
 

  

 
Nieuwsbrief september 2017 
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  
(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl). 
 
Kenniscentrum: vacatures leden CvT’s De Hunnerberg en Detentiecentrum Schiphol 
Er staan op dit moment twee vacatures op het Kenniscentrum. De CvT bij RJJI De Hunnerberg is op 
zoek naar een lid die als arts of gedragsdeskundige werkzaam is en de CvT bij DC Schiphol is op zoek 
naar vier leden met diverse beroepsachtergronden, waaronder een rechter en iemand die werkzaam 
is in het maatschappelijk middenveld. 
  
Klik hier voor vacature lid CvT bij RJJI De Hunnerberg. 
Klik hier voor vacature leden CvT bij Detentiecentrum Schiphol. 
 
Kenniscentrum: Landelijke themadag CvT’s 2017- maandag 6 november 2017 
Ieder jaar verzorgt de Klankbordgroep CvT’s samen met de DJI de themadag voor leden van de CvT’s 
en gasten uit relevante organisaties. Dit jaar is het thema ‘Toezicht met zorg & balans’. Onder meer 
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en mevrouw mr. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van 
het College van de Rechten van de Mens, zullen in de ochtend een bijdrage leveren. In het middagdeel 
gaan er tijdens rondetafelgesprekken thema’s besproken worden die vanuit de CvT’s zijn 
aangedragen.  
 
De themadag vindt ook dit jaar plaats in het congrescentrum Regardz De Eenhoorn in Amersfoort. 
Aanmelden (alleen voor CvT-leden en expliciet genodigden) kan online vanaf medio september via de 
website van het Kenniscentrum. Ook zal dan het volledige programma en aanvullende praktische 
informatie beschikbaar zijn. 
 
RSJ: Advies wijziging Regeling spog en Regeling tvi inzake Beleidskader Levenslang 
De Afdeling advisering van de RSJ is gevraagd te adviseren over de conceptwijziging van de ‘Regeling 
selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden’ en de ‘Regeling tijdelijk verlaten van de 
inrichting’ in verband met de wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. 
 
Klik hier om het gehele nieuwsbericht en het advies te lezen. 
 
RSJ: Jurisprudentiebulletin 2017/5 
Bekijk hier het nieuwste jurisprudentiebulletin van de RSJ. 
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DJI: Back to Basic - Dialoog COR en Hoofddirectie DJI 
Op 27 juli 2017 heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR DJI) de dialoogbrief ‘Back to Basic’ naar 
de Hoofddirectie Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gestuurd. In deze brief vraagt de COR DJI 
aandacht voor fundamentele knelpunten binnen de DJI-organisatie die direct de uitvoering (orde, rust 
en veiligheid) en daarmee de werkvloer binnen DJI raken. Om de knelpunten direct en voortvarend op 
te lossen doet de COR DJI een handreiking aan de Hoofddirectie DJI in de vorm van een dialoog.  
Klik hier om het gehele nieuwsbericht en de briefwisseling te lezen. 
 
DJI: Marktscan Forensische Zorg 2016 
Elk jaar stuurt de Nederlandse Zorgautoriteit een marktscan naar de Staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie. Deze scan gaat in op ontwikkelingen in de Nederlandse forensische zorg.  
 
Klik hier om het gehele nieuwsbericht te lezen en de marktscan te bekijken. 
 
WODC: Terrorisme- en radicaliseringsstudies 
Er is een nieuwe aflevering (2017/03) uitgekomen van Justitiële verkenningen, met als thema: 
Terrorisme- en radicaliseringsstudies. Het doel van dit themanummer is te reflecteren op de 
ontwikkelingen op het terrein van terrorisme-en radicaliseringsstudies, waarbij verschillende 
onderzoeksbenaderingen aan bod komen. 
 
IV&J: Kordaat optreden bedrijfshulpverlening en hulpverleningsdiensten bij brand in 
Detentiecentrum Rotterdam, informatie-uitwisseling, nazorg en visitatiebeleid aandachtspunt 
De bedrijfshulpverlening (bhv) en hulpverleningsdiensten hebben bij de brand in het Detentiecentrum 
Rotterdam (DCR) op 25 mei 2016  tijdig en kordaat actie ondernomen. De aansluiting en informatie-
uitwisseling tussen de bhv-organisatie en hulpverleningsdiensten was echter niet optimaal. Ook is het 
DCR op het punt van visitaties van vreemdelingen tekort geschoten. Het DCR voerde zonder duidelijke 
onderbouwing visitaties uit bij vreemdelingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en 
Justitie naar het incident dat vandaag is gepubliceerd. Bij de brand in het detentiecentrum vielen geen 
slachtoffers. 
 
