
 
 
 
Nieuwsbrief oktober 2021 
 
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.   
 
In de maand september hebben de dossiers: Nationale Ombudsman en Kinderombudsman, Medische 
zorg, Luchten en Tegemoetkoming een update gehad.  
 
Kenniscentrum: Agenda   
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
19 – 22 oktober 2021 Europris: Criminal Justice Summer Course Barcelona 
8 november 2021 Landelijke themadag CvT’s   Eenhoorn, Amersfoort  
10 november 2021 Lunteren V: Terug naar de samenleving  nog onbekend  
11 november 2021  Effectief klachtrecht voor gedetineerden  Van der Valk, Amersfoort 
12 november 2021 Children of prisoners Europe International  Leidse Schouwburg 
25 november 2021 Congres Kort maar krachtig?   Hybride congres 
2 december 2021 Commissiedebat: “Gevangeniswezen en tbs” Online 
 
Klik hier voor meer activiteiten.   
 
Kenniscentrum: Vacatures  
Er zijn op dit moment drie vacatures. Bekijk de vacatures hier.  

• De commissie van PI Lelystad is op zoek naar een nieuw lid, deskundig in het 
maatschappelijk veld. Reageren kan tot 11 oktober 2021. 

• De commissie van PI Achterhoek te Zutphen is op zoek naar twee nieuwe leden waaronder een 
psychiater of sociaal verpleegkundige. Reageren kan tot 1 november 2021.  

 
KBG CvT: Landelijke themadag CvT’s, maandag 8 november 2021 
Op maandag 8 november 2021 organiseert de Klankbordgroep CvT’s, de landelijke themadag CvT’s. 
Zoals gebruikelijk zal deze dag plaatsvinden bij Eenhoorn Meeting Center te Amersfoort. Het thema van 
dit jaar is “Toezicht zonder inzicht leidt tot een commissie zonder uitzicht, Over heden en toekomst van 
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ons maatschappelijk toezicht’. Meer informatie over vorm en inhoud van de themadag vindt u op het 
Kenniscentrum CvT. Leden en secretarissen van de CvT’s en andere genodigden worden van harte 
uitgenodigd om zich aan te melden. Aanmelden kan tot en met 24 oktober 2021. 
 
RSJ: Advies over voorgestelde wijzigingen bezoek zonder toezicht  
De RSJ heeft een advies uitgebracht aan de demissionair minister voor Rechtsbescherming over een 
wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen. De RSJ gaat in dit advies in op 
de voorgestelde wijzigingen over het bezoek zonder toezicht. Lees meer.   
 
RSJ: Ook onbegeleid en transmuraal verlof nodig voor vreemdelingen in de tbs 
De RSJ is positief over de voorgestelde verruiming van begeleid verlof voor ter beschikking gestelde 
vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf. Tegelijkertijd vindt de RSJ dat verdergaande 
verlofmogelijkheden nodig zijn om de problematiek van vreemdelingen in de tbs effectief aan te pakken. 
Lees meer.  
 
RSJ: RSJ doet vier aanbevelingen voor herijking van de jeugdbescherming 
In het advies Jeugdbescherming in de toekomst doet de RSJ vier aanbevelingen voor het 
toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit toekomstscenario is ontwikkeld in opdracht van het 
Rijk en de VNG en schetst een nieuwe organisatie van de jeugdbescherming. De RSJ onderschrijft dat 
een herijking van de jeugdbescherming noodzakelijk is, maar vindt dat vier punten in het 
toekomstscenario meer aandacht verdienen. Lees meer.   
 
DJI: Kom jij werken bij detentiecentrum Zeist?   
Je bent van harte welkom op de wervingsavond van Detentiecentrum Zeist op woensdag 13 oktober 
tussen 18:00 uur en 21:00 uur. De wervingsavond biedt volop mogelijkheden met medewerkers in 
gesprek te gaan over de beschikbare functies en te horen hoe het is om in een gesloten omgeving te 
werken.  Lees meer.  
 
DJI: Rijks Justiële Jeugdinrichting opent 4e locatie Horsterveen  
De meest recente PMJ-ramingen laten zien dat de capaciteitsbehoefte aan JJI-plekken blijft stijgen, 
daarom gaf de minister begin juli dit jaar DJI de opdracht om een oplossing voor extra capaciteit (40 
plekken) verder uit te werken en voor te bereiden. Lees meer.  
 
