
 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2018 

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: op dit moment zijn er twee vacatures 

De CvT J.J.I. Intermetzo is op zoek naar vier nieuwe leden. 

De commissie is specifiek op zoek naar:  
-  een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht of een officier van justitie;  

- een advocaat;  

- een gedragswetenschapper (psycholoog)/deskundige op het gebied van pedagogische 
hulpverlening;  

- iemand uit het maatschappelijk veld, bij voorkeur iemand uit het onderwijs.  

Op deze vacature kan nog tot 10 oktober 2018 worden gereageerd. 

 

De CvT Dienst Vervoer en Ondersteuning is op zoek naar twee nieuwe leden. 

De commissie is specifiek op zoek naar:  

- een medicus; 

- een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht. 

Op deze vacature kan nog tot 10 oktober 2018 worden gereageerd. 

 

Klik hier voor de vacatures. 

 

IJ&V: Inspectie onderzoekt detentieregime op terroristen afdelingen van gevangenissen 

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het detentieregime op de speciale terroristen afdeling 

van de gevangenis in Vught en die van De Schie in Rotterdam. Zij wil weten of het verblijf en de 

manier waarop gedetineerden worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving van 

voldoende kwaliteit zijn. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht en hier om het plan van aanpak in te zien. 

 

DJI: Na bijna 70 jaar in Utrecht verhuist de forensische observatiekliniek Pieter Baan Centrum 

(PBC) per 10 september naar Almere. 

Het pand in Utrecht is in de loop van de jaren sterk verouderd. In plaats van ingrijpend onderhoud, is 
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gekozen voor een deels nieuwgebouwde huisvestiging in Almere. Het nieuwe PBC is gevestigd 

naast Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

DJI: DJI en StreetKings gaan samenwerken 

DJI en StreetKings, een bedrijf bestaande uit straatvoetballers, gaan samenwerken. Tijdens de 

Wereldhavendagen in Rotterdam op 9 september 2018 werden de handtekeningen gezet onder het 

samenwerkingsconvenant. Voorafgaand gaf StreetKings een korte clinic. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

DJI: Kort geding MyTelio app 

Het kort geding dat tegen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was aangespannen door de 

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Nederlandse Vereniging van Jonge 

Strafrechtadvocaten (NVSJA) en mr. Baar is aangehouden. 

 

Klik hier voor het hele bericht. 

 

DJI: Minister Dekker dineert met gedetineerden 

Minister Dekker bracht op 25 september 2018 een bezoek aan de PI Arnhem waar hij uitgenodigd 

was om te dineren met de gedetineerden van de plusplus afdeling. 

 

Klik hier voor het hele artikel. 

 

DJI: Meer onderzoek leefklimaat in penitentiaire inrichtingen 

Het Leidse onderzoeksproject naar het leefklimaat in alle penitentiaire inrichtingen in Nederland 

wordt verlengd. Hierdoor krijgt het al lopende project de mogelijkheid om meer vraagstukken te 

onderzoeken. Het Life-in-Custody project (LIC-project) is een samenwerking tussen het Instituut voor 

Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).  

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

DJI: Bijdrageregeling begeleiding (ex-)gedetineerden verlengd voor 2019 

De bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken’ is wederom met een 

jaar verlengd . Gemeenten kunnen voor 2019 een aanvraag indienen.  

 

Klik hier voor het bericht. 

 

RSJ: Conceptregeling uitbreiding criteria voor plaatsing in EBI onvoldoende onderbouwd 

De conceptwijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing naar een Extra Beveiligde 

Inrichting (EBI) van gedetineerden met een hoog risico op voortgezet crimineel handelen tijdens de 

detentie, is zeer ingrijpend en nog niet overtuigend onderbouwd en uitgewerkt.  

 

Dit zegt de Afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in 

een reactie op het concept.  

 

Klik hier voor het hele bericht en hier voor het RSJ advies. 

 

Rijksoverheid: Justitie en Veiligheid pakt nieuwe vormen van criminaliteit aan 

Delicten als overvallen, woninginbraken, straatroof en geweld zijn de afgelopen jaren fors gedaald. 

Maar daarmee is het werk niet af. Nieuwe vormen van criminaliteit ondermijnen de samenleving. De 

georganiseerde misdaad wordt gewelddadiger. Criminelen slaan hun tentakels uit naar woonwijken, 

bedrijven en het internet.  
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Daarom doet dit kabinet forse investeringen. Niet alleen in de bestrijding van criminaliteit en 

terrorisme, maar ook in bescherming van de persoonlijke levenssfeer, effectieve rechtspraak en 

migratiebeleid. 

 

Lees hier het gehele nieuwsbericht. 

 

Rijksoverheid: Meer mogelijkheden om terrorisme te bestrijden 

Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de mogelijkheden verruimt om 

terrorisme te bestrijden, is op 25 september 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. De 

maatregelen zijn nodig om effectief te kunnen blijven optreden tegen terrorisme. 

 

Zo kunnen personen die worden verdacht van een ernstig terroristisch misdrijf op basis van alleen 

een verdenking langer in voorlopige hechtenis worden gehouden. Dit om méér tijd te hebben om 

bewijs te verzamelen. Bijvoorbeeld voor zaken waarin ingewikkeld (forensisch) onderzoek nodig is. 

Het Openbaar Ministerie moet in zo’n geval een terrorismeverdachte nog maximaal dertig dagen 

langer kunnen vasthouden. 

