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Vacatures op het Kenniscentrum
Er staan op dit moment vier vacatures op het Kenniscentrum. De CvT's behorende bij PI de Schie en
PI Krimpen aan den IJssel en FPC de Oostvaarderskliniek zijn allen op zoek naar leden met diverse
achtergronden. Het opleidingsinstituut van DJI is op zoek naar een docent met het expertisegebied
recht en regelgeving. Klik op bovenstaande link om de vacatures direct te bekijken!
Kenniscentrum: aanmelding Landelijke Themadag Commissies van Toezicht
De aanmelding voor de Landelijke themadag Commissies van Toezicht, welke op 14 november te
Amersfoort, plaats zal vinden is verlengd tot en met 7 november 2016. Klik hier voor meer informatie
en om u nog aan te melden.
Kenniscentrum: rapport SPT, de reactie van de staatssecretaris en jaarverslag 2015
Nederlandse NPM beschikbaar
Van 28 tot en met 31 juli 2015 heeft het Subcomité ter preventie van foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (SPT) een adviserend bezoek gebracht aan
het Nederlandse NPM. De bevindingen zijn vastgelegd in een aan de regering uitgebracht rapport,
gedateerd 16 maart 2016. Hierin zijn aanbevelingen gedaan in de richting van het NPM en de
(preventieve) werking ervan. De staatssecretaris heeft op dit advies gereageerd.
Voorts heeft het Nederlandse NPM een jaarverslag over het jaar 2015 gepubliceerd. Hierin zijn de
bevindingen van het afgelopen jaar vastgelegd. Voor alle stukken, hierbij de link naar het
nieuwsbericht op de website.

DJI: Peter Hennephof ontvangt Head of Service Award 2016
Prijs uitgereikt tijdens jaarlijkse bijeenkomst en conferentie van de International Corrections and
Prisons Association (ICPA) in Boekarest. Hennephof ontving de award voor zijn inzet bij DJI. Na zijn
aantreden in 2011 kreeg hij als hoofddirecteur te maken met grote financiële taakstellingen, een
dalende vraag naar detentiecapaciteit en een veranderende doelgroep in de inrichtingen. In deze
roerige tijden is onder zijn leiding het Masterplan 2013-2018 ontwikkeld. De ICPA prijst Hennephof
o.a. voor het op verantwoorde manier uitvoeren van de taakstelling met oog voor het personeel. En
het feit dat ondanks krimp, DJI onder zijn leiding is blijven inzetten op innovatie. Daarnaast heeft
Hennephof steun gegeven aan de inzet van het maatschappelijk middenveld in de executie van de
straffen; de particuliere JJI's en de 140 zorginstellingen waar DForZo/JJI inkoopt.

Hierbij de link naar het artikel op de website van DJI met daarin de reactie van Hennephof op de
award.
DJI: Tbs levert waardevolle bijdrage aan veiligheid maatschappij
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat tbs een waardevolle bijdrage levert aan de veiligheid van
de maatschappij. Tbs-gestelden vormen een unieke groep binnen de ggz, met complexe
meervoudige psychiatrische problematiek en (ernstig) delictgedrag. Het is niet eenvoudig deze groep
elders in de huidige justitiële kaders en ggz te behandelen, omdat deze sectoren verschillen in
(strafrechtelijk) kader en doelstelling van behandeling en de tbs-gestelden verschillen in
psychiatrische stoornissen en delictgedrag ten opzichte van patiënten in de andere sectoren.

Voor het gehele artikel en de link naar de ‘korte bijdrage’, klik hier.
DJI: Resultaten strafrechtelijk onderzoek PI Alphen
Peter Hennephof, de hoofddirecteur van DJI, heeft gereageerd op het besluit over vervolging rond
overlijden van een gedetineerde in PI Alphen. Voor het bericht van het Openbaar Ministerie over de
vervolging van het IBT-lid, klik hier. De link naar de reactie van de hoofddirecteur is hier te vinden.
Verschenen adviezen van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
RSJ presenteert toekomstvisie op strafrechtelijke sanctietoepassing
Voorstellen om vertrouwen te versterken door samenwerking met oog voor effectiviteit en herstel.
Veranderingen in de samenleving zijn aanleiding voor de Afdeling advisering van de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (verder RSJ) om zich te bezinnen op haar visie op de
strafrechtelijke sanctietoepassing. Daarmee worden vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende
straffen en maatregelen bedoeld, bij zowel jeugdigen als volwassenen. Voor een slagvaardige en