DJI: Prinsjesdag 2021: investeren in stabiliteit van de rechtsstaat; extra geld voor DJI  
Het steeds meedogenlozere geweld door de georganiseerde misdaad zet de stabiliteit van de 
rechtsstaat steeds meer onder druk. Daarom investeert het kabinet structureel flink extra in de 
bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De rechtsstaat betekent ook dat wie rechtshulp nodig heeft, 
deze moet kunnen krijgen. Om die reden stelt het kabinet de komende jaren extra geld beschikbaar 
voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Lees meer.   
 
DJI: Monitor KVJJ: tellen én vertellen   
Met de komst van de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) is een belangrijke stap gezet 
naar meer maatwerk voor jongeren in detentie. De Monitor KVJJ volgt 2 jaar lang of deze nieuwe manier 
van vrijheidsbeneming goed werkt. En geeft handvatten voor de verdere ontwikkeling van de KVJJ’s. 
Lees meer.   
 
Reclassering: Een dag op pad met ‘enkelband-specialist’ Jasper  
Ondanks alle elektronische hulpmiddelen blijf het toezicht houden met behulp van een enkelband, ofwel 
Elektronische Monitoring (EM), toch vooral mensenwerk. In een artikel in Opportuun - het magazine van 
het Openbaar Ministerie - is dat goed terug te lezen. EM-specialist Jasper geeft daarin een kijkje in zijn 
dagelijkse praktijk. Lees meer.   
 
Inspectie JenV: Inspectie JenV doet vervolgonderzoek naar terroristenafdeling in Nederland 
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De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken of en hoe de terroristenafdelingen 
in Nederland de afgelopen jaren hun taakuitvoering hebben verbeterd. Zij wil onder meer weten hoe 
partijen met elkaar samenwerken als het gaat om de re-integratie van gedetineerden van de 
terroristenafdelingen naar de maatschappij. Ook kijkt de Inspectie naar de kennis en kunde van 
medewerkers op de terroristenafdeling en de inschatting van het risico op radicalisering van 
gedetineerden. Lees meer.   
 
WODC: Voorbereidingen getroffen voor evaluatie van Wet straffen en beschermen 
Door de Wet straffen en beschermen, die op 1 juli dit jaar in werking is getreden, verandert de manier 
waarop gevangenisstraffen worden uitgevoerd. Onderzoekers van Regioplan Beleidsonderzoek en de 
Universiteit Leiden hebben onderzocht hoe de wet geëvalueerd kan worden. Lees meer. 
 
WODC: Pilots kleinschalige voorzieningen onder de loep 
Vanuit het programma ‘Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering’ van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid zijn vijf ‘kleinschalige voorzieningen‘ gestart , waar in wordt geëxperimenteerd met lokale en 
flexibele detentie. Hoewel de pilot op onderdelen succesvol is, is een deel niet of laat van de grond 
gekomen, blijkt uit onderzoek van Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het WODC. Lees meer.  
 
Forum Levenslang: Vervolg zaak Singh  
In antwoord op het verzoek van het Forum Levenslang om te bevorderen dat Singh de rest van zijn straf 
in Nederland kan ondergaan (zie hierover het bericht op de website van 25 mei 2021) heeft de Minister 
voor Rechtsbescherming geantwoord dat hij niet bereid is aan een overdracht van de straf van Singh 
(van Amerika aan Nederland) mee te werken. Lees meer.   
 
Uitspraak van de maand: KC 2021/043  
Klacht 1: Plaatsing in een MPC - Klaagster verbleef sinds maart 2021 met een medegedetineerde op 
cel. Op 2 april 2021 testte deze celgenoot positief op Covid-19. Klaagster moest zich op deze dag ook 
laten testen en zij werd naar de quarantaine afdeling verplaatst. In eerste instantie verbleef zij daar 
alleen, maar later die dag moest ook de celgenoot weer op bij klaagster intrekken. De testuitslag van 
klaagster was op 2 april 2021 negatief, op 6 april 2021 testte klaagster positief. De beklagcommissie is 
van oordeel dat de directie de gezondheid van klaagster in gevaar heeft gebracht door haar op 2 april 
2021 tot 6 april 2021 samen met een besmette persoon op cel te plaatsen, terwijl zij zelf nog niet besmet 
bleek te zijn. Het beklag is gegrond, de beklagcommissie kent een tegemoetkoming van € 75,- toe. 
Klacht 2: Ordemaatregel - Op 12 april is aan klaagster een ordemaatregel opgelegd, waarmee de 
quarantaine met maximaal vijf dagen werd verlengd. Omdat klaagster blijkbaar klachten heeft gehad, 
geldt dat zij minimaal 24 uur zonder klachten dient te zijn voordat de quarantaine kon worden opgeheven 
en dat ze weer kon deelnemen aan activiteiten. Op 12 april 2021 was klaagster volgens de medische 
dienst nog niet 24 uur klachtenvrij. Het is daarom niet onredelijk en onbillijk dat haar op 12 april 2021 
een ordemaatregel is opgelegd voor de duur van maximaal 5 dagen uitsluiting van deelname aan 
activiteiten. In de maatregel staat vermeld dat dagelijks zal worden bekeken of de maatregel moet 
worden voortgezet. De ordemaatregel is op 13 april 2021 om 8.00 uur opgeheven. De duur van de 
ordemaatregel is dan ook niet onredelijk of onbillijk. Het beklag is ongegrond. 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 jaarverslagen  
CvT PI Lelystad – jaarverslag 2020  
CvT DC Rotterdam – jaarverslag 2020  
Europris ANNUAL REPORT 2020  
 