Klik hier om het gehele nieuwsbericht, het rapport en de beleidsreactie te lezen. 
 
IV&J: Aankondiging onderzoek naar de personeelsbezetting, borging van interne veiligheid en 
omgang met gedetineerden in het gevangeniswezen 
Binnen het gevangeniswezen vonden de laatste jaren diverse ingrijpende veranderingen plaats ten 
gevolge van een afnemende capaciteitsbehoefte en bezuinigingen. Onder andere deze veranderingen 
geven de Inspectie Veiligheid en Justitie aanleiding om nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van 
de taakuitvoering van het gevangeniswezen, gericht op drie geselecteerde risicovolle thema’s. Dat zijn 
de personeelsbezetting, de borging van de interne veiligheid en de omgang met gedetineerden. 
 
Hier vindt u het volledige nieuwsbericht. 
 
Rechtspraak.nl: Man kijkt kinderporno vanuit penitentiaire inrichting: 6 maanden extra cel 
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 37-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 
maanden. De man verzamelde tijdens zijn detentie kinderporno.  
 
Hier vindt u het volledige nieuwsbericht en vonnis van de rechtbank. 
 
CTA: vacatures Commissies van Toezicht Arrestantenzorg 
Er zijn diverse vacatures bij de CTA. De vacatureteksten vindt u hier.  
 
Overige relevante publicaties op het gebied van detentie: 
Kamerbrief over resultaten onderzoek naar spreekrecht bij tbs-zittingen. 
 
Uitspraak van de maand: KC 2017/033 
Klager beklaagt zich over de omstandigheid dat hij geboeid naar het ziekenhuis is vervoerd. De 
directeur van [...] geeft aan dat in de transportaanvraag geen verzoek tot boeien is gedaan. De 
directeur van [...] geeft aan dat de risicoadviseur bij de beoordeling van de transportaanvraag heeft 
besloten om klager toch te boeien. De beklagrechter stelt vast dat de motivering om klager te boeien 
alleen is gelegen in de omstandigheid dat hij is vervoerd naar een publieke ruimte. Deze motivering 
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volstaat niet. De noodzaak voor de aanleg van de vrijheidsbeperkende middelen is hiermee niet 
aangetoond. De beklagrechter kent aan klager een tegemoetkoming van €10,- toe. 
 
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 (gelieve in een word-bestand) aan de 
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren. 
 
Verschenen nieuwsbrieven:  
Defence for Children nr. 13, 24 augustus 2017 
 
Gevangenismuseum september 2017 
 
Slachtofferhulp Nederland 1 september 2017 
 
Tips van de redactie: 
Gevangenis Monologen in gevangenis Wolvenplein te Utrecht op 17 oktober 2017. 
 
Bezoekersuur gevangenis Wolvenplein, tot en met 2 december 2017. 
 
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. 
 
Gevangenis onderschept 540 gram coke in schoenzolen 
 
De gevangenis in Middelburg heeft vandaag 540 gram cocaïne onderschept in de bagage van een 
arrestant. De drugs zat verstopt in zijn schoenzolen. De Nederlander, die nog een straf moest uitzitten 
uit 2003, liep deze week tegen de lamp in België. Hij werd uitgeleverd aan Nederland en kwam 
woensdagmiddag aan in de Middelburgse gevangenis Torentijd.  
 
Bron: AD 
Datum: 31 augustus 2017 
 

 Lees meer 
 
Tbs'er knipt gat in hek en ontsnapt uit Pompekliniek Nijmegen 
 
Een 50-jarige tbs'er is gisterenavond ontsnapt uit de Pompekliniek in Nijmegen. Volgens informatie uit 
de tbs-kliniek wist de man, oorspronkelijk afkomstig uit Rotterdam, ongezien een gat in een hek te 
knippen met een betonschaar. Vervolgens is hij er vandoor gegaan. 
 
Bron: AD 
Datum: 18 augustus 2017 
 

 Lees meer 
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Gevangenismedewerker vast om drugssmokkel 
 
Een medewerker van de gevangenis in Westzaan zit vast vanwege drugssmokkel. Hij zou tegen 
betaling een aantal keer verdovende middelen het cellencomplex hebben binnengesmokkeld. Ook zou 
hij van plan zijn geweest een telefoon naar binnen te smokkelen.  
 
Bron: De Telegraaf 
Datum: 7 augustus 2017 
  

 Lees meer 
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