Nieuwsbrief november 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 commissie van toezicht bij de PI Ter Apel is op zoek naar een advocaat en drie deskundige
leden op o.a. het gebied van het vreemdelingenrecht.
U kunt reageren tot 20 november 2019.
De commissie van toezicht bij JJI Intermetzo is op zoek naar psychiater/gedragswetenschapper
met deskundigheid op het gebied van jeugddetentie/jeugdrecht.
U kunt reageren tot en met 6 december 2019.
Klik hier voor de vacatures.
Kenniscentrum: terugblik Landelijke Themadag
Op maandag 4 november 2019 heeft de jaarlijkse Landelijke Themadag Commissies van Toezicht
plaatsgevonden in Amersfoort. Het thema was ‘Zicht op toezicht’ Is ons toezicht, voldoende
doelgericht?’ De ochtend ving aan met diverse gastsprekers, waaronder dr. mr. Madeleine van
Toorenburg, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Tijdens de lunch konden de deelnemers
diverse thematafels bezoeken en met elkaar in gesprek gaan. In de middag hebben vier
workshops plaatsgevonden en werd de hoofddirecteur van DJI dr. mr. Gerard Bakker geïnterviewd
door de voorzitter van de CvT Leeuwarden. Na afloop was er ruim de tijd om bij de afsluitende
borrel onderlinge ervaringen binnen de diverse CvT’s te delen. Het was dan ook een geslaagde
themadag.
DJI: Binnenbrengen verboden voorwerpen strafbaar
Per 1 november jl. is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële
inrichting. Dan treedt de wet strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in werking. Het
gaat om voorwerpen als drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en
communicatiemiddelen.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Voor de gehele wettekst klik hier.