effectieve strafrechtelijke sanctietoepassing, met minder recidive (herhalingscriminaliteit) en een
beter maatschappelijk resultaat, is het nodig om de samenhang van, de betrokkenheid bij en het
vertrouwen in de strafrechtelijke sanctietoepassing te versterken. In de transitie die volgens de RSJ
nodig is, staan ruimte voor samenwerking, effectieve interventies en aandacht voor herstel bij de
uitvoering van sancties centraal.
Verkorting van de termijn van externe advisering bij de verlenging van tbs
Op 6 juli jl. ontving de Afdeling advisering van de RSJ het verzoek van de staatssecretaris om advies
te geven over het conceptwetsvoorstel ‘Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de
Penitentiaire beginselenwetten en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het
aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk’
(Verzamelwet Veiligheid en Justitie). Hierin is de verkorting van de termijn van externe advisering bij
de verlenging van tbs-maatregel vastgelegd. De Afdeling advisering ziet de vervanging van de zesjaarlijkse door een vierjaarlijkse multidisciplinaire rapportage als positief en passend binnen de
doelen van de Taskforce behandelduur tbs. Dat met de voorliggende aanpassing de hiervoor
benodigde wettelijke basis wordt geboden, heeft dan ook de instemming van de Afdeling advisering.
Enkelvoudige afdoening van beroepen
Met betrekking tot de enkelvoudige afdoening van beroepen, reageert de Afdeling advisering
instemmend. Uit de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel ‘Wijziging van het Wetboek
van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwetten en enkele andere strafrechtelijke wetten met
het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de
rechtspraktijk’ (Verzamelwet Veiligheid en Justitie) kan worden afgeleid dat beroepszaken waarin de
beroepscommissie in eerste en enige aanleg oordeelt, zoals de afwijzing van verlof door de
staatssecretaris en de afwijzing van een verzoek om overplaatsing door de selectiefunctionaris, om
redenen die de rechtsbescherming betreffen worden uitgezonderd van deze mogelijkheid. De
Afdeling advisering dringt er in dit advies op aan om ook in deze zaken enkelvoudige afdoening
mogelijk te maken. Het gaat in dit soort gevallen om een substantieel aantal relatief eenvoudige
beroepszaken, zoals de niet ontvankelijkheid in verband met termijnoverschrijding. Daarbij geldt dat
de voorzitter van de beroepscommissie de behandeling van het beroep te allen tijde kan verwijzen
naar de voltallige beroepscommissie.
WODC – onderzoeken:
Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 - Ontwikkelingen en samenhangen
De 14e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en
samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie
over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2015.

IVenJ: Leef- en werkklimaat in de Woenselse Poort onvoldoende veilig
Naar aanleiding van berichtgeving in de media over mogelijke misstanden in de forensisch
psychiatrische kliniek De Woenselse Poort is de Inspectie Veiligheid en Justitie een
incidentonderzoek gestart. Lopende het onderzoek heeft de Inspectie de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie en de Raad van Bestuur van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De
Kempen (GGzE) tussentijds geïnformeerd dat de situatie onvoldoende veilig is en dat er directe
verbetermaatregelen nodig zijn. De staatssecretaris heeft op de voorlopige bevindingen gereageerd.
Voor de brieven van de Inspectie en de reactie van de staatssecretaris, klik hier.
IVenJ: Onderzoek naar brand in Detentiecentrum Rotterdam
De Inspectie Veiligheid en Justitie voert een onderzoek uit naar de gebeurtenissen rond de brand in
mei 2016 in het detentiecentrum voor vreemdelingen in Rotterdam (DCR). Aanleiding voor het
onderzoek is dat de Inspectie VenJ van verschillende kanten tegengestelde signalen heeft
ontvangen over de feitelijke gang van zaken op de avond van de brand. Ook zijn er Kamervragen
gesteld over de brand. De Inspectie wil met dit onderzoek de feiten valideren en bezien of bij het
incident in DCR de geldende procedures zijn gevolgd. Daarbij hanteert de Inspectie de procedures,
protocollen en beleidslijnen van de locatie DCR, van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en van
de Dienst Justitiële Inrichtingen als uitgangspunt.
Staatscourant/ kamerstukken met bijlagen – voor zover relevant:
17-10-2016, Kamerstuk 2016-2017, 24587, nr. 664: Justitiële inrichtingen; Verslag algemeen overleg
gehouden op 15 september 2016, over het gevangeniswezen
30-09-2016, Staatscourant 2016, 51586: Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/13)
30-09-2016, Staatscourant 2016, 52248: Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van exgedetineerden voor wonen en werken voor 2017
04-09-2016, Kamerstuk 2015-2016, 29279, nr. 345, Tweede Kamer: Rechtsstaat en Rechtsorde;
Brief staatssecretaris aanpak tenuitvoerlegging sancties
Verschenen nieuwsbrieven:
Slachtoffer in beeld: 10 jaar slachtoffer-daderbemiddeling
Uitspraak van de maand: KC 2016/054
De klacht is er tegen gericht dat klager te lang op de wachtlijst voor de arbeid heeft gestaan en dat

