
 
 
Nieuwsbrief september 2020 
  
Kenniscentrum: 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.  
 
Afgelopen maand heeft het dossier Arbeid een update gehad. 
 
Kenniscentrum: Agenda  
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
11 september 2020 – Webinar (ex)gedetineerden met LVB – online 
29 september-1 oktober 2020 – EUROPRIS: ICT Workshop – Wenen, Oostenrijk 
Lees meer. 
 
RSJ: jurisprudentiebulletins 
Jurisprudentiebulletin 2020/5 
Jurisprudentiebulletin Corona uitgave (6) 
 
RSJ: advies ‘Promoveren en degraderen in detentie’ 
Degelijke evaluatie is nodig voor aanscherping systeem promoveren en degraderen in detentie. Voordat 
het systeem van promoveren en degraderen in gevangenissen wordt gewijzigd, zou eerst een degelijke 
evaluatie moeten plaatsvinden. In het advies ‘Promoveren en degraderen in detentie’ doet de Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) enkele dringende aanbevelingen. Lees meer.  
 
RSJ: Fysieke RSJ-zittingen hervat 
Na een langdurige periode waarin geen RSJ-zittingen konden plaatsvinden, vond vrijdag 14 augustus 
j.l. weer een eerste zitting plaats. RSJ-zittingen lagen de afgelopen maanden stil vanwege de 
coronamaatregelen die in penitentiaire inrichtingen werden getroffen. Lees meer. 
 
DJI: kom werken bij… 
Op zaterdag 26 september 2020 ben je van harte welkom op de wervingsdag van de Penitentiaire 
Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn. Lees meer. 
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Op zaterdag 26 september 2020 ben je van harte welkom op de werving- en selectiedag van de 
Penitentiaire Inrichting(PI) Zuid-Oost. Lees meer. 
 
DJI: Uitbreiding locaties met ouder-kindactiviteiten 
Afgelopen maand was er een proef in vier penitentiaire inrichtingen (Zwolle, Nieuwersluis, Ter Peel en 
Veenhuizen) waarbij kinderen op bezoek konden bij hun ouder(s) in de gevangenis tijdens zogenaamde, 
ouder-kindactiviteiten. Daarbij was fysiek contact tussen ouder en kind weer toegestaan. Lees meer. 
 
DJI weblog: Ik voelde me hier voor het eerst serieus genomen 
Aan het begin van dit jaar is besloten om binnen Den Hey-Acker een nieuwe afdeling te openen speciaal 
voor AMV-jongeren (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen). Dit zijn minderjarige jongeren die 
alleen, zonder gezagdrager(s) zoals ouders, naar Nederland zijn gekomen. Over het algemeen zijn deze 
jongeren van oorspronkelijk Noord-Afrikaanse afkomst en zaten ze voordat de AMV-groep werd 
opgericht op een reguliere kortverblijfgroep. Behandelcoördinator Patty en coördinator van het 48-
weken onderwijsprogramma Martine nemen ons mee in de eerste maanden met deze nieuwe, 
bijzondere groep. Lees meer. 
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: inspectierapporten 
Penitentiaire inrichting Zwolle. 
Penitentiaire inrichting Leeuwarden. 
 
Koers en kansen: Thuisfront van gedetineerde gebaat bij brug tussen gevangenis en 
buitenwereld 
Een steunend sociaal netwerk helpt recidive te voorkomen. Tegelijkertijd heeft detentie van een 
familielid of naaste veel impact op de ‘achterblijvers’. Vaak met een verzwakte thuisbasis tot gevolg. 
Voor een goede re-integratie na detentie is het zaak dat de thuissituatie zoveel mogelijk op orde is. Hoe 
stabieler het thuisfront, des te lager de recidive-kans. Toch is er binnen de sanctie-uitvoering relatief 
weinig aandacht voor het sociale netwerk van een gedetineerde. Lees meer. 
 
