Nieuwsbrief september 2019
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: updates!
Afgelopen maand zijn de dossiers Nationale ombudsman en Kinderombudsman en Onderwijs en
Vorming Volwassenen geüpdatet.
DJI: PI Leeuwarden zoekt nieuwe medewerkers
De Penitentiaire Inrichting (PI) in Leeuwarden is op zoek naar nieuwe collega’s. Zaterdag 7
september 2019 houdt de PI een wervingsdag.
Klik hier voor het hele bericht.
DJI: Wervingsdag PI Dordrecht 14 september 2019
De Penitentiaire Inrichting (PI) in Dordrecht zoekt nieuwe collega’s voor de begeleiding van
gedetineerden op de leefafdelingen en voor de afdelingen Veiligheid en Arbeid.
Daarom organiseert de PI op zaterdag 14 september 2019 een wervingsdag van 13.00 uur tot
17.00 uur. Deze middag is speciaal voor de mensen die belangstelling hebben om in de PI te
komen werken en die tevens voldoen aan de gevraagde functie-eisen.
Klik hier voor het gehele bericht.
DJI: Wervingsdag PI Veenhuizen
De Penitentiaire Inrichting (PI) in Veenhuizen is op zoek naar nieuwe collega's. Zaterdag 28
september 2019 houdt de PI een wervingsdag.
Klik hier voor het gehele bericht.
DJI: Medewerker PI Krimpen mishandeld door gedetineerde
Op 13 augustus vond in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel een incident plaats. Een
gedetineerde sloeg en schopte een penitentiair inrichtingsmedewerker. De medewerker was korte
tijd bewusteloos. Aanleiding voor het incident was onenigheid tussen gedetineerden op een
afdeling.

Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Rijksoverheid: Betere gegevensuitwisseling nodig voor aanpak onterechte uitkering bij
detentie
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt op 2 september 2019 in een
brief aan de Tweede Kamer aan de gegevensuitwisseling rondom detentie en uitkeringen te
verbeteren. Er zijn opnieuw gebreken geconstateerd in de controles op uitkeringen aan
gedetineerden. Hij is hierover nog in gesprek met verschillende uitvoeringsorganisaties.
Klik hier voor het hele nieuwsbericht.
Caribisch Netwerk: Verdachten toch langer opgesloten in politiecellen Sint-Maarten
ondanks EU-toezicht
PHILIPSBURG – Ondanks dat het Koninkrijk onder toezicht van het Comité van Ministers van de
Raad van Europa staat vanwege slechte detentieomstandigheden in de politiecellen op SintMaarten, worden verdachten toch langer dan de toegestane tien dagen erin opgesloten. Dit
bevestigt hoofdofficier van Justitie Mirjam Mol.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
Caribisch Netwerk: Acht jaar extra cel voor wie uit Arubaanse gevangenis ontsnapt
ORANJESTAD – De maat is vol voor de justitieminister nadat afgelopen nacht opnieuw twee
gevangenen uit de Arubaanse gevangenis KIA ontsnapten. Hij komt snel met een serie
maatregelen waaronder een extra straf van maximaal acht jaar voor ontsnapping. Dat is nieuw in
het Koninkrijk.
Klik hier voor het gehele nieuwsbericht.
IJ&V: NPM Jaarverslag 2017-2018 gepubliceerd
De rechten van mensen die in Nederland in hun vrijheid zijn beperkt, worden gerespecteerd. Dat
concludeert het Nederlandse Nationale Preventie Mechanisme (NPM) in zijn jaarverslag over
2017-2018. Thema’s in het toezicht 2017-2018 waren onder meer forensische zorg en
arrestantenzorg.
Klik hier voor het jaarverslag.
Uitspraak van de maand: KC 2019/014
De klacht richt zich tegen de disciplinaire straf van 21 juni 2019 waarbij klager een straf van
veertien dagen opsluiting in een strafcel is opgelegd. Deze straf is klager opgelegd vanwege een
poging tot ontvluchting tijdens het transport op 20 juni 2019. Klager betwist dat hij getracht heeft te
ontvluchten tijdens het transport maar stelt dat zijn medegedetineerde, die bij hem in het
compartiment zat, de camera heeft afgeplakt en getracht heeft het luik te openen met een
aansteker. Tijdens het hoorgesprek door de directeur op 21 juli 2019 werd door beide
gedetineerden gesteld dat zij onschuldig waren en dat de andere gedetineerde schuldig was aan
het afplakken van de camera en de pogingen het luik open te maken. Uit de jurisprudentie van de
RSJ leidt de beklagcommissie af dat de directeur niet bevoegd is om over incidenten tijdens het
transport te beslissen indien hij niet zelf opdracht voor het transport heeft gegeven. In casu heeft
de directeur geen opdracht voor het transport gegeven. De directeur was dus niet bevoegd om een
beslissing te nemen ten aanzien van feiten die zich hebben voorgedaan tijdens het transport en de
disciplinaire straf is dus ten onrechte opgelegd. De beklagcommissie verklaart de klacht gegrond
en kent aan klager een compensatie toe van €140,--.
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.
20 september 2019: Vereniging PEP: Bezoek aan de P.I. Alphen, aanmelden kan nog t/m
maandag 9 september 2019 via p.jacobs@uu.nl.
Op maandag 4 november wordt in Amersfoort wederom de Landelijke Themadag georganiseerd.
Het onderwerp van dit jaar is: Zicht op toezicht Is ons toezicht voldoende doelgericht?
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.
Gedetineerde leert van lastige hond, en vice versa
Wat als je gedetineerden moeilijk plaatsbare honden laat trainen? Dutch Cell Dogs doet het al tien
jaar, en boekt er successen mee. Gesloten mannen braken open en notoir lastige honden werden
vriendelijker. Fotograaf Tom van Limpt ging kijken in een TBS-kliniek en een gevangenis.
Bron: De Volkskrant
Datum: 26 augustus 2019
Lees meer
Vergoeding voor roeper Allahu akbar tijdens Dodenherdenking
Vught - Een van de terreurgevangenen die mogelijk heeft meegeschreeuwd om de
Dodenherdenking te verstoren, heeft een beperkte vergoeding gekregen van de gevangenis omdat
er een verkeerde handtekening was gezet. Hij was een van de mannen die op 4 mei van hun cel
werden gehaald nadat de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught luidkeels Allahu akbar
had staan schreeuwen, waardoor de stille herdenking op het naastgelegen Kamp Vught werd
verstoord.
Bron: De Telegraaf
Datum: 21 augustus 2019
Lees meer
Gedetineerde die niet terugkeerde van verlof aangetroffen met doorgeladen pistool in auto
De politie heeft op 7 augustus 2019 in de Tilburgse wijk Wandelbos een 38-jarige man
aangehouden. De Tilburger was niet teruggekeerd van verlof van een penitentiaire inrichting in
Hoogvliet. Na zijn arrestatie troffen agenten een doorgeladen pistool met acht patronen aan in zijn

auto.
Bron: AD
Datum: 8 augustus 2019
Lees meer
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