
 
 
 
Nieuwsbrief oktober 2022 
 
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 Rookbeleid, Disciplinaire straffen en ISD een update 
gehad.  
 
Kenniscentrum: Agenda   
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
Datum Gebeurtenis Locatie 
13 oktober 2022 Expertisecentum Veiligheid: De 

burger centraal  

Avans hogeschool 's-
Hertogenbosch  

27 oktober 2022 Nationale Conferentie 
Gevangeniswezen 

Online 

15 november 2022 Landelijke cursus secretarissen CvT Online  

Klik hier voor meer activiteiten.   
 
 
Kenniscentrum: Vacatures  
Er zijn op dit moment vijf vacatures:  
- De Commissie van Toezicht DC Schiphol is op zoek naar een medicus. Reageren kan tot uiterlijk 
maandag 31 oktober 2022.  
- De Commissie van Toezicht van P.I. Leeuwarden is op zoek naar een nieuw lid met bij voorkeur een 
achtergrond in het openbaar bestuur. Reageren kan tot en met 31 oktober 2022.  
- De Commissie van Toezicht van de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht is op zoek naar een nieuw lid 
die werkzaam is als rechter. Reageren kan tot en met 26 oktober 2022.  
- De Commissie van Toezicht van de P.I. Rotterdam, locatie de Schie is op zoek naar een nieuw lid met 
bij voorkeur een gedragswetenschappelijke dan wel therapeutische achtergrond. Reageren kan tot 
uiterlijk 20 oktober 2022.   

https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/
mailto:kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/rookbeleid/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/disciplinairestraffen/
https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/ISD/
https://www.commissievantoezicht.nl/agenda/
https://evcongres2022.avans-evenementen.nl/
https://evcongres2022.avans-evenementen.nl/
https://nationaleconferentiegw.nl/
https://nationaleconferentiegw.nl/
https://nationaleconferentiegw.nl/
https://www.commissievantoezicht.nl/agenda/


- De Commissie van Toezicht van de P.I. Arnhem is opzoek naar drie algemene leden met een brede 
maatschappelijke ervaring en belangstelling. Reageren kan tot uiterlijk 16 oktober 2022. 
 
Bekijk de vacatures hier.  
 
DJI: Nieuwe interim directeur moet Oostvaarderskliniek veranderen  
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat zo snel mogelijk een interim directeur werven voor de 
Oostvaarderskliniek in Almere om de nodige veranderingen intern tot stand te brengen. Minister 
Weerwind voor Rechtsbescherming heeft hierover een brief  gestuurd naar de Tweede Kamer. Lees 
meer. 
 
DJI: Kabinet zorgt voor een toekomstbestendige Dienst Justitiële Inrichtingen   
Het kabinet investeert de komende jaren 210 miljoen euro extra in de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 
Hierdoor groeit de begroting van DJI van 2,8 miljard euro in 2022 naar 3,1 miljard euro in 2027. Die 
investering is nodig omdat de huidige begroting van DJI onvoldoende berekend is op de kosten in ICT, 
(duurzame) huisvesting en personeel. Ook drukt de zwaardere populatie in detentie en forensische zorg 
extra op de begroting. Lees meer.   
 
JenV: eindrapport elementen tijdelijke COVID-19 wetgeving  
Op 24 april 2020 trad de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Tijdelijke wet) in werking. Deze 
spoedwet treft enkele voorzieningen op het terrein van Justitie en Veiligheid die noodzakelijk geacht 
werden in verband met de uitbraak van corona. In het rapport is voor wat betreft het penitentiair 
beklagrecht geconcludeerd dat afhankelijk van het type klacht, type klager, type beslissing waartegen 
wordt geklaagd en de wensen van procespartijen - een digitale zitting (efficiëntie) voordelen kan bieden: 
minder reistijd (en daarmee samenhangende kosten), een kortere doorlooptijd van de procedure en een 
grotere kans op aanwezigheid van bepaalde partijen (zoals deskundigen). Gesprekspartners menen dat 
het hierbij aan (de voorzitter van) de beklag- of beroepscommissie is om in het concrete geval een 
afweging te maken of fysiek of digitaal horen wenselijk is. Lees meer. 

Rijksoverheid: EBI-regime wordt strenger  
Het regime in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught moet strenger voor die gedetineerden die er 
vanwege levensbedreigend voortgezet crimineel handelen of zware georganiseerde misdaad zitten. Dat 
schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van 
Justitie en Veiligheid, in een brief aan de Tweede Kamer. Met de nieuwe regels wil de minister 
voorkomen dat gedetineerden in de EBI hun contacten met de buitenwereld misbruiken om crimineel te 
handelen. Lees meer.  
 
Sanctie en uitvoering: Leidschendam-Voorburg helpt ex-gedetineerden met 
maatwerkoplossingen. ‘Je voorkomt slachtoffers en de samenleving wordt veiliger.’   
In de middelgrote gemeente Leidschendam-Voorburg is onlangs de Koers en kansen-pilot 
Doorontwikkeling nazorgaanpak afgerond. In de pilot is de bestaande nazorg aan ex-gedetineerden 
onder de loep genomen en gekeken waar de kansen lagen om die te verbeteren. Koers en kansen ging 
in gesprek met Eline de Koning en Jurgen Hanemaaijer van het projectteam. Over het motiveren van 
collega’s om nazorg-op-maat te leveren, over alternatieve maatregelen en het hart-wet-euro-potje. Lees 
meer. Lees meer.  
 