Verschenen nieuwsbrieven  
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Prison Insider - september 2021 & september 2021 deel II  
Forum Levenslang - september 2021  
Nieuwsbrief VOM - oktober 2021  
 
Verschenen tijdschriften  
Opportuun – nr. 4  
Sancties – 2021/4*  
RvdW – 2021/812  
 

*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden. 
 
Kijktip van de redactie: Documentaire Echo: theater in de tbs  
“Wie denkt dat de behandelaren tbs’ers op veilige afstand houden, heeft het mis. Er ontstaat juist 
vaak een close relatie tussen patiënt en hulpverlener waarin ook behandelaren zich van hun 
kwetsbare kanten laten zien.” Aldus Luke, groepsleider bij een tbs-kliniek. De documentaire Echo is 
op 30 september in première gegaan op het Nederlands Film Festival. Lees meer.  
 
Kijktip van de redactie: Achterblijvers – Powned 
In Nederland zitten ruim 27000 mannen en vrouwen in detentie. Daarnaast volgen een kleine 1400 
mensen een behandeling in een tbs-kliniek. In de zesdelige documentaireserie ‘Achterblijvers’ 
volgen we mannen, vrouwen en kinderen die alleen achterblijven wanneer hun geliefde, vader of 
moeder vast komt te zitten. Ook voor deze achterblijvers lijkt de tijd soms stil te staan. Maar ze 
moeten thuis de boel draaiende houden én sterk blijven voor hun dierbaren achter slot en grendel. 
Lukt het de koppels onder de bijzondere omstandigheden hun relatie staande te houden? Vanaf 
woensdag 6 oktober om 21:20 uur op NPO 3. Bekijk aflevering 1 hier.  
 
Leestip van de redactie: Verdichthalen over Levenslang zwart wit  
Verdichthalen Levenslang is ontstaan door gesprekken van de auteur met levenslang gestraften in 
de Nederlandse gevangenissen. Hij stelt zich in verdichthalen voor hoe het zou zijn levenslang vast 
te zitten, om de impact op een mens invoelbaar te maken. Op 31 oktober wordt het boek officieel ten 
doop gehouden in Theater De Bres, Schoolstraat 4, 8911 BH  Leeuwarden om 14.00 uur. 
Lees meer.   
 
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. 
 
Gevangenismedewerkers: De tijd van alleen opsluiten in de gevangenis is voorbij’ 
De eerste reïntegratietrajecten om recidive te voorkomen zijn van start gegaan met Utrechters in de 
gevangenis in Nieuwegein. Dit is het gevolg van landelijke afspraken tussen de gevangenissen en de 
Overheid. Een eerste proef met een gedetineerde uit Utrecht is deze week gestart in samenwerking met 
de gemeente Utrecht.  
 
Datum: 21 september 2021 
Bron: RTVUtrecht.nl  

  Lees meer 
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Denemarken: verbod op nieuwe liedesrelaties voor levenslang gestraften  
Het Deense kabinet wil met een wet voorkomen dat levenslang gestraften vanuit de gevangenis 
beginnen aan een nieuwe liefdesrelatie. Aanleiding is het bericht dat een meisje van 17 het probeerde 
aan te leggen met Peter Madsen, de man die in 2017 de Zweedse journalist Kim Wall om het leven 
bracht aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot.  
 
Datum: 16 september 2021 
Bron: rtlnieuws.nl 

  Lees meer 
 
 
Verdachte supermarktmoord Hoogkerk ook vervolgd voor geweld in gevangenis 
Het Openbaar Ministerie gaat de 24-jarige verdachte van de moord op de 14-jarige Dinant Paré uit 
Hoogkerk ook vervolgen voor een ander geweldsincident. Het OM maakte de nieuwe aanklacht 
dinsdagmiddag bekend, tijdens een pro formazitting. 
 
Datum: 14 september 2021 
Bron: OOGtv.nl 

  Lees meer 
 
 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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