
 

  

 

Nieuwsbrief oktober 2017 

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 op 

kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl. 

 

Het Kenniscentrum is 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: Landelijke themadag CvT’s 2017- maandag 6 november 2017 

Ieder jaar verzorgt de Klankbordgroep CvT’s samen met de DJI de themadag voor leden van de 

CvT’s en gasten uit relevante organisaties. Dit jaar is het thema ‘Toezicht met zorg & balans’. 

Onder meer de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (onder voorbehoud gelet op de politieke 

situatie) en mevrouw mr. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College van de Rechten van de 

Mens, zullen in de ochtend een bijdrage leveren. In het middagdeel gaan er tijdens 

rondetafelgesprekken thema’s besproken worden die vanuit de CvT’s zijn aangedragen.  

 

De themadag vindt ook dit jaar plaats in het congrescentrum Regardz De Eenhoorn in Amersfoort. 

Aanmelden (alleen voor CvT-leden en expliciet genodigden) kan hier of via de website van het 

Kenniscentrum. Tevens kunt u op de website de inhoud van het volledige programma en de 

aanvullende praktische informatie vinden.  

 

Kenniscentrum: updates website! 

Afgelopen maand zijn op de website vijf dossiers geüpdatet, te weten de dossiers Nachtdetentie, 
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Disciplinaire straffen, Tegemoetkoming, DBT en Luchten.  

 

Daarnaast is het overzicht Lopende Wetsvoorstellen geüpdatet.  

 

RSJ: Advies “Van detineren naar re-integreren” 

De Afdeling advisering van de RSJ heeft ongevraagd advies uitgebracht aan de staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie, gebaseerd op onder meer gesprekken met casemanagers van penitentiaire 

inrichtingen, nazorgmedewerkers van gemeenten en managers en medewerkers van 

Veiligheidshuizen in verschillende delen van het land. In dit advies wordt gesteld dat de 

inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar 

de samenleving in goede banen te leiden, nog ernstig tekort. 

 

Op het gebied van de re-integratie van ex-gedetineerden was tien jaar geleden vrijwel niets geregeld. 

Hoewel de situatie inmiddels verbeterd is en de betrokken organisaties veel doen, wordt toch het 

gestelde doel, een veiliger samenleving door goede re-integratie van ex-gedetineerden, niet bereikt.  

Dat komt door een aantal structurele knelpunten. 

Klik hier om het gehele nieuwsbericht en het advies te lezen. 

 

DJI: Onrust in gevangenissen 

Op dinsdag 26 september heeft de Klankbordgroep Commissies van Toezicht Justitiële Inrichtingen 

een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Op basis van eigen bevindingen en signalen die de 

Klankbordgroep krijgt van Commissies van Toezicht in het land vindt de Klankbordgroep het belangrijk 

enkele signalen voor wat betreft het gevangeniswezen onder de aandacht te brengen.  

Klik hier om het gehele nieuwsbericht en de brief te lezen. 

 

DJI: Nieuw beleid levenslang niet meer in strijd met de mensenrechten 

Een levenslange gevangenisstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet meer in strijd 

met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde is dat er een 

mogelijkheid is om die straf na verloop van jaren te laten herbeoordelen wat kan leiden tot verkorting 

van de straf. De Advocaat-Generaal schrijft dit in een advies aan de Hoge Raad. Die neemt dat advies 

in de regel over. 

Klik hier om het gehele nieuwsbericht te lezen en de infographic te bekijken. 

 

IV&J: Rapport “Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst” 

In dit rapport zijn de resultaten gepresenteerd van vervolgonderzoek naar de kwaliteit van zorg en 

ondersteuning aan jongeren 18-/18+ die een JeugdzorgPlus-instelling of een Justitiële Jeugdinrichting 

verlaten. Klik hier om het gehele nieuwsbericht en het rapport te lezen. 

 

IV&J: De Woenselse Poort voert integraal actieplan verder uit, effect nog niet overal even goed 

merkbaar 
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Forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort rolt haar actieplan verder uit, maar de beoogde 

verbetering wordt nog niet door iedereen gezien of ervaren. Dit concluderen de Inspectie Veiligheid en 

Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een bezoek aan De Woenselse Poort op 22 juni 

2017. De Inspecties constateren dat nagenoeg alle verbetermaatregelen zijn ingevoerd, maar dat de 

kliniek moet blijven werken aan de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. De Inspecties 

blijven de voortgang van de Woenselse Poort nauwgezet volgen. 

Hier vindt u het volledige nieuwsbericht. 

 

CTA: vacature Commissies van Toezicht Arrestantenzorg 

Er is een vacature bij de CTA Zeeland West-Brabant. De vacaturetekst vindt u hier.  

 

Uitspraak van de maand: KC 2017/035 

Klager beklaagt zich over het ontvangen van de verkeerde boodschappen. Klager heeft de 

klachtenprocedure bij de regiowinkel In-Made van P.I. [B] gevolgd, de boodschappen teruggestuurd 

en verzocht om nalevering. Hij heeft de boodschappen niet ontvangen en zijn geld is niet 

teruggestort. Zijn laatste bestelling is dubbel afgeschreven. De directie stelt dat klager de aparte 

klachtprocedure voor de regiowinkel dient te volgen. Zij voert voorts aan dat de overstap naar het 

winkelsysteem van In-Made buiten de invloed, verantwoordelijkheid en zorgplicht van de directie valt. 

