
 
 
 
Nieuwsbrief november 2022 
 
Kenniscentrum CvT: 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.  
  
Kenniscentrum: Agenda   
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
Datum Gebeurtenis Locatie 

15 november 2022 Landelijke cursus secretarissen CvT Online  

15-18 november 2022 Prison insider: World Congress against the death penalty Berlijn 

23-24 november 2022 EuroPris: Interagency cooperation workshop Boekarest 

 
 
Kenniscentrum: Vacatures  
Er zijn op dit moment vier vacatures:  
- De Commissie van Toezicht van de P.I. Rotterdam, locatie de Schie is op zoek naar een nieuw lid met 
bij voorkeur een gedragswetenschappelijke dan wel therapeutische achtergrond. Reageren kan tot 
uiterlijk 1 december 2022.   
- De Commissie van Toezicht Dienst Vervoer & Ondersteuning is op zoek naar een medicus. Reageren 
kan tot en met 2 december 2022.   
- De Commissie van Toezicht van het Pieter Baan Centrum is op zoek naar een nieuw lid dat 
werkzaam is als rechter. Reageren kan tot en met 9 december 2022.  
- De Commissie van Toezicht van bij de P.I. Krimpen aan den IJssel is opzoek naar enkele nieuwe 
leden. Reageren kan tot 11 november 2022.  
 
Bekijk de vacatures hier.  
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Kenniscentrum: Landelijke cursus secretarissen 2022 
Op dinsdagochtend 15 november 2022 zal dit jaar via Teams de 'Landelijke cursus CvT-secretarissen' 
plaatsvinden (voorheen de jaarlijkse cursus penitentiair recht). Ben jij CvT-secretaris en heb je 
hierover nog geen e-mail ontvangen. Neem dan contact op met: kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl. 
 
KBG: Verslag over werkzaamheden augustus-oktober 2022 
De KBG doet verslag haar werkzaamheden over de periode augustus-oktober 2022. Lees meer. 
 
DJI: Werkbezoek minister-president Rutte en minister voor Rechtsbescherming Weerwind aan 
PI Alphen aan den Rijn  
Minister-president Rutte en minister Weerwind voor Rechtsbescherming bezochten op 5 oktober de PI 
Alphen aan de Rijn. Daar is deze week de derde Afdeling Intensief Toezicht (AIT) geopend. Lees meer. 
 
DJI: Mislukte poging tot ontvluchting PI Alphen aan den Rijn  
Op woensdagochtend 12 oktober omstreeks 02:30 uur heeft een gedetineerde in de PI Alphen aan den 
Rijn, locatie Maatschapslaan, een poging gedaan om te ontvluchten. Lees meer.  
 
DJI: Rien Timmer nieuwe directeur Dienst Geestelijke Verzorging  
Rien Timmer is per 1 februari 2023 benoemd tot directeur van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV). 
Hij volgt Thea Bogers op die onlangs met pensioen is gegaan. Lees meer.   
 
RSJ: Disciplinaire straf voor niet deelnemen aan arbeid is na vervallen arbeidsplicht niet 
mogelijk 
De beroepscommissie heeft een gedetineerde in het gelijk gesteld die beklag heeft ingesteld tegen twee 
disciplinaire straffen die hij opgelegd kreeg wegens het niet deelnemen aan de arbeid. Lees meer.  
 
RSJ: Opstapeling van beslissingen past niet bij bedoeling Regeling selectie, plaatsing en 
overplaatsing van gedetineerden  
Een gedetineerde heeft beklag ingesteld tegen de beslissing van de directeur van de PI Heerhugowaard 
om hem gedurende drie maanden niet in aanmerking te laten komen voor plaatsing in het 
plusprogramma. De directeur heeft die beslissing genomen, terwijl de gedetineerde als gevolg van een 
eerdere beslissing al was uitgesloten van promotie. Die handelwijze past niet bij de bedoeling van de 
Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling). Het beroep en het 
beklag worden daarom gegrond verklaard. Er wordt geen tegemoetkoming aan de gedetineerde 
toegekend. Lees meer.   
 
Forum Levenslang: De Murray-toets of nulmeting en de gevolgen daarvan voor het verdere 
detentietraject 
De jurisprudentie uit het Murray arrest, leidt tot de verplichting gedurende de detentie te onderzoeken 
of er sprake is van een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van het geestesvermogen in 
relatie tot het delict, waardoor het recidiverisico hoog blijft. Indien dit het geval is, moet, indien een 
behandeling mogelijk is, deze behandeling worden geboden. Concreet betekent dit dat er in ieder geval 
eenmalig bij iedere onherroepelijk veroordeelde levenslang gestrafte een psychologisch en 
psychiatrisch (multidisciplinair) onderzoek moet worden uitgevoerd. De hier bedoelde eerste meting 
wordt ‘Murray-toets’ of ook wel ‘nulmeting’ genoemd. Lees meer.  
 
