
 

 

 
 

Nieuwsbrief september 2018 

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: op dit moment is er een nieuwe vacature. 

De CvT D.C. Rotterdam is op zoek naar een nieuw lid. 

Op deze vacature kan nog tot 1 oktober 2018 worden gereageerd. 

 

Klik hier voor de vacature. 

 

IJ&V: Geen verbetering omstandigheden in gevangenis Aruba 

De omstandigheden in het Korrektie Instituut Aruba, het KIA, zijn niet verbeterd ten opzichte van een 

jaar geleden. Daarmee is de uitvoering van het in 2016 ingezette verbeterprogramma tot stilstand 

gekomen. Deze conclusie trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid. De verbeteringen zijn onder meer 

nodig op het gebied van huisvesting, dagactiviteiten en personeelsbeleid. Zo is de staat van de 

strafcellen ondermaats, het aanbod aan activiteiten zeer beperkt en is de druk op het personeel zeer 

hoog, onder meer door het uitblijven van een reorganisatie. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

DJI: wervingsdagen voor de PI Middelburg en de PI Vught 

De gevangenissen van Middelburg en Vught zoeken nieuwe medewerkers. Daarom organiseert de 

penitentiaire inrichting (PI) Middelburg op 6 september een wervingsavond en de PI Vught op 16 

september 2018 een wervingsdag, speciaal voor mensen die belangstelling hebben om in de PI te 

komen werken. De dag biedt volop mogelijkheden om de PI van binnen te bekijken, met 

medewerkers in gesprek te gaan over de beschikbare functies en te ervaren hoe het is om in een 

gesloten omgeving te werken.  

Er zijn verschillende vacatures beschikbaar in beide inrichtingen. 

 

Klik hier voor meer informatie over de wervingsavond in Middelburg en klik hier voor meer informatie 

over de wervingsdag in Vught. 

 

DJI: Onderzoek naar sport als participatiemiddel 
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DJI werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar sport als middel om mensen in een 

kwetsbare positie, zoals (ex-)gedetineerden, beter te laten participeren in de samenleving. Het 

project krijgt subsidie via de regeling Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie (RAAK). 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht. 

 

DJI: Laatste Noorse gedetineerden vertrekken uit PI Veenhuizen 

Dinsdag 14 augustus vertrokken de laatste (dertien) Noorse gedetineerden uit de locatie 

Norgerhaven van PI Veenhuizen. Zij werden met de speciale cellenbus van de Dienst Vervoer & 

Ondersteuning naar Groningen Airport Eelde vervoerd. Met het vertrek van de laatste gevangenen 

komt er een einde aan de Nederlands-Noorse samenwerking. 

 

Klik hier voor het hele bericht. 

 

DJI: Succesvolle verhuizing gedetineerden op Bonaire  

De verhuizing van 100 justitiabelen naar de nieuwbouw van de Justitiële Inrichting Caribisch 

Nederland (JICN) op Bonaire is succesvol verlopen.  

Medewerkers van de JICN werden bij de verhuizing ondersteund door verschillende ketenpartners 

zoals de Compagnie in de West, de Commandement der Zeemacht Caribisch Gebied, de Korps 

Politie Caribisch Nederland, de Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Kustwacht.  

 

Klik hier voor het hele artikel. 

 

DJI: Medewerker betrapt op bezit softdrugs 

Het in bezit hebben van softdrugs is strafbaar in Nederland; een hoeveelheid van maximaal 5 gram 

wordt gedoogd. In Penitentiaire Inrichtingen is het in bezit hebben of gebruik van softdrugs helemaal 

niet toegestaan. DJI houdt daarom regelmatig controles.  

Tijdens een van die controles is op maandag 27 augustus jl. een medewerker van de Penitentiaire 

Inrichting Nieuwegein bij aanvang van zijn dienst betrapt op het in bezit hebben van een hoeveelheid 

softdrugs.  

