
 

 

 
 

Nieuwsbrief november 2018 

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: op dit moment zijn er twee vacatures 

De CvT Dienst Vervoer en Ondersteuning is op zoek naar twee nieuwe leden. 

De commissie is specifiek op zoek naar:  

- een medicus; 

- een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht. 

 

De CvT P.I. Veenhuizen is voor de locaties Esserheem en Norgerhaven op zoek naar drie nieuwe 

leden. 

De commissie is specifiek op zoek naar:  

- een medicus; 

- een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht; 

- een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk. 

 

Op alle vacatures kan nog tot 10 november 2018 worden gereageerd. 

 

Klik hier voor de vacatures. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen periode zijn er veel nieuwe uitspraken op de website geplaatst.  

 

Klik hier voor een overzicht van recent geplaatste uitspraken. 

 

DJI: Wervingsavonden DC Rotterdam en P.I. Dordrecht en wervingsdag P.I. Vught 

DC Rotterdam is op zoek naar detentietoezichthouders. De wervingsavond zal plaatsvinden op 

woensdag 7 november 2018. 

De P.I. Dordrecht is op zoek naar complexbeveiligers en medewerkers arbeid. De wervingsavond zal 

plaatsvinden op woensdag 28 november 2018. 

De P.I. Vught is op zoek naar complexbeveiligers, (verpleegkundig) zorg- en 

behandelinrichtingswerkers en verpleegkundig specialisten. De wervingsdag zal plaatsvinden op 

zondag 18 november 2018. 
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Klik hier voor meer informatie over de wervingsavond in DC Rotterdam, hier voor meer informatie 

over de wervingsavond in P.I. Dordrecht en hier voor meer informatie over de wervingsdag in Vught. 

 

DJI: Update sluiting inrichtingen 

Het kabinet heeft in juni besloten dat vier DJI locaties geheel of gedeeltelijk worden gesloten. 

Hierover is tijdens het algemeen overleg (AO) Gevangeniswezen van 6 september in de Tweede 

Kamer gedebatteerd. Tijdens een daaropvolgend VAO (verslag algemeen overleg) van 3 oktober is 

een aantal moties ingediend die o.a. ervoor pleiten om de sluitingen te voorkomen. De moties over 

sluitingen zijn verworpen. De Tweede Kamer heeft dus in meerderheid ingestemd met het besluit van 

het kabinet.  

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

DJI: Geslaagde Dag van Herstel in gevangenis Zwolle 

Om gedetineerden te stimuleren om te werken aan hun herstel is donderdag 4 oktober in de 

penitentiaire inrichting (PI) Zwolle de Dag van Herstel gehouden.  

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

DJI: Pieter Baan Centrum in Almere officieel geopend 

Op 8 oktober 2018 is het nieuwe Pieter Baan Centrum in Almere officieel geopend in aanwezigheid 

van minister Dekker voor Rechtsbescherming. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

RSJ: RSJ adviseert eerst strafoverdracht te onderzoeken 

Bij de overweging al dan niet strafonderbreking te verlenen aan illegale gedetineerde vreemdelingen 

zou altijd eerst onderzocht moeten worden of strafoverdracht mogelijk en opportuun is. Dit schrijft de 

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een advies aan de Minister voor 

Rechtsbescherming met betrekking tot de conceptregeling strafonderbreking voor vreemdelingen.  

 

Ook acht de Raad het wenselijk dat een centrale sturing op de strafrechtelijke en 

vreemdelingrechtelijke belangen plaatsvindt.  

 

Klik hier voor het hele bericht en hier voor het RSJ advies. 

 

Rijksoverheid: Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere 

wetgeving 

Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ 

verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het 

onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een 

tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat 

verdachten en gedetineerden met psychische problematiek wel worden behandeld. Hij komt daarom 

met een wetsvoorstel waarmee de eisen aan het opleggen van de tbs-maatregel worden verduidelijkt. 

Daarnaast moet de kennis en expertise bij rechters, officieren van justitie en gedragsdeskundigen 

worden verbeterd. 

 

Lees hier het gehele nieuwsbericht. 

 

WODC: Jaarlijkse gezamenlijke publicatie brengt trends in de strafrechtketen in kaart  

In de publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ bundelen het WODC, de Raad voor de 

rechtspraak en het CBS, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, de 

beschikbare statistische informatie over criminaliteit en het optreden van politie en justitie tegen 

criminaliteit.  

https://www.dji.nl/pers-media/nieuws/2018/wervingsavond-detentiecentrum-rotterdam-7-november.aspx
https://www.dji.nl/pers-media/nieuws/2018/wervingsavond-pi-dordrecht-28-november-2018.aspx
https://www.dji.nl/pers-media/nieuws/2018/wervingsdag-pi-vught-18-november-2018.aspx
https://www.dji.nl/pers-media/nieuws/2018/update-sluiting-inrichtingen.aspx
https://www.dji.nl/pers-media/nieuws/2018/geslaagde-dag-van-herstel-in-gevangenis-zwolle.aspx
https://www.dji.nl/pers-media/nieuws/2018/pieter-baan-centrum-in-almere-officieel-geopend.aspx
https://www.rsj.nl/actueel/Nieuwsberichten/2018/advies-conceptregeling-strafonderbreking-voor-vreemdelingen.aspx
https://www.rsj.nl/binaries/Advies%20strafonderbreking%20voor%20vreemdelingen_tcm26-359720.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/08/minder-kans-op-ontlopen-tbs-door-investering-in-expertise-en-duidelijkere-wetgeving


 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

WODC: Uitvoering Adolescentenstrafrecht gaat goed, maar kan beter 

De uitvoering van het adolescentenstrafrecht lijkt in de praktijk te werken zoals het bedoeld is. 

