
 
 

Nieuwsbrief november 2020 

  

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. 

Afgelopen maand heeft het dossier ISD een update gehad. 

 

Kenniscentrum: Vacatures  

Er zijn op dit moment vier vacatures. 

De commissie van toezicht bij het DC Schiphol is op zoek naar een rechter en naar een 

psycholoog/psychiater. Reageren kan tot 10 november 2020.  

 

De commissie van toezicht van de PI Krimpen aan den IJssel is opzoek naar 2 nieuwe leden. 

Regeageren kan tot 27 november 2020.   

 

De commissie van toezicht van de PI Arnhem is opzoek naar 2 nieuwe leden. Reageren kan tot 15 

november 2020.   

 

Bekijk de vacatures. 

 

Kenniscentrum: Agenda  

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

gehouden: 

 

9 november – EUROPRIS: 9th Conference & Anuual General meeting – Council of Europe, Agora 

Building Straatsburg, Frankrijk 

10 november – RSJ Congres: De rechtspositie van jongeren in de geslotenheid – online  

19 november – Symposium herstelgericht straffen en reclasseren – Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

  

Lees meer.  

 

RSJ: Verlof, detentiefasering en overplaatsing in coronatijd: de beroepscommissie zet lijnen uit 

De beroepscommissies van de RSJ hebben diverse verlof- en (over)plaatsingszaken behandeld die te 

maken hebben met de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die zijn getroffen om de 

verspreiding daarvan tegen te gaan. In haar uitspraken zijn inmiddels dan ook enkele lijnen en 
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uitgangspunten zichtbaar die hier worden weergegeven.              

Lees meer.   

 

RSJ: Laat resocialisatie justitiabelen niet beperken door corona  
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) maakt zich zorgen over de stagnatie 

van behandelingen en resocialisatietrajecten van justitiabelen in tijden van corona. Dit raakt namelijk 

niet alleen de belangen van ingeslotenen, maar ook de veiligheid van de samenleving.  

Lees meer.         

 

RSJ: Congres: De rechtspositie van jongeren in geslotenheid  
Op dinsdag 10 november aanstaande organiseert de RSJ een congres, met als thema de rechtspositie 

van jongeren in geslotenheid.  

Dit betreft de rechtspositie van jongeren die gesloten zijn geplaatst in een justitiële jeugdinrichting, een 

JeugdzorgPlus instelling, een instelling voor jeugd-ggz of een (gecombineerde) kleinschalige 

voorziening. Het congres is digitaal dus deelnemen op afstand is mogelijk door te mailen 

secretariaatrsj@minjenv.nl.  

Lees meer.  

 

Beroepscommissie verklaart beroep tegen verlengingsbeslissing EBI ongegrond 
De beroepscommissie van de RSJ heeft het beroep van een gedetineerde tegen de beslissing van de 

Minister voor Rechtsbescherming om zijn verblijf in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te verlengen, 

ongegrond verklaard. De gedetineerde is verdachte in het Marengo-proces. 
Lees meer.  

 

Brief S. Dekker n.a.v. advies RSJ in verband met Corona   

In deze brief geeft de minister een reactie op het RSJ-advies. Ook geef hij, in navolging van zijn brief 

van 6 oktober en de persconferentie, aan welke aanvullende maatregelen hij treft om verspreiding van 

Covid-19 binnen de justitiële inrichtingen tegen te gaan.  
Lees meer.  

 

DJI: kom werken bij…  

Op zaterdag 14 november 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Penitentiaire 

Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn. Lees meer.  

 

Ontmoet DJI op de werkbezoekdag op woensdag 25 november 2020. Aanmelden kan vanaf 10 

november. Klik hier voor meer informatie en inschrijving.  

 

DJI: Ex-gedetineerden aan het woord in Werk waard, van bajes naar baan 

Zeven ex-gedetineerden vertellen over hun zoektocht naar werk na vrijlating. Re-integreren blijkt niet 

makkelijk te zijn, maar uiteindelijk lukt het wel. De levensverhalen zijn opgetekend in het boek Werk 

waard, van bajes naar baan van Monique Beute, werkzaam bij Stichting 180. 

Lees meer.  

 

DJI: Minister Dekker en sector presenteren nieuwe visie forensische zorg 

Bescherming van de samenleving, perspectief bieden aan veroordeelden en evenwicht vinden tussen 

de behandeling en beveiliging van veroordeelden zijn de cruciale elementen in de visie forensische 

zorg. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. De visie is tot stand 

gekomen in nauwe samenwerking met o.a. tbs- klinieken en forensische zorg instellingen en is het 

uitgangspunt voor verdere verbeteringen van de forensische zorg. 