Koers en kansen: Recidive-model voor wetenschappelijke onderbouwing beleidsadviezen 
De meeste misdrijven worden gepleegd door mensen die al eens in aanraking zijn geweest met justitie. 
Het terugdringen van recidive is daarom een belangrijk aangrijpingspunt om de samenleving veiliger te 
maken en de overlast en schade die criminaliteit met zich meebrengt, in te dammen. Er bestaat veel 
wetenschappelijk onderzoek naar recidive en naar factoren die de kans op recidive beïnvloeden. Maar 
hoe kun je als beleidsmaker uit die berg aan bevindingen wijs worden, zodat adviezen en beslissingen 
gebaseerd zijn op bestaande kennis en niet op een onderbuikgevoel? Lees meer. 
 
Forum Levenslang: Opnieuw vragen aan Minister Dekker over de gratieprocedure 
Op 20 juli 2020 heeft Kamerlid Groothuizen (D66) opnieuw vragen gesteld aan Minister Dekker over de 
levenslange gevangenisstraf. Zie hier voor de vragen en zie hier voor de eerdere vragen en antwoorden 
van begin 2019. Lees meer. 
 
Gevangenenzorg Nederland: Column: Kind (van de rekening) 
“Ik sliep nog liever in de schuur dan in m’n bed”. Martin, een veertiger. Het moet zo’n twintig jaar geleden 
zijn dat ik hem voor het eerst bezocht in de gevangenis. Hij was een taaie, verhard door een criminele 
vader en opvanghuizen waar hij zich een nummer voelde. Hij had talent voor gave tekeningen. Maar 
het inkleuren van zijn eigen leven ging helaas vaak buiten de randjes. Op z’n zesde begon hij al met 
diefstalletjes. “Mijn kinderen mogen in ieder geval niets tekort komen”, nam hij zich voor. “Maar ze 
kwamen alles tekort! Want ik draaide de bak in omdat ik een kinderkamer stal.” Ook het huwelijk liep op 
de klippen. En of dat allemaal nog niet genoeg was: z’n eigen zoon kende de gevangenis inmiddels ook 
van binnen. Zo werd hij het kind van de rekening. Lees meer. 
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Amnesty: Gebruik isolatie in vreemdelingendetentie sterk toegenomen 
De afgelopen jaren is het aantal mensen dat in vreemdelingendetentie in isolatie werd geplaatst flink 
toegenomen, ondanks het voornemen van de overheid om een vrijer regime te hanteren en isolatie 
minder vaak toe te passen.  Dit blijkt uit een vandaag (red: 7 september 2020) gepubliceerd 
onderzoek van Amnesty International, Dokters van de Wereld en het Meldpunt Vreemdelingendetentie. 
De organisaties roepen de regering op te stoppen met isolatie in vreemdelingendetentie en het voorstel 
voor de nieuwe Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring aan te passen. Lees meer. 
 
Uitspraak van de maand: KC 2020/018 
Klager beklaagt zich over de beslissing van de directeur om een medegedetineerde bij hem op cel te 
plaatsen ten tijde van de coronacrisis, waardoor de zorgplicht jegens klager is geschonden en de 
anderhalve meter norm in een meerpersoonscel niet gehandhaafd kan worden. De beklagrechter 
overweegt dat plaatsing van gedetineerden in een MPC in beginsel betekent dat de door de RIVM 
aanbevolen afstand van 1,5 meter niet in acht kan worden genomen en dat dit onvermijdelijk een extra 
risico met zich brengt. Uit de inlichtingen van de directie is voldoende gebleken dat de extra 
gezondheidsrisico´s met de plaatsing van een nieuwe celgenoot zoveel mogelijk zijn beperkt en dat er 
voldoende maatregelen zijn getroffen om deze risico’s aanvaardbaar te maken. Klacht ongegrond. 
Daarnaast beklaagt klager zich over de beslissing van de directeur om een medegedetineerde afkomstig 
uit een andere inrichting bij hem op cel te plaatsen ten tijde van de coronacrisis. Ter zitting is gebleken 
dat de beoogde medegedetineerde uiteindelijk niet bij klager op cel is geplaatst. De beklagrechter is 
van oordeel dat, nu de beslissing van de directeur niet ten uitvoer is gelegd, klager geen belang heeft 
bij een inhoudelijke beoordeling van zijn klacht. Klager is derhalve niet-ontvankelijk in zijn beklag. 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. Met ingang van afgelopen maand heeft de redactie het anonimiseringsbeleid aangepast. Er is 
aansluiting gezocht bij het beleid van de RSJ. In beginsel wordt alleen de naam van de justitiabele 
geanonimiseerd en andere tot de persoon herleidbare gegevens.   
 