Forum Levenslang: Kamer zet licht op groen voor minister 
Op 5 oktober 2022 besprak minister Weerwind met de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid zijn 
voornemen om de ‘herbeoordeling levenslange gevangenisstraf’ bij de rechter neer te leggen. Lees 
meer. 
 
Forum Levenslang: ‘Hoelang moet levenslang duren?’ Artikel in De Morgen 
Op 10 september jl. publiceerde de Belgische krant De Morgen een artikel genaamd ‘Hoelang moet 
levenslang duren?’ Aanleiding voor het artikel is het terreurproces in Brussel, dat onlangs is gestart. 
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Verwacht wordt dat tegen de hoofdverdachte, Salah Abdeslam, ook hier een levenslange 
gevangenisstraf zal worden geëist, dus bovenop de straf die hem in Parijs is opgelegd. Lees meer. 
 
Uitspraak van de maand: KC 2022/022  
Klager voert aan dat iemand, onder een nummer, in zijn D & R heeft genoteerd dat hij altijd te laat bij 
zijn cel zou zijn. Dit wordt door klager betwist. Klager wil weten wie dat heeft geschreven, zodat hij zich 
daartegen kan verweren. Met de melding dat klager bij het insluiten te laat is geeft de PIW’er een mening 
over klager als persoon. Het recht op verbetering is niet bedoeld om meningen, indrukken en/of 
conclusies over de persoon, waarmee die persoon het niet eens is, te corrigeren. Dit onderdeel van het 
beklag is derhalve ongegrond. Voor zover klager wil dat de directeur bekend maakt wie de medewerker 
is met het nummer van het betreffende verslag stelt de beklagcommissie vast dat de directeur namen 
van betrokkenen mag anonimiseren in verband met de veiligheid van het personeel. Het is de directeur 
bekend wie onder welk nummer valt en heeft in het onderhavige geval ook contact gehad met de 
medewerker. Dit deel van 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  
Jaarverslag Dienst Vervoer en Ondersteuning 2021  
Jaarverslag PI Middelburg 2021  
 
Verschenen nieuwsbrieven  
Prison Insider – september 2022   
 
Verschenen tijdschriften   
Delikt & Delinkwent – 2022 aflevering 7*   
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.    
 
 
Luistertip van de redactie: Vaker tbs opgelegd na zaak-Anne Faber 
Het is bijna 5 jaar geleden dat Anne Faber werd verkracht en gedood door een veroordeelde 
zedendelinquent. Dat veroorzaakte destijds een grote schok in de samenleving en de verwachting is 
dat verschillende media daar met een terugblik aandacht aan zullen besteden. Actualiteitenrubriek 
EenVandaag beet het spits af door strafrechter Anja van Holten (rechtbank Overijssel) te interviewen 
over het feit dat het aantal opgelegde tbs-maatregelen sindsdien met bijna 60 procent is toegenomen. 
Komt dat door de zaak-Anne Faber? Luister hier.  
 
Luistertip van de redactie: Het bijzondere verhaal van Reggery Gravenbeek 
Van beruchte drugsdealer in de Rotterdamse onderwereld naar het inspireren van jongeren om wat van 
hun leven te maken. Ex-gedetineerde Reggery Gravenbeek deed het. Met team Enkelband zet hij zich 
nu in om ex-gedetineerden en jongeren op het goede pad te brengen. En dat is niet alles. Naast zijn 
werk als jongerenwerker maakt hij films over thema’s waar de probleemjeugd zelf ook mee te maken 
heeft. Dit alles om ze te weerhouden van de fouten die hij zelf maakte. Luister hier.  
 
 
 
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 
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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. 
 
Gevangene moet sociale huurwoning in West opgeven van de rechter  
Een man die sinds augustus vorig jaar in de gevangenis zit, moet na zijn vrijlating op zoek naar een 
nieuwe woning. De sociale huurwoning waar hij tot vorig jaar zomer woonde, moet hij namelijk opgeven. 
  
 
Datum: 17 september 2022  
Bron: AT5 

  Lees meer 
 
Ridouan T. brengt brieven aan Mohammed B. naar buiten  
Ridouan T. heeft via zijn advocaat brieven naar buiten gebracht die hij stuurde aan Mohammed B., de 
moordenaar van Theo van Gogh. Het gaat volgens de vermeende topcrimineel uit Vianen om "een vijftal 
brieven" die hij aan B. zou hebben geschreven vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. 
  
 
Datum: 25 september 2022  
Bron: RTV Utrecht  

  Lees meer 
 
'Vrije' jeugdgevangenis Den Haag heeft moeizame start  
De KVJJ-locatie (Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd) in Den Haag staat een jaar na opening 
praktisch leeg. Het vrijere alternatief voor jeugddetentie biedt plek voor acht jongeren, maar sinds de 
opening in september 2021 zat er gemiddeld minder dan één jeugddelinquent in de opvang in een 
woonwijk aan de rand van het Zuiderpark.  
 
 
Datum: 16 september 2022  
Bron: Omroep West 

  Lees meer 
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