Lees meer.   

 

Reclassering: Reclassering Nederland volgt mondkapjesadvies overheid 

Reclassering Nederland adviseert het dragen van niet-medische mondkapjes vanaf vrijdag 2 oktober. 

Medewerkers van de reclassering, cliënten en bezoekers krijgen het dringende advies om in de 
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openbare ruimtes van de reclasseringskantoren en op de werkstraflocaties een mondkapje te dragen. 

Als men zit of buiten aan het werk is, hoeft er geen mondkapje op. Cliënten en bezoekers wordt 

gevraagd een eigen mondkapje mee te nemen.   

Lees meer. 

 

Reclassering: Consequenties van aanscherping coronamaatregelen voor reclassering 

Rechtbanken, politie, OM en de reclassering gaan door met hun werk, net als winkels en bedrijven die 

de samenleving draaiende houden. Voor de reclassering betekent het dat we onze kerntaken 

voortzetten, zo veilig en gezond mogelijk, zoals we dat de afgelopen tijd ook hebben gedaan. Algemeen 

directeur Johan Bac: “Ons werk levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en het rechtsgevoel in 

ons land. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de reclassering aangemerkt als vitale sector, 

samen met partners in de keten. We gaan door met onze taken en letten daarbij voortdurend op dat het 

veilig en gezond blijft.” Lees meer.  

 

Inspectie JenV: Klacht over onderzoek justitieel zorgcomplex Scheveningen deels gegrond 

De klacht van een aantal medewerkers over een oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en 

Veiligheid naar het Justitieel Complex voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Scheveningen is deels gegrond. 

Ten onrechte hebben zij geen gespreksverslagen voor wederhoor gekregen om de juistheid ervan te 

kunnen controleren. De inspecteur-generaal (IG) van de Inspectie JenV biedt hun hiervoor zijn excuses 

aan. Hij zal intern wijzen op het belang van wederhoor. Lees meer.   

 

Inspectie JenV: Inspectie JenV: Onverantwoord grote druk op FPC’s 

Het tbs-systeem loopt vast zonder extra investeringen. De regie van Forensisch Psychiatrische Centra 

op de resocialisatie van tbs-ers staat door diverse factoren onder te grote druk. Het laten voortbestaan 

van deze situatie is onverantwoord. Dit stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar rapport ‘Geen 

kant meer op kunnen’. Lees meer.  

 

Inspectie JenV: Onvoldoende regie FPC de Oostvaarderskliniek bij resocialisatie tbs-gestelde 
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek in Almere heeft onvoldoende regie 

gevoerd op het resocialisatietraject van tbs-gestelde Michel B. tijdens diens proefverlof. Ook had het 

FPC geen zicht op de mensen met wie hij privé omging. Dit stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid 

(Inspectie JenV) in haar onderzoek naar het resocialisatietraject van deze tbs-gestelde. 

Lees meer.  

 

 

Inspectie JenV onderzoekt kwaliteit adviezen reclassering 

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt de kwaliteit van reclasseringsadviezen 

bij de strafrechtkeuze voor jongeren van 16 tot 23 jaar, het voorkomen van huiselijk geweld en de 

toepassing van elektronische monitoring. De Inspectie JenV wil onder meer weten hoe de reclassering 

het advies opstelt en of ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie, het advies bruikbaar vinden. Een 

goed advies stimuleert de verdachte zijn gedrag te veranderen en daardoor terugval te voorkomen. 

Lees meer.  

 

Perspectief: Herstelbemiddeling voor gedetineerden 

Speciaal voor gedetineerden ontwikkelden we, samen met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een 

infographic waarin we stap-voor-stap uitleggen hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat. De infographic 

is ook een hulpmiddel voor de professionals in de gevangenissen om met gedetineerden in gesprek te 

gaan over herstel richting het slachtoffer.   

Lees meer.     

 

Forum Levenslang: Dringen straffen tussen 20 en 30 jaar de levenslange gevangenisstraf terug? 