 

Lees hier het hele nieuwsbericht. 

 

WODC: Ex-gedetineerden gaan vaker weer in de fout als basisvoorwaarden van re-integratie 

niet op orde zijn 

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie 

gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en 

inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC 

beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met 

strafrechtelijke recidive. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht en hier voor het onderzoeksrapport. 

 

Uitspraak van de maand: KC2018/010 

Klaagster beklaagt zich over de beslissingen van de directeur tot afwijzing van haar eerste en 

tweede verlofverzoek. De beklagcommissie stelt vast dat de beslissing tot afwijzing van de eerste 

verlofaanvraag volledig is gebaseerd op het negatieve advies van het OM, waaruit de vrees voor 

vertrek van klaagster naar [land] onvoldoende is gebleken en de onbetrouwbaarheid tot het nakomen 

van afspraken onvoldoende is onderbouwd. Daarbij heeft de directeur geen eigen belangenafweging 

gemaakt, geen nadere informatie opgevraagd bij het OM en is niet gebleken dat is gekeken naar de 

mogelijkheid tot het stellen van een bijzondere voorwaarde. Het tweede verlofverzoek is afgewezen 

vanwege het negatieve OM-advies en klaagsters oranje gedrag binnen de inrichting. Ook hier 

oordeelt de beklagcommissie dat het OM-advies onvoldoende concreet is onderbouwd nu het OM 

negatief blijft adviseren totdat klaagster haar [kind1] terug laat komen naar Nederland. Deze 

voorwaarde niet is gebaseerd op de gronden van artikel 4 van de Rtvi. Verder valt niet uit klaagsters 

als oranje beoordeeld gedrag de vrees voor verstoring van de orde en de veiligheid binnen en buiten 

de inrichting af te leiden. Het beklag tegen de beide afwijzingsbeslissingen wordt gegrond verklaard, 

de beslissingen van de directeur dienen te worden vernietigd, met opdracht aan de directeur om zo 

spoedig mogelijk nieuwe beslissingen te nemen. Daarnaast beklaagt klaagster zich over de 

beslissing tot beperking van het verblijf van haar [kind2] binnen de inrichting tot 6 maanden. De 

beklagcommissie stelt vast dat de beslissing om klaagsters [kind2] tot 6 maanden in de inrichting te 

laten verblijven in basis op de juiste gronden is genomen. Echter de negatieve beslissing van de 

selectiefunctionaris tot plaatsing van klaagster in P.I. [B] is het directe gevolg van de afgewezen 

eerste twee verlofaanvragen, waardoor zij niet in aanmerking komt voor een BBI-status. Vanwege de 

gegrond verklaarde klachten omtrent de afwijzingen van de eerste twee verlofaanvragen en het 

positieve advies van de inrichting op een vermeend ingediende derde verlofaanvraag, is er 

voldoende aanleiding om het belang van de bescherming van de persoonlijke veiligheid, geestelijke 

of lichamelijke ontwikkeling van het kind te laten prevaleren boven het belang van de inrichting. Het 
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beklag wordt gegrond verklaard en de directeur wordt opgedragen binnen 14 dagen een nieuwe 

beslissing te nemen, strekkende tot verlenging van het verblijf van klaagsters [kind2] tot 9 maanden. 

 

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. 

 

Maandag 5 november 2018 Landelijke themadag CvT’s te Amersfoort. 

‘Primaire levensbehoeften in detentie: recht of gunst’ met als ondertitel ‘Van visie en intervisie’. 

Voor een gerechtvaardigde aanspraak op de eigen verantwoordelijkheid van de justitiabele voor zijn 

terugkeer in de samenleving, is autonomie en ruimte nodig. Een adequate voorziening in de primaire 

levensbehoefte is daarvoor een elementaire voorwaarde.  

 

Tip van de redactie: 

KRO NCRV: Anita wordt opgenomen. 

In het vierde seizoen verblijft Anita een aantal maanden in de vrouwengevangenis Nieuwersluis waar 

normaal gesproken de deuren voor buitenstaanders gesloten blijven. Anita Witzier leeft in deze serie 

mee met de gedetineerden en medewerkers van de vrouwengevangenis en gaat het gesprek met 

hen aan. 

 

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. 

Ga écht investeren in personeel tbs-klinieken 

 

Er gaat nog te veel mis in tbs-klinieken. Jan-Jesse Lieftink, advocaat en bestuurslid van de 

Vereniging van tbs-advocaten, ziet de oplossing in een beter personeelsbeleid. 'Dat maakt de 

maatschappij veiliger.' 

 

Bron: AD 

Datum: 2 oktober 2018 

 

Lees meer 

 

Gevangenen ontsnappen door tsunami 

 

SULAWESI - Gedetineerden in een gevangenis op Sulawesi hebben in de inrichting vernielingen 

aangericht en brandgesticht toen ze niet naar familie mochten gaan zoeken. 
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Bron: De Telegraaf  

Datum: 30 september 2018 

 

 Lees meer 

 

Honderd gedetineerden ontsnapt in Brazilië na opblazen ingang gevangenis 

 

Meer dan honderd gevangenen zijn ontsnapt uit een gevangenis in de Braziliaanse deelstaat 

Paraíba. Criminelen bliezen de ingang van de instelling op. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 10 september 2018 

 

 Lees meer 
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