hij gedurende deze periode onterecht is ingesloten. De RSJ heeft bepaald dat een wachtlijst an sich
niet onredelijk hoeft te zijn. Volgens de RSJ mag de tijd dat een gedetineerde is ingesloten terwijl hij
op de wachtlijst staat echter niet langer zijn dan twee weken en de wachtlijst in zijn geheel niet langer
dan vier weken. Klager heeft negen weken op de wachtlijst gestaan en werd al die tijd ingesloten.
Naar het oordeel van de beklagrechter heeft de directeur bijzondere omstandigheden aannemelijk
gemaakt en werd deze insluiting pas na vier weken onredelijk en kon de gehele wachttijd van negen
weken gerechtvaardigd worden. De beklagrechter kent aan klager een tegemoetkoming toe van €
30,- voor de vijf weken die hij onterecht is ingesloten terwijl hij op de wachtlijst stond. Voor zover
klager zijn klacht ter zitting heeft uitgebreid wordt hij niet ontvankelijk verklaard.
Tips van de redactie:
Het arresthuis in Roermond; eten en/of overnachten in het oude detentiecentrum.
Museum de Gevangenpoort te Den Haag; Vierhonderd jaar lang was de Gevangenpoort een
gevangenis. Sinds 1882 is de Gevangenpoort een museum.

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

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.

‘Brandveiligheid in meerdere gevangenissen niet in orde’
Gevangenissen in Scheveningen, Bonaire en Amsterdam schoten tekort wat betreft
brandveiligheidseisen. Een aantal Nederlandse gevangenissen voldoet niet aan de eisen omtrent de
brandveiligheid. Dat meldt ANP, dat verslagen van interne veiligheidscontroles van de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft ingezien. De genoemde gevangenissen hadden uiteenlopende
tekortkomingen.
Bron: NRC Handelsblad
Datum: 23 oktober 2016
Lees meer
Tbs-stel moet wachten op besluit over hereniging
Het tbs-echtpaar dat vandaag bij de rechter in Arnhem heeft geëist dat het in dezelfde Zeeuwse
kliniek wordt geplaatst, zal nog wat langer moeten wachten op hun hereniging. De rechter heeft
besloten dat het kort geding met nog eens zes weken wordt uitgesteld, nadat de mannen al jarenlang
in twee ver uit elkaar liggende klinieken verblijven en elkaar daardoor nauwelijks kunnen opzoeken.
Bron: AD
Datum: 20 oktober 2016
Lees meer
Gevangenis Esserheem beste bajes om te zitten
Gedetineerden zitten het liefst opgesloten in gevangenis Esserheem in Veenhuizen. Dat blijkt uit een
enquête van de Universiteit Leiden. Met name de grote luchtplaats in het hart van het carrévormige
Esserheem scoort goed. De van gras en bomen voorziene binnenplaats is geliefd bij gedetineerden.
Er zijn basketbal–, voetbal– en tennisveldjes aangelegd. Die worden intensief gebruikt. Als
gevangenen van hun cel naar de fitnessruimte, de bibliotheek of andere activiteiten gaan, moeten ze
de luchtplaats oversteken. Hun dagprogramma is zo ingevuld dat ze twee uur op de binnenplaats
van Esserheem kunnen doorbrengen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Datum: 12 oktober 2016
Lees meer
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