Verschenen jaarverslagen 
Commissie van Toezicht bij FPC Dr. S. van Mesdag - 2019 
Commissie van Toezicht bij Dienst Vervoer en Ondersteuning – 2019 
Commissie van Toezicht bij Militair Penitentiair Centrum te Stroe – 2019 
 
Verschenen nieuwsbrieven 
Koers en kansen voor de sanctie-voering – augustus 2020 
Vrijheidsbeneming op maat – juli 2020 
RSJ – september 2020 
 
Verschenen tijdschriften/magazines 
Bonjo - augustus 2020 
Delikt en Delinkwent – 2020/7* 
* digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden. 
 
Luister tip: Webinar De patiënt centraal in de forensische psychiatrie 
Steeds vaker kom je in visiestukken, beleidsnota's en ander 'papierwerk' tegen dat de 'patiënt centraal 
moet staan'. Maar in hoeverre kan/moet/behoort dit ook zo te zijn in de forensische psychiatrie? 
Ervaringsdeskundige Jorg van der Vorm, en onderzoeker en ethicus Swanny Kremer (medewerker van 
FPC Dr. S. van Mesdag) verzorgden namens de Commissie Ethiek van de Forensische Psychiatrie een 
webinar over dit thema. Luister hier.  
 
Om de nieuwsbrief van het Kenniscentrum te ontvangen kunt u een mail sturen naar 
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl. 
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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. 
 
 
Eerste Alphense gevangene buiten bajes aan het werk 
Voor het eerst gaat volgende week een gedetineerde van de Alphense bajes buiten de gevangenispoort 
aan het werk. Hij is de eerste ‘bewoner’ van de eerder aangekondigde Beperkt Beveiligde Afdeling 
(BBA) in Alphen. 
 
Datum: 15 augustus 2020 
Bron: AD 
 

  Lees meer 
 
Longstay tbs-kliniek eindstation? Voor steeds meer tbs’ers niet 
Steeds vaker stromen tbs-patiënten van de longstay door naar andere vormen van zorg. Ze komen 
terecht in ggz-instellingen, de ouderenzorg of gaan zelfstandig wonen. Een positieve ontwikkeling of 
een gevaar voor de maatschappij? 
 
Datum: 3 augustus 2020 
Bron: Reformatorisch Dagblad 
 

  Lees meer 
 
Lastige hond zoekt bajesklant 
Van die lastige honden, je kent ze wel: ze gehoorzamen je niet, tonen niet het gedrag dat je wil, eten je 
vegetarische worst van je bord. En bajesklanten, je kent ze wel: ze hebben de wet niet gehoorzaamd, 
ze tonen ongewenst gedrag, zitten in de bajes, omdat ze je vegetarische worst hebben gejat. Twee 
lastige categorieën. Je hebt ze liever niet in de buurt. Dus wat dacht de organisatie Dutch Cell Dogs? 
Breng ze bij elkaar. 
 
Datum: 2 september 2020 
Bron: Omdenken.nl 
 

  Lees meer 
 
 

      Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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