Nieuwsbrief oktober 2019
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: Landelijke Themadag
Op maandag 4 november wordt wederom de Landelijke Themadag georganiseerd in
congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort. Het onderwerp van dit jaar is ‘Zicht op toezicht. Is ons
toezicht voldoende doelgericht?’. Het ochtendprogramma kenmerkt zich vooral door de mogelijkheid
in gesprek te gaan over ‘het kabinetsbeleid’. Dr. mr. Madeleine van Toorenburg, CDA Tweede
Kamerlid met justitie in portefeuille en voorheen werkzaam in het detentiesysteem, kan in een
collegetour-format worden bevraagd op visie en beleid. Daarna wordt de hoofddirecteur van DJI, dr.
mr. Gerard Bakker, op het podium geïnterviewd door commissaris van politie en lid van de RSJ, Max
Daniel MPA. Prof. mr. Paul Vegter heeft weer een aantal uitspraken van beklagcommissies gelezen
en beoordeeld op hun kwaliteit en waarde voor andere commissies. Prof. mr. Sanne Struijk zal in
haar bijdrage ingaan op o.a. detentiefasering met daarbij de praktijk als uitgangspunt. In het
middaggedeelte wordt tijdens de workshops de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te
gaan over werkwijzen en specifieke problemen binnen het penitentiaire toezicht.
Alleen CvT-leden en expliciet genodigden kunnen zich aanmelden.
U kunt zich tot 30 oktober 2019 online inschrijven voor de Themadag.
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld die de komende periode worden
gehouden. Op donderdag 14 november 2019 wordt het Misdaadcongres Strafrecht en Religie
georganiseerd in Tilburg. Het congres wordt georganiseerd door Stichting Mens en Strafrecht en het
Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging. Op maandag 18 november 2019 organiseert
Perspectief Herstelbemiddeling een belevingsdag herstelbemiddeling in Utrecht.
Kenniscentrum: updates!
Afgelopen maand zijn de dossiers Internationale wet- en regelgeving en Verpleegdedossier
geüpdatet. Tevens zijn de lopende wetsvoorstellen geüpdatet.
IJ&V: Inspectie JenV positief over detentieregime op Terroristen Afdelingen
De Inspectie Justitie en Veiligheid oordeelt positief over de manier waarop gevangenispersoneel het
werk op de twee speciale Terroristen Afdelingen (TA’s) uitvoert. Ook spannen de TA’s, Reclassering

Nederland (RN) en de gemeenten zich voldoende in om gedetineerden voor te bereiden op een
verantwoorde terugkeer in de maatschappij.
Klik hier voor het rapport.
DJI: Werving- en selectiedag PI Sittard en Zuid-Oost
De penitentiaire inrichtingen (PI) Sittard en Zuid-Oost organiseren op zaterdag 2 november 2019
een werving-én-selectiedag van 8.00 tot 18.00 uur.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
DJI: Rugbytoernooi in gevangenis Vught
Op woensdag 25 september organiseerde Penitentiaire Inrichting (PI) Vught in samenwerking met
de Stichting Turn-Over een rugbytoernooi waaraan (inter)nationale rugbyspelers, justitiabelen en
personeel deelnamen. Voorafgaand aan het toernooi ondertekenden Monique Schippers,
divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (Dienst Justitiële Inrichtingen) en
voorzitter Janhein Pieterse (Rugbybond Nederland) een convenant.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Caribisch Netwerk: Nog steeds cellentekort: containers niet orkaanbestendig
PHILIPSBURG – De nieuwe containercellen uit Bonaire zouden het nijpende cellentekort op SintMaarten moeten oplossen, maar het orkaanseizoen kan zorgen voor vertraging. De containers zijn
nog niet orkaanbestendig gemaakt en daarom niet in gebruik. Vrijdag raast tropische storm Jerry
langs de Bovenwindse eilanden.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Caribisch Netwerk: Jeugddetentiecentrum Sint-Maarten twee jaar na orkaan Irma weer in
gebruik
PHILIPSBURG – Twee jeugddelinquenten zijn de nieuwe ‘bewoners’ van het heropende Miss Lalie
Center. Het jeugddetentiecentrum raakte beschadigd na de orkaan in 2017 en moest sluiten. In de
tussentijd was er geen plek voor minderjarige criminelen op Sint Maarten.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Uitspraak van de maand: KC2019/015
Klaagster heeft schoenen uit de prullenbak gehaald die door een medepatiënt waren weggegooid.
Ze is hierop aangesproken. Als reactie heeft ze tegen de deur geschopt en bedreigingen geuit.
Klaagster is op basis daarvan gesepareerd. Op 28 november om 15.00 uur werd de separatie
opgeheven en werd zij afgezonderd op haar eigen kamer, omdat zij nog in gesprek moest over de
geuite bedreigingen. Op basis van art. 57 lid 2 en 3 Bvt zou klaagster geen beklagmogelijkheid
hebben. De beklagcommissie oordeelt echter op basis van eerdere jurisprudentie dat wanneer er
sprake is van op elkaar aansluitende afzonderlijke maatregelen, waardoor een cumulatief effect
ontstaat, het in strijd met de geest van de Bvt zou zijn wanneer de betrokkene geen
beklagmogelijkheid heeft. Klaagster is dus ontvankelijk in zowel haar beklag over de separatie als
over de afzondering. De beklagcommissie is vervolgens van oordeel dat de beslissing tot
afzondering niet voldoet aan het formele vereiste van artikel 54 Bvt. De schriftelijke mededeling is
niet binnen 24 uur aan klaagster uitgereikt. De klacht is dus formeel gegrond en er wordt een
tegemoetkoming van €5,- toegekend. Voor wat betreft de inhoud van de maatregelen geldt het
volgende. Uit artikel 46 lid 3 van de Huisregels blijkt dat het niet is toegestaan om spullen weg te
geven. Onder handel wordt ook ‘schenken’ verstaan. Dit is een ruimere definitie dan in normaal

taalgebruik. Klaagster begreep dit niet en werd daardoor boos. Op grond van het omschreven
gedrag en de reactie van klaagster is het begrijpelijk dat de kliniek de maatregelen heeft genomen in
het kader van de handhaving van de orde en veiligheid in de kliniek. De kliniek was bevoegd deze
beslissingen te nemen en de beslissingen waren niet onredelijk of onbillijk. Beide beklagen worden
materieel ongegrond verklaard.
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.

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.
Deze nieuwe fitnesstrainers leren het vak in de gevangenis
Gedetineerden uit de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel volgen binnen de
gevangenismuren een sportopleiding. Daardoor kunnen ze na hun vrijlating makkelijker een baan
vinden.
Bron: AD
Datum: 12 september 2019
Lees meer
Arnhemse artiesten van gevangenis naar gevangenis om bajesplaat te maken
Een plaat maken met gevangenen. Dat is wat Rocco Ostermann, frontman van de Arnhemse band
Donnerwetter, gaat doen samen met gitarist Wout Kemkens en coördinator Erik Guillot. Het project
heet ‘De Niemanders’.
Bron: AD
Datum: 9 september 2019
Lees meer

Opinie: Denk ook aan het kind bij detentie ouder
Kinderen van gedetineerde ouders hebben meer kans later zelf afwijkend gedrag te vertonen. Zorg
daarom dat de band tussen ouders en kinderen in deze extreme situatie zo goed mogelijk blijft,
bepleit oud-gevangenispredikante Hanneke van der Sluis-van der Korst.
Bron: Trouw
Datum: 19 augustus 2019
Lees meer
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