Forum Levenslang: ‘Hoelang moet levenslang duren?’ Artikel in De Morgen 
Op 10 september jl. publiceerde de Belgische krant De Morgen een artikel genaamd ‘Hoelang moet 
levenslang duren?’ Aanleiding voor het artikel is het terreurproces in Brussel, dat onlangs is gestart. 
Verwacht wordt dat tegen de hoofdverdachte, Salah Abdeslam, ook hier een levenslange 
gevangenisstraf zal worden geëist, dus bovenop de straf die hem in Parijs is opgelegd. Lees meer. 
 
Uitspraak van de maand: KC 2022/25  
Aan klager is een disciplinaire straf is opgelegd van drie dagen opsluiting in eigen cel. Klager is, vóórdat 
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aan hem de disciplinaire straf was opgelegd, gewekt om naar arbeid te gaan, maar is niet gegaan. 
Volgens klager was dit omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat de disciplinaire straf al was 
ingegaan. Klager is vervolgens uitgesloten van de arbeid voor de duur van zes weken en de klacht richt 
op deze uitsluiting. De directeur is onduidelijk over de reden voor deze uitsluiting. De directeur wijst op 
"werkweigering", daarvan is sprake als een gedetineerde meer dan tweemaal zonder opgaaf van 
redenen niet bij de arbeid is verschenen. Maar klager is niet meer dan twee keer weggebleven bij de 
arbeid. Als de directie bedoelt dat klager is uitgesloten van de arbeid voor de duur van zes weken 
vanwege de disciplinaire straf van drie dagen, dan is dit ook niet volgens de regels. De huisregels en 
het Arbeidsreglement noemen dit niet als mogelijkheid voor uitsluiting van arbeid. Een specifiek beleid 
ter zake is gesteld noch gebleken. Bovendien lijkt uit de nadere informatie te volgen dat de bestreden 
beslissing is genomen door het hoofd Arbeid. Het hoofd Arbeid is op grond van de toepasselijke artikelen 
niet bevoegd een dergelijke beslissing te nemen. De beklagcommissie verklaart de klacht gegrond en 
kent een tegemoetkoming toe van € 40,-. 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 nieuwsbrieven  
Prison Insider – oktober 2022 deel I  & oktober 2022 deel II   
Expertisecentrum KIND – oktober 2022   
Europris –oktober 2022  
 
Verschenen tijdschriften   
De Bonjo – oktober 2022  
 
Leestip van de redactie: Rijk door een krantenwijk, geschreven door Alexandro Reyes Rodriquez 
Van beruchte drugsdealer in de Rotterdamse onderwereld naar het inspireren van jongeren om wat van 
hun leven te maken. Ex-gedetineerde Reggery Gravenbeek deed het. Met team Enkelband zet hij zich 
nu in om ex-gedetineerden en jongeren op het goede pad te brengen. En dat is niet alles. Naast zijn 
werk als jongerenwerker maakt hij films over thema’s waar de probleemjeugd zelf ook mee te maken 
heeft. Dit alles om ze te weerhouden van de fouten die hij zelf maakte. Nieuwsgierig geworden? Bestel 
hier. 
 
 
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. 
 
Man dreigde medewerker reclassering dood te schieten  
Een officier van justitie heeft woensdag een jaar cel geëist tegen een 30-jarige Lelystedeling, die een 
medewerkster van de Reclassering zou hebben bedreigd. In een gesprek met zijn coach en een andere 
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medewerker van de Lelystadse Jeugdinrichting Pluryn, zei hij dat hij de vrouw zou doodschieten. "Het 
was in emotie, ik was heel erg boos." 
 
Datum: 26 oktober 2022  
Bron: omroep Flevoland  

  Lees meer 
 
Minister: opvoedtraining ex-gedetineerde moeders positief voor haar en kind  
Opvoedondersteuning voor moeders die in de gevangenis hebben gezeten, blijkt een positief effect te 
hebben op de vrouwen zelf en op hun opgroeiende kinderen. Tot tien jaar na de interventie blijkt dat 
deze ex-gedetineerde moeders minder vaak weer in de fout zijn gegaan dan vrouwen die niet aan het 
programma meededen, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de 
Tweede Kamer. Ook hun kinderen vertonen minder crimineel en probleemgedrag. 
 
Datum: 14 oktober 2022  
Bron: AD 

  Lees meer 
 
 
Boomlange Roy (41) is beveiliger in de gevangenis: ‘Eerste keer had ik wel knikkende knieën’ 
Het is stil en leeg in de gangen van de Alphense gevangenis. Maar dat betekent niet dat het ook verlaten 
is: in de cellen zitten zo'n negenhonderd mannen, ingesloten voor de nacht. Beveiligers Roy en Priscilla 
laten zien wat hun werk dan inhoudt. ,,De deur gaat alleen open bij levensgevaar.” 
 
Datum: 31 oktober 2022  
Bron: AD.nl 

  Lees meer 
 
 
 

 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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