Nieuwsbrief oktober 2016
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke
dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. In de afgelopen periode zijn de dossiers ‘arbeid’, ‘disciplinaire
straffen’ en ‘vervoer’ geüpdatet.
Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te
mailen (kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht is nu ook te volgen via LinkedIn! Via deze pagina deelt
het Kenniscentrum nieuwsberichten, uitspraken, updates van dossiers en andere actuele informatie
op het werkterrein van Commissies van Toezicht die zijn verbonden aan justitiële inrichtingen in
Nederland.
Kenniscentrum: vacature bij de CvT behorende bij de PI Leeuwarden
Wegens het vertrek van een van haar leden is de commissie van toezicht bij de P.I. Leeuwarden op
zoek naar een nieuw lid. Gelet op artikel 11 lid 3a Penitentiaire Maatregel dient het nieuwe lid een
met rechtspraak belast lid van de rechtelijke macht te zijn. Indien u belangstelling heeft voor deze
bijzondere functie kunt u contact op nemen met de voorzitter van de commissie van toezicht bij de
P.I. Leeuwarden.

Klik hier voor de gehele vacaturetekst en de contactgegevens.

Kenniscentrum: Landelijke themadag Commissies van Toezicht, 14 november 2016
Het is nog mogelijk om u tot 27 oktober 2016 aan te melden voor de Landelijke themadag
Commissies van Toezicht. Het thema van deze dag is ‘Op weg naar buiten…toezicht onmisbaar!’
Alleen CvT-leden en expliciet genodigden kunnen zich aanmelden en dat kan via onze website:
https://www.commissievantoezicht.nl/themadag-cvt-2016/home/. Er zijn geen kosten aan deze dag
verbonden.
DJI: Levenslanggestraften krijgen perspectief op vrijlating
Motie over wetsvoorstel wordt aangenomen tijdens stemmingen Tweede Kamer
Ook levenslanggestraften moeten uitzicht hebben op terugkeer in de maatschappij. Dit vindt zowel
de Hoge Raad als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Nederland voldoet daar
niet aan: het is een van de weinige Europese landen waar levenslang echt levenslang is. De
staatssecretaris wil eigenlijk dat dit zo blijft. Maar omdat hij vreest dat rechters überhaupt geen
levenslang meer zullen opleggen, past hij de tenuitvoerlegging van de straf aan. Na 25 jaar kunnen
levenslanggestraften voortaan, op basis van het oordeel van een adviescollege, in aanmerking
komen voor resocialisatie en zo perspectief krijgen op vrijlating. Tijdens het debat over levenslang
gestraften in de Tweede Kamer (TK) zijn er vier moties ingediend. Hierover is deze week gestemd in
de TK en één van de moties, van de Kamerleden van Toorenburg en van der Staaij, aangenomen.
Dit betekent dat er een wetsvoorstel komt waarin de wetswijziging zorgvuldig wordt omschreven in
een wettelijke regeling. Voor het vervolg van het artikel en de brief aan de Tweede Kamer, klik hier.
DJI: Samenwerking DJI en FC de Rebellen
DJI gaat samenwerken met FC de Rebellen, een club van bekende oud-voetballers die tegenwoordig
schitteren in het theater in plaats van op het veld. De gedetineerden helpen bijvoorbeeld mee met
het sjouwen van spullen, opbouwen van het decor, verkoop van merchandise en andere hand- en
spandiensten. Het gaat om gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie zitten, goed gedrag
hebben vertoond en onder voorwaarden al buiten de muren van de gevangenis mogen verblijven.
WODC- onderzoeken:
Herstelgerichte cursussen in detentie. Evaluatie van Puinruimen, SOS en DAPPER (eindrapport)
Binnen het justitiedomein krijgen slachtoffers, daders en andere betrokkenen de laatste jaren meer
mogelijkheden om op een persoonlijke wijze te reageren op misdrijven en te werken aan herstel van
(im)materiele schade. Herstelgericht werken met daders binnen een detentieomgeving past in deze
ontwikkeling. Hierbij is het doel om een bewustwordings- en herstelproces op gang te brengen onder
daders die veroordeeld zijn voor een delict. Deze manier van werken sluit aan bij een van de pijlers
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Kies voor verandering. Evaluatie van de theoretische onderbouwing, de uitvoering en uitkomsten van
de training voor volwassen gedetineerden (eindrapport)
Kies voor Verandering is een training voor volwassen gedetineerden. Het doel van de training is de
deelnemers te laten nadenken over hun leven, over de vraag of zij na hun detentieperiode een
andere weg willen inslaan en of zij willen stoppen met het plegen van delicten. De training wordt
landelijk uitgevoerd in huizen van bewaring en gevangenissen. De doelgroep betreft alle
gedetineerden met een strafrestant van minimaal drie weken vanaf de start van de training (behalve
gedetineerden met ernstige verslavings- of psychische problematiek en degenen met een
onrechtmatige verblijfsstatus).
Kosten en baten van re-integratie van (ex-)gedetineerden (Lopend)
Sinds 2009 is er een Convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het
ministerie van VenJ over de re-integratie van (ex-)gedetineerden. De veronderstelling is dat door te
investeren in de re-integratie van (ex-)gedetineerden, mensen beter terugkeren in de maatschappij
en de recidive vermindert. Het onderzoek moet inzicht geven in de kosten en baten van gemeenten
en het Rijk bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden, zowel van volwassenen als jeugdigen. Het
onderzoek dient inzicht te verschaffen in de kosten en baten van de diverse actoren voor de reintegratie van (ex-)gedetineerden in de afgelopen jaren. Om dit beeld in perspectief te plaatsen, kan
het op een globaal niveau worden vergeleken met de kosten en baten van de (arbeidsmarkt-)reintegratie van niet-gedetineerde burgers.
Actualisering recidivemeting Gevangeniswezen 2016 (lopend)
Actualisering recidivemeting Justitiele Jeugdinrichting (JJI) 2016 (lopend)
Actualisering recidivemeting sancties 2016 (lopend)
Kamerstukken met bijlagen, zover relevant:
Kamerstuk 2015-2016, 24587, nr. 662, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen;
Brief staatssecretaris reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat moord in Zoetermeerse cel was te
voorkomen en informatie over de verdere afwikkeling van de genomen maatregelen naar aanleiding
van het inspectierapport van de IvenJ over de PI Vught