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 

 

RSJ: Kabinetsvisie tenuitvoerlegging gevangenisstraffen eenzijdig en beperkt van opzet 

De maatregelen die het kabinet voorstelt met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 

gevangenisstraffen zijn te weinig gericht op de resocialisatie van de gedetineerde. Het voorstel om 

het stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden te wijzigen leidt tot minder 

toezicht op en begeleiding van gedetineerden die voorwaardelijk vrij komen. Dat verhoogt de kans 

dat ex-gedetineerden opnieuw delicten plegen. De invulling van het verlof voor arbeid en praktische 

re-integratieactiviteiten is onvoldoende om stapsgewijs en veilig terug te keren naar de 

maatschappij.  

Het gevangeniswezen in ons land heeft de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan. Tegen 

deze achtergrond is de RSJ teleurgesteld dat de visie voornamelijk betrekking heeft op slechts een 

klein deel van de gedetineerden (de lang(er)gestraften) en het kabinet niet een bredere en 

fundamentele visie op vrijheidsbeneming heeft ontvouwd. Dit stelt de Afdeling advisering van de 

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies 

aan minister Dekker voor Rechtsbescherming. 

 

Klik hier voor het hele bericht en hier voor het RSJ advies. 

 

Dokters van de wereld: De deur naar zorg 

Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van Médecins du Monde. Wereldwijd zijn 15 

delegaties actief en werken vanuit de internationale visie, missie en waarden. Samen komen zij in 
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meer dan 80 landen op voor het recht op gezondheid en toegang tot zorg voor de meest 

kwetsbaren. 

Vreemdelingendetentie maakt mensen extra kwetsbaar. Vreemdelingendetentie heeft een negatieve 

impact op de psychische gezondheid. Bovendien is deze impact groter naarmate de detentie langer 

duurt. Kinderen, asielzoekers, slachtoffers van marteling en vrouwen zijn extra kwetsbaar en de 

negatieve impact duurt lang voort na vrijlating. Posttraumatische stressstoornissen, angststoornissen 

en depressie zijn de meest voorkomende stoornissen gerelateerd aan vreemdelingendetentie.Dokters 

van de Wereld signaleert dat er nog altijd bijzonder kwetsbare mensen worden opgesloten en dat 

mensen om medische redenen in een sobere isoleercel worden geplaatst. De behandeling van 

psychische of psychiatrische problematiek blijkt lastig te behandelen in de setting van 

vreemdelingendetentie en de continuïteit van zorg na vrijlating blijft een zorgenpunt. Gesprekken met 

mensen die in vreemdelingendetentie verblijven en met mensen die na vrijlating op de spreekuren 

Dokters van de Wereld komen, bevestigen de negatieve impact van vreemdelingendetentie op de 

gezondheid. 

 

Klik hier voor het hele rapport. 

 

Even voorstellen: 

Een regelmatig terugkerend item in de nieuwsbrief is het “even voorstellen”. In deze editie worden 

de collega’s die achter de dossiers, nieuwsbrief en alle andere praktische informatie van het 

Kenniscentrum zitten voorgesteld. 

De redactieleden van het kenniscentrum zijn allen secretaris bij een of meerdere commissies van 

toezicht. De secretarissen hebben een verscheidenheid aan inrichtingen onder zich, de reguliere PI 

wordt gedekt, maar ook de vrouwen gevangenis, jeugdinrichtingen, detentiecentra en het PBC.  

Elk lid werkt gemiddeld één dag per week aan zaken die betrekking hebben op het Kenniscentrum. 

Elk lid heeft een eigen takenpakket bestaande uit het beheren van een aantal dossiers en het 

plaatsen van berichten en updates op de website. Het streven is om de dossiers een keer per jaar te 

updaten. Indien er grote veranderingen tussendoor plaatsvinden, zal dat dossier prioriteit krijgen. 

Naast het updaten van dossiers wordt er elke maand een nieuwsbrief opgesteld, wordt er een 

LinkedIn en een Facebook pagina bijgehouden, plaatsen we vacatures en boeiende uitspraken van 

alle CvT’s, ook worden lopende wetsvoorstellen, nieuw verschenen circulaires en jurisprudentie 

bulletins zo snel mogelijk op de website gepubliceerd. Daarnaast brengen wij interessante 

cursussen en bijeenkomsten onder de aandacht via de agenda op de website. Dit alles wordt 

gedaan onder leiding van de landelijke coördinator CvT’s. 

