Nieuwsbrief september 2016
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden
met regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u
zien welke dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. Het dossier Meerpersoonscelgebruik is
recentelijk geüpdatet. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit
kenbaar maken door ons te mailen (kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl).
Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht is nu 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: vacature lid CvT bij PI De Achterhoek - locatie De Ooyerhoek
De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting De Achterhoek – locatie De
Ooyerhoek is op zoek naar een advocaat die als lid een bijdrage wil leveren aan de
werkzaamheden van de commissie van toezicht. De commissie bestaat op dit moment uit
zeven leden. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, werkzaam bij de
rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae,
kunnen tot en met 30 september 2016 worden verstuurd. Voor de gehele vacaturetekst en de
contactgegevens, klik hier.
Kenniscentrum: Strafbaarstelling binnenbrengen legale goederen in PI’s
Bij brief van 7 september 2016 heeft staatssecretaris Dijkhoff de Voorzitter van de Tweede
Kamer laten weten dat het van groot belang is om in de inrichting verboden goederen, zoals

(mini)telefoons en informatiedragers uit een inrichting te weren in verband met de orde en de
veiligheid van medegedetineerden en personeel. Daarom is de staatssecretaris voornemens
het binnenbrengen van in de inrichting verboden voorwerpen in de PI strafbaar te stellen.
Onder die strafbaarstelling zal ook de situatie vallen waarin dergelijke voorwerpen met
(technische) hulpmiddelen - zoals drones of tennisballen - de inrichting worden
binnengebracht.

Kenniscentrum: ontwikkelingen m.b.t. de levenslange gevangenisstraf
Op 10 augustus 2016 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de Staat een levenslang
gestrafte deel moet laten nemen aan resocialisatieactiviteiten. Volgens de
voorzieningenrechter moet na een periode van uiterlijk 25 jaar worden beoordeeld hoever de
resocialisatie van een levenslang gestrafte is gevorderd. Voor die beoordeling is relevante
informatie nodig. Deze informatie betreft de persoon van de veroordeelde en de
mogelijkheden van resocialisatie die hem zijn geboden. Op basis van deze gegevens moet
worden bezien of het voortduren van zijn levenslange gevangenisstraf gerechtvaardigd is. De
voorzieningenrechter acht resocialisatieactiviteiten dus onmisbaar om tot de vereiste
herbeoordeling te komen. De Staat moet binnen tien dagen beginnen met het opstellen van
het resocialisatieplan.

De RSJ heeft op 31 augustus 2016 een tussenbeslissing genomen in een beroep inzake verlof
voor een levenslanggestrafte. De RSJ heeft bepaald dat een levenslang gestrafte gedetineerde
voor incidenteel verlof in aanmerking moet kunnen komen, voordat 25 jaar van zijn
detentietijd zijn verstreken en niet pas na het verlopen van die termijn na zijn veroordeling.

De beroepscommissie heeft nog niet definitief op het beroep beslist, omdat zij eerst wil
kennisnemen van het resocialisatieplan dat de staatssecretaris moet maken naar aanleiding
van een vonnis van de Haagse voorzieningenrechter van 10 augustus 2016.

Voor de beide nieuwsberichten op het Kenniscentrum, klik hier en hier.

Op 8 september 2016 heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over het voorstel
tot wijziging in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf van de

staatssecretaris (zie nieuwsbericht op het Kenniscentrum). Het voorstel van de
staatssecretaris Dijkhoff is om een adviescollege na 25 jaar laten oordelen over de vraag of
levenslanggestraften mogen deelnemen aan re-integratieactiviteiten. De verantwoordelijke
staatssecretaris (of minister) beslist er vervolgens over. Uit diverse hoeken, waaronder de
Raad voor de rechtspraak, is de wens uitgesproken om een onafhankelijke rechter hierover te
laten beslissen. Op de website van de Tweede Kamer is te lezen dat op 13 september 2016
over de ingediende moties wordt gestemd.

DJI: Officiële opening Justitieel Complex Zaanstad
Op 6 september 2016 heeft Zijne Majesteit de Koning het nieuwe Justitieel Complex
Zaanstad (JCZ) geopend. Naast de officiële openingshandeling van de Koning waren er
sprekers zoals de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de vestigingsdirecteur van
JCZ, Eric Nijman. In het nieuwe complex kunnen meer dan 1000 justitiabelen worden
ondergebracht in een huis van bewaring, gevangenis en psychiatrisch centrum. Het duurzame
multifunctionele gebouw is 68.000m² groot en vervangt verouderde complexen in de regio
Amsterdam/Haarlem. Het psychiatrisch centrum (PPC) is al in gebruik, het huis van
bewaring en de gevangenis volgen later dit jaar.

RSJ: Twee nieuwe adviezen op het gebied van de forensische zorg
Advies Conceptwijziging Verlofregeling tbs
De Afdeling advisering van de RSJ adviseerde op 10 augustus 2016 deels positief, deels
kritisch over de voorgestelde wijziging van de Verlofregeling tbs. De Afdeling advisering is
positief over het toestaan van onbegeleid verlof voor LFPZ-patiënten. Het toekennen van
deze vorm van verlof kan bijdragen aan het bevorderen van uitstroom uit de LFPZvoorziening naar een behandelafdeling van een forensisch psychiatrisch centrum (fpc). Wel
wordt met het oog op het behouden van perspectief en het bevorderen van uitstroom
geadviseerd de beperking te schrappen dat een machtiging voor onbegeleid verlof slechts
eenmaal kan worden afgegeven. De Afdeling advisering is van mening dat de maatregel ‘één
jaar geen verlof’ géén meerwaarde heeft ten opzichte van de verlofprocedure en adviseert
daarom de maatregel te laten vervallen.
Advies Conceptbeleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ)
De Afdeling advisering van de RSJ adviseerde op 10 augustus 2016 over het
conceptbeleidskader LFPZ. Het conceptbeleidskader vergroot het perspectief voor LFPZpatiënten om uit de LFPZ te stromen, onder meer door het verruimen van de
verlofmogelijkheden en een frequentere periodieke hertoetsing van de LFPZ-status. De

Afdeling advisering vindt het een positieve ontwikkeling dat aan deze patiënten meer
mogelijkheden worden geboden voor plaatsing in de ggz, in voorzieningen voor verstandelijk
beperkten en op behandelafdelingen in de tbs. Tegelijkertijd wordt in dit advies een aantal
kritische kanttekeningen geplaatst.