Tijdelijke gevangenisstraffen van meer dan 20 jaar zijn geen uitzondering meer. Het lijkt er bovendien 

op dat die straffen, bijvoorbeeld 30 jaar met tbs, de levenslange gevangenisstraf terugdringen. Dit is de 

voorzichtige conclusie uit een onderzoek van Winnie Volkers, Birte Schutte en ondergetekende. Het 
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onderzoek is gepubliceerd in het oktobernummer van Sancties. Dit is de link en dit de link naar artikel 

met de bijlage waarin alle (70) 20+-zaken van 2006-2018 onder elkaar zijn gezet. 

 

Uitspraak van de maand: KC 2020/025 

Klager beklaagt zich over een disciplinaire straf van 7 dagen strafcel. Hij heeft op redelijke gronden 

geweigerd om op een meerpersoonscel (mpc) te worden geplaatst met een gedetineerde die net was 

overgeplaatst vanuit een andere inrichting en slechts 24 uur in quarantaine was geplaatst. De directeur 

dient vanwege het coronavirus voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en risico’s te vermijden. De 

beklagrechter overweegt dat op 6 april 2020 nog geen (officiële) inkomstenafdeling ingericht was waar 

nieuwe inkomsten veertien dagen konden verblijven. Er is gehandeld volgens de toen geldende 

werkwijzen, hetgeen niet als onzorgvuldig kan worden aangemerkt. De directeur heeft (afdoende) 

uitgelegd dat het samen plaatsen in één cel niet of nauwelijks tot extra gezondheidsrisico’s voor hen 

heeft geleid. De beklagrechter verklaart het beklag ongegrond en oordeelt dat de directeur niet 

onzorgvuldig jegens klager heeft gehandeld. Klager heeft zich strafwaardig gedragen en aan hem kon 

een disciplinaire straf worden opgelegd van maximaal 14 dagen strafcel.  

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. 

 

Verschenen nieuwsbrieven  

Expertisecentrum Kind – oktober 2020  

Perspectief Herstelbemiddeling – oktober nr. 3  

Nieuwsbrief project Detentie & Re-integratie DJI: Van binnen naar buiten – oktober   

Prison Insider – oktober  

Forum Levenslang – oktober  

Koersen en kansen – oktober herfsteditie    

Gevangenenzorg – oktober  

 

 
 
Verschenen tijdschriften/magazines  
Delikt en delinkwent – 2020/23 (digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere 
geabonneerden.) 

Sancties, tijdschrift over straffen en maatregelen  – aflevering 5  (digitaal in te zien voor medewerkers 

van de Rechtspraak en andere geabonneerden.)  

 

Kijktip: 2Doc Bruce  

Ex-gedetineerde Bruce (27) probeert zijn leven op te pakken na een periode van 14 jaar internaat en 

detentie. Zijn jeugd was gevuld met drugs, criminaliteit en geweld. Nu hij vrij is, probeert hij een toekomst 

op te bouwen zonder criminaliteit. Lees meer.   

KRO-NCRV 2Doc: Bruce, donderdag 26 november om 22.55 uur op NPO 2 (IDFA Primeur) 

 

  

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 
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Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de 

commissies van toezicht. 

 

 

Drugs en mobieltjes via kledingpakketten PI Sittard binnen gesmokkeld 

Bewakers van de gevangenis in Sittard hebben de afgelopen tijd regelmatig drugs en telefoons 

onderschept die verstopt waren in kleding en schoenen. Het gaat dan om kledingpakketten van buiten 

de gevangenis die bestemd waren voor de gedetineerden.  

 

Datum: 15 oktober 2020  

 

Bron: NOS.nl 

 

  Lees meer.  

 

 

Nieuwe gevangenisvorm in Almelo: "Gevangenen moeten motivatiebrief schrijven willen ze hier 

binnenkomen" 

Twintig gedetineerden krijgen binnenkort de primeur: zij worden geselecteerd voor de nieuwe - open - 

vorm van gevangenis in Almelo, het zogenoemde Huis van Herstel. Het project is uniek in Nederland 

en moet wat gaan doen aan het hoge aantal draaideurcriminelen, gevangenen die maar terug blijven 

keren achter de tralies. 

 

Datum: 22 oktober 2020  

 

Bron: Rtvoost.nl 

 

  Lees meer.  

 

 

Jaarlijks gaan bijna honderd gevangenen in hongerstaking, waarom? 

Een kleine honderd gevangenen gaan jaarlijks in honger- of dorststaking. Meer dan tot nu toe werd 

aangenomen. Wat beweegt hen? 

 

Datum: 30 oktober 2020  

 

Bron: trouw.nl  

  

  Lees meer.  

 
 

 

  Naar website   Afmelden nieuwsbrief 
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