Tussen het Openbaar Ministerie, de reclassering, het NIFP en de rechterlijke macht lijkt vaak 

overeenstemming te zijn voor welke jongvolwassen daders een jeugdtraject ingezet dient te worden. 

Toch zijn er diverse aandachtspunten ter verbetering van de uitvoering. Dit blijkt uit twee studies die 

het WODC onlangs heeft uitgevoerd naar de invoering en werking van het adolescentenstrafrecht bij 

jongvolwassenen. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

Nationale Ombudsman: 2018/057 Politie Noord Nederland schendt privacy gedetineerde door 

gegevens met UWV te delen 

Gedetineerde in TBS-kliniek doet aangifte van oplichting omdat zijn broer op zijn naam een uitkering 

bij het UWV heeft aangevraagd. De politieambtenaar Noord Nederland doet navraag bij het UWV. 

Daarna belt de politie opnieuw het UWV om de detentiestatus van de man door te geven. Het UWV 

start een invorderingsprocedure. De Nationale ombudsman vindt dat er geen grond was om het UWV 

de informatie in het tweede gesprek te geven, het UWV had deze informatie niet nodig om stappen te 

ondernemen zoals het heeft gedaan.  

 

Klik hier voor het rapport. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2018/024 

Klager heeft een verzoek om een skypeverbinding ingediend, zodat hij de bruiloft van zijn zoon in 

Londen via die weg zou kunnen bijwonen. In de P.I waar klager verblijft, is het om technische 

redenen niet mogelijk om aan het verzoek van klager te voldoen. De directeur van de inrichting waar 

klager verblijft, heeft klager aangeboden klager (tijdelijk) over te plaatsen naar een inrichting waar 

een skypeverbinding wel mogelijk is. Klager heeft dit aanbod geweigerd. Klager klaagt erover dat zijn 

recht op het gebruik van skype is geschonden. Klager heeft daartoe aangevoerd dat in andere 

inrichtingen in Nederland wel de mogelijkheid bestaat om te skypen. De beklagcommissie overweegt 

dat de mogelijkheid om te skypen in de P.I. waar klager verblijft nog niet bestaat, omdat hiervoor 

technische aanpassingen nodig zijn die nog niet hebben plaatsgevonden. Hoewel het recht op 

communicatie via internet in de European Prison Rules wel is geregeld, is dit recht nog niet geregeld 

in de Pbw en evenmin heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen hier reeds landelijk beleid voor 

geformuleerd. Het gebruik van skype in diverse inrichtingen kan derhalve naar het oordeel van de 

beklagcommissie gezien worden als een gunst en geen recht. De directeur heeft derhalve in 

redelijkheid en billijkheid het verzoek kunnen afwijzen. 

 

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. 

 

Donderdag 22 november organiseert het Expertisecentrum Kind, Ouder en Detentie de lancering van 

K.I.N.D. in Den Bosch. 

 

27-29 november European Prison Regime Forum Workshop in Den Haag. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 

 

Tip van de redactie: 
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Jubileumboek: ‘Mens, waar zit je?’ van Hans Barendrecht, directeur bestuurder bij Gevangenenzorg 

Nederland. 

 

Klik hier voor meer achtergrondinformatie. 

 

Jaarverslag In-Made 

 

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. 

Curaçao verbiedt vliegen met drone boven gevangenis 

 

Op Curaçao is het voortaan uitdrukkelijk verboden om met een drone boven de gevangenis te 

vliegen. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 24 oktober 2018 

 

 Lees meer 
 

’Feestjes in cel meer regel dan uitzondering’ 

Ook misstanden in gevangenissen Nieuwegein en Alphen a/d Rijn 

 

AMSTERDAM - De misstanden in Nederlandse gevangenissen beperken zich niet alleen tot de 

nieuwe penitentiaire inrichting van Zaanstad. Volgens meerdere ex-gedetineerden zijn de 

’bajesfeestjes’, die afgelopen week te zien waren op via deze krant uitgelekte video’s meer regel dan 

uitzondering. 

 

Bron: De Telegraaf  

Datum: 15 oktober 2018 

 

 Lees meer 

 

Justitie zoekt drugs en telefoons in gevangenis Zaanstad 

 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is vandaag een zoekactie begonnen naar de aanwezigheid 

van onder meer drugs en mobiele telefoons in het Justitieel Complex Zaanstad.  

 

Bron: AD 

Datum: 11 oktober 2018 

 

 Lees meer 
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