Kamerstukken met bijlagen, zover relevant:
Kamerstuk 2015-2016, 29452, nr. 202, Tweede Kamer en bijlage: Tenuitvoerlegging van de
tbs-maatregel; Brief staatssecretaris incidentonderzoek Udo D en bijlage.
Kamerstuk 2015-2016, 29452, nr. 203, Tweede Kamer en bijlage: Tenuitvoerlegging van de
tbs-maatregel; Brief staatssecretaris evaluatieonderzoek Beginselenwet verpleging
terbeschikkinggestelden (Bvt) en de bijlage: Op zoek naar nieuw evenwicht. Derde evaluatie
van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.
Kamerstuk 2015-2016, 29754, nr. 392, Tweede Kamer: Terrorismebestrijding; Brief
staatssecretaris gedifferentieerd plaatsingsbeleid en maatwerkaanpak binnen de
Terroristenafdelingen

WODC- onderzoeken:
Van bejegening tot vertrek
Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring
Deze studie omvat twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe de vreemdelingen de
detentieomstandigheden waarderen en wat daarin de bijdrage kan zijn van het personeel. In
het tweede deel wordt gekeken of er een verband bestaat tussen de blootstelling aan
vreemdelingenbewaring en de wijze waarop de detentieomstandigheden worden ervaren
enerzijds en de mate waarin vreemdelingen medewerking verlenen aan hun terugkeer
anderzijds.
Kenniscentrum- agenda:
Donderdag 13 oktober 2016: RSJ congres: "Aansluiting gemist; een succesvolle terugkeer
van personen in de samenleving vraagt om systemen die naadloos op elkaar aansluiten; tijd
voor een out-of-the-box verkenning van knelpunten en oplossingen."

Maandag 14 november 2016: Landelijke Themadag CvT's. De uitnodiging, het definitieve
programma en het aanmeldformulier zal in september 2016 worden verspreid.

Uitspraak van de maand: KC 2016/046
Het klaagschrift is gericht tegen het verzuim van de directeur om een disciplinaire straf op te
leggen aan twee medegedetineerden en tegen het ontoereikende aanbod van de directeur om
vervolgens tegemoet te komen aan klaagsters geleden schade. Naar het oordeel van de
beklagcommissie kan klaagster niet ontvangen worden in haar beklag tegen het verzuim van
de directeur om de bij het incident betrokken medegedetineerden disciplinair te bestraffen.
Wat betreft de aangeboden tegemoetkoming; de beklagcommissie constateert dat klaagster en
de directeur een andere lezing hebben over de feitelijke gang van zaken. Nu de wet niets
regelt omtrent de praktijk van het aanbieden van tegemoetkomingen binnen een PI en op
basis van de stukken en het verhandelde ter zitting vast is komen te staan dat klaagster
uiteindelijk geen tegemoetkoming in ontvangst heeft genomen, kan aan de vraag of zij in een
eerder stadium al dan niet akkoord is gegaan met een voorstel daartoe – naar het oordeel van
de beklagcommissie – voorbijgegaan worden. De beklagcommissie zal het beklag voor zover
gericht tegen de aangeboden tegemoetkoming dan ook gegrond verklaren. De
beklagcommissie acht het billijk voor de geleden schade aan klaagster een financiële
tegemoetkoming toe te kennen van €15,-.

Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak
van de maand zou zijn, ontvangt de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de
uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg
voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.

Verschenen nieuwsbrieven:
Het Gevangenismuseum – augustus 2016
Opportuun – nummer 3 van 2016
Kijktip: 'Tot elkaar veroordeeld' vanaf 24 augustus 2016 op NPO 1.

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.

Engelse gevangenissen gaan moslimextremisten isoleren

Het Britse ministerie van Justitie gaat staatsgevaarlijke moslimextremisten in gevangenissen
isoleren. Met deze maatregel wil het radicalisering tegengaan. Onlangs openbaarde een
klokkenluider dat 's lands best beveiligde gevangenis op 'een trainingskamp voor jihadisten' is
gaan lijken. Uit een net gepubliceerd rapport van een oud-gevangenisdirecteur staat dat politiek
correct
optreden
van
cipiers
onbedoeld
bijdraagt
aan
radicalisering.
Bron:
Datum: 22 augustus 2016
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Gevangenen Nieuwegein maken OS-tentoonstelling

Gevangenen in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein hebben een tentoonstelling over de
Olympische Spelen gemaakt. Ze deden dat in het kader van de opleiding 'Leider Sportieve
Recreatie' die ze daar volgen. De gedetineerden gaan medegevangenen rondleiden over de
tentoonstelling.
Ook
organiseren
ze
een
sportieve
activiteit.

Bron:
Datum: 16 augustus 2016
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Norway proves that treating prison inmates as human beings actually works

"Treat people like dirt, and they will be dirt. Treat them like human beings, and they will
act like human beings."
Bron: The Huffington Post
Datum: 8 maart 2016
Lees meer
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