrond verklaard. Klachtonderdeel [C] betreft 
het niet uitreiken van een schriftelijke mededeling van deze beslissing aan klager; de beklagcommissie 
constateert hieromtrent dat klager door middel van brieven is geïnformeerd over de genomen beslissing 
en de redenen waarom. Daarmee is, gelet op de bijzonder uitzonderlijke omstandigheden, voldaan aan 
het vereiste van artikel 57 lid 1 en artikel 58 lid 1 Pbw. In de brief is niet geïnformeerd over de 
mogelijkheid van schorsing en beklag en voldoet hiermee niet aan artikel 58 lid 4 Pbw. Deze klacht is 
formeel gegrond, maar de beklagcommissie ziet geen aanleiding om een tegemoetkoming toe te 
kennen. Klachtonderdeel [D] gaat om het niet aanbieden van het recht op verblijf in de buitenlucht op 
12 januari 2021 en het aanbieden van slechts een half uur verblijf in de buitenlucht per dag van 13 tot 
en met 18 januari 2021. Volgens de jurisprudentie van de RSJ is het recht op luchten zo fundamenteel 
dat het in beginsel als een onvervreemdbaar recht wordt aangemerkt. Ook bij zeer ernstige calamiteiten 
moeten er extra inspanningen worden verricht om een passende compensatie aan te bieden. De 
beklagcommissie is van oordeel dat de directeur onvoldoende heeft onderbouwd waarom het, vanwege 
een praktische onmogelijkheid, noodzakelijk was om af te wijken van het wettelijk recht van een uur 
lucht en te volstaan met een half uur lucht. Niet is gebleken van enige inspanningen om een passende 
compensatie aan te bieden. Het beklag zal daarom in zoverre gegrond worden verklaard en er zal een 
tegemoetkoming van € 7,50 per 30 minuten worden toegekend. Dit is hoger dan het standaardbedrag, 
vanwege de zeer uitzonderlijke mate van de beperking van zijn (overige) vrijheden en/of rechten. Dit 
komt neer op een totaalbedrag van € 45,00. Lees meer. 
 
Indien uw commissie 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 
CvT DC Schiphol – jaarverslag 2020 
CvT FPC De Kijvelanden – jaarverslag 2020 
CvT PI Almelo – jaarverslag 2019-2020 
CvT PI Alphen aan den Rijn – jaarverslag 2020 
CvT PI Arnhem – jaarverslag 2020 
CvT PI Heerhugowaard – jaarverslag 2020 
CvT PI Vught – jaarverslag 2020 
Expertisecentrum K I N D – jaarverslag 2020 
In-Made/Ex-Made - jaarverslag 2020 
NIFP – jaarbericht 2020 
Perspectief Herstelbemiddeling – jaarverslag 2020 
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Verschenen nieuwsbrieven 
Children of Prisoners Europe – april 2021 
EuroPris – april 2021 
Expertisecentrum K I N D – april 2021 
Gevangenenzorg Nederland – april 2021 
Perspectief Herstelbemiddeling – Nieuwsbrief #1 / 2021 
Prison Insider – 2 april 2021 
Prison Insider – 30 april 2021 
Project Detentie & Re-integratie DJI: Van binnen naar buiten – april 2021 
 
Verschenen tijdschriften   
Sancties. Tijdschrift over straffen en maatregelen - 2021/2 
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden. 
 
Luistertip van de redactie: Podcast SSR Meestervertellers: 32. Johan Bac – Het lot van de 
taakstraf 
In deze aflevering is te gast: Johan Bac, algemeen directeur van Reclassering Nederland. Naar 
aanleiding van het voorgenomen taakstrafverbod gaat hij met Daan Langkamp in gesprek over het 
belang van de taakstraf. De taakstraf is – naast de geldboete en vrijheidsbeneming – al zo’n 20 jaar één 
van de drie hoofdstraffen in ons rechtsstelsel. Toch worden aan het opleggen van een taakstraf steeds 
vaker voorwaarden gesteld. Bac legt uit waarom hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt. Luister hier.  
 