 

Tot slot beschikt het Kenniscentrum over een redactieraad waarin experts (onder meer uit de 

wetenschap) op het werkterrein van Commissies van Toezicht zitting hebben die de redactie voedt 

met signalen uit het werkveld.  

 

Uitspraak van de maand: KC2018/009 

Klagers zijn broers die vanuit een AZC samen in vreemdelingendetentie zijn geplaatst. De ene broer 

was meerderjarig, de andere was minderjarig. Om die reden werden zij op twee aparte afdelingen 

geplaatst. De minderjarige broer had ernstige psychische klachten. De inrichting was hier door 

middel van medische gegevens van deze broer van op de hoogte. Ondanks de gebleken 

kwetsbaarheid van de minderjarige broer werden de broers gescheiden van elkaar ingesloten. 

Desgevraagd blijkt er geen wettelijke grondslag te zijn voor de beslissing van de directie. Er blijkt 

getoetst te zijn aan plaatsingscriteria die naar het oordeel van de beklagrechter gelijkgesteld kunnen 

worden aan een beleidsregel. Dit houdt in dat hier onder omstandigheden ook van mag worden 

afgeweken. De directie had naar het oordeel van de beklagrechter een belangenafweging moeten 

maken en daarbij de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval, te weten een zeer 

kwetsbare minderjarige vreemdeling die samen met zijn broer reisde, zwaarder moeten laten wegen 

dan het beleid. De beklagrechter heeft beide klachten gegrond verklaard en aan de minderjarige 

klager een tegemoetkoming toegekend van € 50,00. 
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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. 

 

Zondag 30 september 2018 Spinhuislezing, Gevangenismuseum Veenhuizen 

De tbs binnen het Nederlandse detentiesysteem 

Ook dit jaar organiseert het bestuur van de Vrienden van het Gevangenismuseum een mooie 

Spinhuislezing over een actueel thema binnen het Nederlandse detentiesysteem. Het thema voor 

2018 is tbs. Er gaat bijna geen dag voorbij of ons tbs-systeem komt op één of andere  wijze in het 

nieuws. Ook het hoogste politiek-bestuurlijke niveau in Nederland debatteert en besluit regelmatig 

over de regelgeving rond tbs. 

 

Maandag 8 oktober 2018 studiebijeenkomst over de toepassing van risicotaxatie(instrumenten) in 

het sanctierecht, Utrecht. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de vereniging voor 

Penitentiair recht En Penologie. 

 

Dinsdag 9 en woensdag 10 oktober 2018 Workshop Foreign Nationals in Prison & Probation, Den 

Haag. 

 

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. 

Vierhonderd gevangenen ontsnappen uit gevangenis hoofdstad Libië  

 

Zeker vierhonderd gevangenen zijn zondag na oproer ontsnapt uit een gevangenis in de Libische 

hoofdstad Tripoli. Dat meldt de lokale politie.  

In de gevangenis was het volgens de politie al de hele week onrustig. Meermaals braken gevechten 

uit tussen rivaliserende milities, daarbij is een aantal mensen om het leven gekomen. 

 

Bron: Nu.nl 

Datum: 2 september 2018 

 

Lees meer 
 

Pittige baan: dieven en moordenaars behandelen in de gevangenis 

 

GZ-psycholoog in de gevangenis, een functie waar je stevig voor in je schoenen moet staan. 

Detacheringsbureau Maandag zoekt een psycholoog voor meerdere inrichtingen in Noord-Holland. 

Hij of zij behandelt gedetineerden en helpt hen bij een eventuele terugkeer in de samenleving. 
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Bron: AD  

Datum: 2 september 2018 

 

 Lees meer 

 

Vijf gevangenen in Arkansas dood door drugs 

 

LITTLE ROCK - In een zwaarbeveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Arkansas zijn vijf 

gevangenen dood gevonden, vermoedelijk na het gebruiken van vervuilde drugs. Dat heeft het 

ministerie dat over de gevangenissen gaat laten weten. Twee dode gedetineerden werden 

woensdag aangetroffen, sinds zondag waren al drie andere gevangenen overleden. 

 

Bron: De Telegraaf 

Datum: 30 augustus 2018 

 

Lees meer 
 

 

 

Naar website   Afmelden nieuwsbrief 
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