De Memorie van Toelichting vindt u hier.
DJI: Spinningmarathon voor Pink Ribbon in vrouwengevangenissen
Gedetineerde vrouwen in de penitentiaire inrichtingen (PI) van Nederland gaan samen met
personeelsleden fietsen voor het goede doel. Dit doen ze binnen de bajesmuren van de
vrouwengevangenissen Nieuwersluis, Ter Peel en Zwolle. De opbrengst komt ten goede aan Pink
Ribbon.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
DJI: Minder agressie door juiste voeding
In samenwerking met DJI is er een documentaire gemaakt waarin de rol van voeding centraal
staat. Voor de documentaire is er gefilmd in de PI Heerhugowaard.
Het DJI-fragment begint na ongeveer 11 minuten.
Om de documentaire te bekijken kunt u hier klikken met het wachtwoord: 92dA1SjjyQ
RSJ: RSJ lanceert nieuw logo
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft een nieuw logo en een
nieuwe huisstijl. Dit alles kunt u zien op de vernieuwde website van de RSJ.
RSJ: twee vacatures buitengewoon lid Afdeling rechtspraak
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wenst in contact te komen met
potentiële kandidaten voor de functie van Buitengewoon lid van de Afdeling rechtspraak. De RSJ is
op zoek naar één buitengewoon lid advocaat en meerdere buitengewoon leden rechters.
Klik hier voor de gehele vacatureteksten.
IJ&V: Inspectie JenV verwacht snel noodzakelijke verbeteringen KIA
De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) wil dat Aruba de slechte omstandigheden in
gevangenis het Korrektie Instituut Aruba (KIA) snel aanpakt. De Inspectie JenV gaat dit najaar met
eigen ogen beoordelen of er voortgang wordt geboekt met de door de Arubaanse minister van
Justitie aangekondigde verbetermaatregelen.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
WODC: Inzicht in ontwikkelingen criminaliteit en rechtshandhaving
De jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) geeft overzicht van ontwikkelingen
en samenhangen op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. In 2018 daalde de totale
geregistreerde criminaliteit verder. De politie registreerde in dit jaar 785.000 misdrijven, dat is 40%
minder dan de 1,3 miljoen in 2008. De politie registreerde ook minder verdachten bij deze
misdrijven: 245.000 in 2018, bijna een halvering in vergelijking met 2008.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht en rapport.
WODC: De zucht naar vrijheid
Het schenden van bijzondere voorwaarden in het kader van bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf
of voorwaardelijke invrijheidstelling of het schenden van elektronisch toezicht is niet strafbaar
gesteld in Nederland. Dat is evenmin het geval bij het ontvluchten uit detentie. De Vrije Universiteit
Amsterdam is in opdracht van het WODC nagegaan of, en zo ja hoe en waarom, het schenden van
bijzondere voorwaarden en elektronisch toezicht en het ontvluchten uit detentie zelfstandig
strafbaar is gesteld in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales en Canada en welke
argumenten Nederland hieraan zou kunnen ontlenen voor of tegen een eventuele strafbaarstelling.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht en rapport.
Dutch Cell Dogs: 8 puppy’s huppelen rond in de Woenselse Poort
Een aantal weken geleden is het puppypower programma in de Woenselse Poort in Eindhoven
opgestart. De medewerkers van de Dutch Cell Dogs zijn vier keer naar de Woenselse Poort
geweest om in samenwerking met diverse bewoners socialisatietrainingen te verzorgen voor een
groepje pups.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Uitspraak van de maand: KC 2019/016
Klager heeft in beide klachten zijn beklag gedaan over de ruimte waarin hij zijn bezoek zonder
toezicht (BZT) dient te ontvangen. Dit is in een ruimte met een camera en een groot raam. De
directeur heeft gesteld dat de camera enkel wordt aangezet indien daar aanleiding voor is en de
aanwezigen ervan op de hoogte worden gesteld indien dit gebeurt. Het personeel van de inrichting
heeft de indruk dat er seksuele handelingen worden verricht als klager met zijn vriendin in de
spreekkamer is. Hiervoor zijn de spreekkamers niet bedoeld. Ter zitting is gebleken dat klager van
mening is dat hem niet kan worden verboden om seks met zijn vriendin te hebben tijdens het
bezoek zonder toezicht en dat hem daar ook de ruimte en de gelegenheid voor dient te worden
gegeven. De beklagrechter vat de klachten van klager op als een beroep op artikel 8 juncto artikel
14 EVRM. Nu BZT waarbij seksuele handelingen zijn toegestaan in daarvoor geschikte ruimtes,
wél mogelijk is voor volwassenen in het Huis van Bewaring (HvB) en gevangenis in Nederland,
wordt er naar het oordeel van de beklagrechter een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt
tussen volwassenen die zich in een HvB of in een gevangenis bevinden en de volwassenen die
zich in een jeugdinrichting bevinden. Er is sprake van een schending van de hiervoor genoemde
artikelen uit het EVRM. De beklagcommissie draagt de directeur op grond van artikel 73 lid 3 Bjj op
een nieuwe, met een op de persoon van klager toegespitste motivering, beslissing te nemen op
zijn verzoek of hij tijdens het BZT in een ruimte zonder camera’s en ramen seksuele handelingen
met zijn vriendin mag verrichten.
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.
Verschenen nieuwsbrieven
EuroPris, oktober 2019
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.
Een kijkje achter de schermen in de Nieuwegeinse gevangenis
Reportage | Nog niet eens zo heel lang geleden kende de gevangenis in Nieuwegein een
vacaturestop. Nu is bij de Penitentiaire Inrichting aan de Liesbosch plek voor vele tientallen nieuwe
medewerkers. De ervaren beveiligers Alex (51) en Maurice (48) weten als geen ander wat nieuwe
collega’s te wachten staat. Ze geven een inkijk achter deuren die normaal strikt gesloten blijven.
Bron: Algemeen Dagblad
Datum: 1 november 2019
Lees meer

Bajesklanten PI Vught kunnen tijdens herfstkamp even vader zijn
VUGHT - In één week meer contact met je vader dan normaal gesproken in een heel jaar. Dat kan
tijdens het allereerste ‘herfstkamp’ voor kinderen van vaders die gevangen zitten in de PI Vught.
Een landelijke primeur.
Bron: Brabants Dagblad
Datum: 17 oktober 2019
Lees meer

Hoe de gevangenis in Zwolle ghb-verslaafde gedetineerden helpt afkicken
Een gevangenis waar legaal de partydrug ghb wordt verstrekt. Het gebeurt op de snelgroeiende
ghb-afdeling van de PI Zwolle. Dit jaar kicken er zo’n 140 verslaafde gedetineerden af. ,,Als ze niet
om de drie uur een dosering krijgen, kan dat tot de dood leiden.
Bron: AD
Datum: 5 oktober 2019
Lees meer
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