Luistertip van de redactie: Leden Adviescollege Levenslanggestraften overwegen op te stappen 
Leden van het Adviescollege Levenslanggestraften overwegen op te stappen als de minister voor 
Rechtsbescherming hun adviezen naast zich neer blijft leggen. Demissionair minister Sander Dekker 
deed dat al meerdere keren, verschillende leden van het Adviescollege voelen zich daarom niet serieus 
genomen, en vragen zich ernstig af of hun inspanningen nog wel zin hebben. Dat zegt voorzitter Rieke 
Samson van het Adviescollege Levenslanggestraften in de NPO Radio 1-podcast Het 
Onderzoeksbureau. Luister hier.  
 
Leestip: Frans Douw werkte veertig jaar in de gevangenis: ‘In ieder van ons schuilt een dader’ 
Oud-gevangenisdirecteur Frans Douw (65) denkt niet in goed en kwaad, blijkt uit zijn net verschenen 
boek. ‘Als je mensen anders behandelt, zie je ook ander gedrag.’ Toen Frans Douw op de psychiatrisch-
forensische afdeling van de Bijlmerbajes werkte, een van zijn heftigste werkplekken, zag hij op 
Amsterdam Centraal geregeld oude bekenden uit de gevangenis. “In de stationshal of op het perron 
zag ik zo’n persoon dan op de grond zitten, terwijl de reizigers eromheen golfden. Net het stille oog van 
een orkaan. Alsof zo iemand niet bestaat.” Lees meer. 
 
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. 
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Een LVB-levensloopstudie in het strafrecht en de zorg 
Het is de vraag of het strafrecht wel de beste manier is om te reageren op delicten van licht verstandelijk 
beperkte verdachten. Want de recidive is hoog onder deze groep verdachten en zij krijgen vaak te 
maken met multiproblematiek, blijkt uit een levensloopstudie van het NSCR. 
 
Datum: 26 april 2021 
Bron: Secondant, platform voor maatschappelijke veiligheid 

  Lees meer 
 
De caleidoscopische aanpak 
In zijn Tilburgse oratie ‘Boeiend en geboeid’ (1987) stelt Ignace Snellen dat overheidsbeleid moet 
voldoen aan vier ‘rationaliteiten’: de juridische rationaliteit, de economische rationaliteit, de 
sociaalwetenschappelijke rationaliteit, en de politieke rationaliteit. Maar hoe kijk je vanuit die 
verschillende rationaliteiten naar de werkelijkheid van het gevangeniswezen? In dit laatste deel van een 
drieluik met verschillende experts spreek ik Gerard Bakker, directeur Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij 
probeert de lessen van Snellen dagelijks toe te passen: “Het geeft juist een totaalbeeld. Straffen en 
terugkeren naar de maatschappij heeft een caleidoscopische benadering. We doen het met veel 
verschillende onderdelen van de maatschappij. We doen het samen,” stelt Gerard. Ik ben dan ook 
benieuwd naar de doelstellingen die de justitiële inrichtingen hebben – en met name of die ook worden 
behaald. 
 
Datum: 28 april 2021  
Bron: KAF 

  Lees meer 
 
Het concept gevangenis komt op losse schroeven, als het virus blijft 
Wat deed de pandemie eigenlijk met het gevangeniswezen? De rechtsstaat sluit jaarlijks zo’n 30.000 
personen op, voor wier welzijn het volledig verantwoordelijk is. Ook als er een virus rondgaat. Die 
gedetineerden zagen nu op tv dat de buitenwereld ook moest ‘zitten’. De ironie lag voor het oprapen – 
‘wij blijven binnen, jij toch ook?’ aldus een spandoek aan een gevangenishek. Maar veel te lachen was 
er binnen niet, begrijp ik. 
 
Datum: 1 mei 2021 
Bron: NRC 

  Lees meer 
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