Kamerstuk 2015-2016, 29279, nr. 338, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde;
Verslag schriftelijk overleg over de levenslange gevangenisstraf
Kamerstuk 2015-2016, 33199, nr. 15, Tweede Kamer Beleidsdoorlichting Veiligheid en Justitie;
Brief minister en staatssecretaris aankondiging beleidsdoorlichting jeugdsancties 2010-2015

Even voorstellen: Edmée Rambaldo, lid van de Klankbordgroep CvT’s
Mijn naam is Edmée Rambaldo en graag stel ik mij even voor. Jarenlang ben ik werkzaam geweest
bij het Openbaar Ministerie. In die periode werd ik veelvuldig geconfronteerd met een Penitentiaire
Inrichting als instituut. Zelden stond ik stil bij het interne reilen en zeilen in zo’n inrichting. Het was
daarom in eerste instantie geen bewuste keus van mij in 2006 om lid te worden van een Commissie
van Toezicht. Ik had inmiddels mijn opleiding tot mediator voltooid en was daar volop mee aan het
werk. Het waren oud collega’s die mij erop wezen, dat een Commissie van Toezicht ook een
aangewezen werkgebied voor mij zou kunnen zijn.
Ik begon in de Commissie van Toezicht in de voormalige PI de Noordsingel en belandde in een
totaal andere cultuur. Ik besefte snel hoe belangrijk het is dat gedetineerden zich kunnen wenden tot
een onafhankelijke commissie. Binnen het wankele machtsevenwicht in een PI gaat veel heel goed,
maar er zijn ook situaties waarin het bewaken van de rechten van gedetineerden gewaarborgd moet
zijn. Dat zie ik als één van mijn taken als lid van een commissie van toezicht.
Inmiddels ben ik lid van de Commissie van Toezicht in de Schie in Rotterdam en van de
Jeugdinrichting de Hartelborgt te Spijkenisse. Daarnaast ben ik sedert enige tijd lid van de
Klankbordgroep Commissies van Toezicht.
Verschenen nieuwsbrieven:
Slachtoffer in Beeld – september 2016