De directie is afhankelijk van P.I. [B] voor het oplossen van de problemen die momenteel spelen. 

Voor wat betreft de ontvankelijkheid overweegt de beklagcommissie dat de directie jegens de 

gedetineerden de plicht heeft te zorgen voor een adequate afhandeling van bestellingen bij de 

winkel, die door de inrichting is aangewezen als enige mogelijkheid producten te kopen. Zij 

overweegt dat de directie zijn zorgplicht niet voldoende is nagekomen. Nu klager zelf geen andere 

mogelijkheden heeft, dan het melden van zijn klachten via het daartoe bestemde klachtformulier, had 

het op de weg van de directie gelegen om er op toe te zien dat het probleem van klagers niet 

ontvangen producten op adequate wijze en binnen afzienbare tijd werd opgelost. De 

beklagcommissie verklaart de klacht gegrond en kent een tegemoetkoming toe van € 5,-.  

 

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 (gelieve in een word-bestand) aan de 

redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren. 

 

Verschenen nieuwsbrieven:  

Defence for Children nr. 15, 21 september 2017 

 

EuroPris newsletter september 2017 

 

Forum levenslang september 2017 

 

Gevangenismuseum oktober 2017 

https://www.inspectievenj.nl/actueel/nieuws/2017/09/04/de-woenselse-poort-voert-integraal-actieplan-verder-uit-effect-nog-niet-overal-even-goed-merkbaar
http://www.toezichtarrestantenzorg.nl/cta/vacatures/
https://www.commissievantoezicht.nl/uitspraken-zoeken/?action=SubmitForm&show=list&currentpage=&fldkeyword=&fldarticle=&fldfeature=KC+2017%2F035&fldruling_year=&fldinstitution_type=&submit=Zoeken
http://dci.m4.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=5XNafa2wrQ443WF&actId=370167&command=openhtml
http://myemail.constantcontact.com/September-EuroPris-Newsletter-2017.html?soid=1110081848856&aid=d1yUXphh1Hw
https://drive.google.com/file/d/0B9Pr2cNb_2-Wbll5UC1EVW8zWDQ/view?usp=sharing
https://www.gevangenismuseum.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=55&key=ryVqSRQD&subid=2923-OPI1v6LNephbHm&tmpl=componenthttps://www.gevangenismuseum.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=54&key=W5VJIbLm&subid=1904-U2iQMexlKR5CLp&tmpl=component


 

Tips van de redactie: 

DJI Vlogt: 

Bent u benieuwd hoe een cel eruit ziet? Over dit en nog veel meer andere onderwerpen vloggen DJI-

medewerkers. Klik hier voor een kijkje in de dagelijkse gang van zaken binnen inrichtingen.  

 

Gevangenis Monologen, theater achter gesloten deuren, op diverse data in oktober en november 

2017 in Arnhem, Utrecht en Haarlem. 

 

Bezoekersuur gevangenis Wolvenplein, tot en met 2 december 2017. 

 

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. 

 

Werkdruk De Kijvelanden nog steeds veel te hoog 

 

De werkdruk voor de medewerkers van de tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal is door 

personeelstekort nog steeds veel te hoog. De instelling doet er van alles aan om 'extra handen' 

binnen te halen, maar dat gaat moeizaam. 

 

Bron: AD 

Datum: 30 september 2017 

 

 Lees meer 
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Bewaarder gevangenis Alphen stiekem gefilmd met binnengesmokkelde smartphone 

In de strafinrichting in Alphen aan den Rijn hebben gedetineerden kans gezien met 

binnengesmokkelde iPhones vlogs te maken over hun leven achter de tralies. Bewaarders ontdekten 

zelf opgenomen filmpjes van gevangenen op Instagram. Een gedetineerde filmde zichzelf toen hij 

vanuit zijn cel via de intercom gekscherend om een taxi vroeg. Ook de boze reactie van de bewaarder 

werd stiekem gefilmd en vervolgens op de sociale media van de gevangene gezet. 

Bron: Leidsch Dagblad 

Datum: 15 september 2017 

 

 Lees meer 

 

Gevangenisdirecteur: veiligheid gevangenissen onder druk 

 

Er zijn steeds minder gevangenen in Nederland. Hierdoor staan veel cellen en zelfs hele afdelingen 

leeg. Personeel is bang voor de sluiting van hun gevangenis en zoekt massaal naar een andere 

baan. Door het vertrekkende personeel dreigt er nu een tekort. Beschikbaar personeel kampt met 

een toenemende werkdruk en gedetineerden moeten langere tijd in hun cel verblijven.  

 

Bron: NOS Nieuwsuur 

Datum: 11 september 2017 

  

 Lees meer 

 

 Naar website   Afmelden nieuwsbrief 
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