Europris – september 2016
Uitspraak van de maand: KC 2016/049
Het klaagschrift is gericht tegen de insluiting van klager op zijn cel door een medewerker. De
directeur geeft aan dat klager op bewaardersarrest achter de deur is geplaatst. Er was sprake van
een escalerende situatie op de afdeling. De beklagrechter stelt vast dat tussen klager en een
medewerker een discussie is ontstaan. Klager is op grond van bewaardersarrest, conform artikel 24
lid 4 van de Pbw, ingesloten. Er is geen schriftelijk verslag door de medewerker opgemaakt n.a.v. het
incident. Voor een bewaardersarrest dient sprake te zijn van een situatie waarbij onverwijlde
tenuitvoerlegging van afzondering noodzakelijk is. Ook dient de directeur onverwijld op de hoogte te
worden gesteld. Gelet op de stukken is de beklagrechter van oordeel dat er geen noodzaak was voor
de onverwijlde afzondering van klager. Immers , er was geen sprake van een zodanig dreigende
situatie dat een onmiddellijke tenuitvoerlegging van afzondering geboden was. Hierdoor had enkel de
directeur mogen beslissen tot afzondering van klager, conform artikel 5 lid 4 van de Pbw. De klacht
wordt gegrond verklaard en aan klager wordt een financiële tegemoetkoming van €5,- toegekend.

Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een geschikte uitspraak
van de maand zou zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak
per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg voor het
anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
Tips van de redactie:
In het Centraal Museum Utrecht is van 9 september tot en met 27 november 2016 de tentoonstelling
‘Law & Order’ van Jan Banning te bewonderen. Law & Order is een fotoproject waarin het strafrecht
in vier verschillende landen uit vier werelddelen wordt vergeleken: Colombia (Zuid-Amerika),
Frankrijk (Europa), Oeganda (Afrika) en de Verenigde Staten (Noord-Amerika). Voor meer informatie,
hierbij de link naar de website van het Centraal museum.
Linda magazine staat deze maand in het teken van ‘levenslang’.
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.

Bijlmerbajes te koop voor 60 miljoen euro

De Bijlmerbajes sloot op 1 juli als gevangenis. Momenteel doet het gebouw dienst als tijdelijk
asielzoekerscentrum. De Rijksoverheid heeft de Bijlmerbajes te koop gezet. De voormalig gevangenis,
officieel de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Overamstel geheten, moet minimaal 60 miljoen euro
opleveren.
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Lees meer
Hier, in deze trieste, waardeloze cel ga ik dood
Zeldzaam inkijkje in het leven van langgestraften. Levenslang is in Nederland echt levenslang. Dat
gaat misschien veranderen. Drie levenslanggestraften doen hun verhaal over het uitzichtloze celleven.
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Bajespersoneel zit massaal ziek thuis
Cipiers melden zich steeds vaker ziek. De eerste zes maanden van 2016 is het ziekteverzuim in de
Nederlandse gevangenissen gestegen tot 7,4 procent. Per dag gaat het om zo'n 600 zieke
bewaarders. Dat blijkt uit de meest recente verzuimcijfers in handen van deze krant. Vorig jaar was
nog 7,1 procent van het bajespersoneel ziek. Dat zijn torenhoge percentages: het gemiddelde
ziekteverzuim in Nederland is ongeveer 3,8 procent. Volgens de eigen norm van het
gevangeniswezen mag niet meer dan 4,8 procent van het personeel ziek zijn.
Bron: AD
Datum: 16 september 2016
Lees meer
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