
 
 
 
Nieuwsbrief september 2021 
 
Kenniscentrum CvT: 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.  
 
Kenniscentrum: Agenda  
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 
gehouden: 
15 september 2021 WODC: Seminar Justitiële verkenningen  Ministerie JenV & online  
16 september 2021  Justis: webinar over VOG voor jongeren online 
19 – 22 oktober 2021 Europris: Criminal Justice Summer Course Barcelona 
8 november 2021 Landelijke themadag CvT’s   Eenhoorn, Amersfoort 
10 november 2021 Lunteren V: Terug naar de samenleving  nog onbekend  
11 november 2021  Effectief klachtrecht voor gedetineerden  Van der Valk, Amersfoort 
 
Klik hier voor meer activiteiten.   
 
KBG CvT’s: Landelijke themadag CvT’s maandag 8 november 2021  
Op maandag 8 november 2021 vindt de landelijke themadag CvT’s 2021 plaats. Voor de organisatie 
van de themadag van dit jaar heeft de Klankbordgroep CvT’s als uitgangspunt ‘fysiek waar mogelijk, 
digitaal waar nodig’. Op dit moment betekent dat een fysieke themadag op de gebruikelijke locatie in 
Amersfoort, Eenhoorn Meeting Center, met inachtneming van de dan geldende overheidsmaatregelen 
(denk daarbij aan een vaste zitplaats en het gebruik van een coronatoegangsbewijs). Het thema is dit 
jaar Toezicht zonder inzicht leidt tot een commissie zonder uitzicht, Over heden en toekomst van 
het maatschappelijk toezicht in het penitentiaire systeem. Aanmelden kan vanaf maandag 20 september 
2021 via het Kenniscentrum CvT, waar dan ook nadere informatie te vinden zal zijn over het programma. 
 
RSJ: Verzoeker niet-ontvankelijk in schorsingsverzoek zolang bemiddelingsprocedure loopt 
De Penitentiaire beginselenwet (Pbw) kent sinds 1 juli 2021 de mogelijkheid van bemiddeling. Op grond 
van het nieuwe artikel 59a, eerste lid, van de Pbw heeft de gedetineerde het recht zich, mondeling of 
schriftelijk, tot de commissie van toezicht te wenden met het verzoek te bemiddelen ter zake van een 
grief omtrent de wijze waarop de directeur zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft 
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gedragen of een bij of krachtens deze wet gestelde zorgplicht heeft betracht. Lees meer. 
 
RSJ: Advies over voorgestelde wijzigingen bezoek zonder toezicht  
De RSJ heeft een advies uitgebracht aan de demissionair minister voor Rechtsbescherming over een 
wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen. De RSJ gaat in dit advies in op 
de voorgestelde wijzigingen over het bezoek zonder toezicht. Lees meer.  
 
RSJ: Ook onbegeleid en transmuraal verlof nodig voor vreemdelingen in de tbs  
De RSJ is positief over de voorgestelde verruiming van begeleid verlof voor ter beschikking gestelde 
vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf. Tegelijkertijd vindt de RSJ dat verdergaande 
verlofmogelijkheden nodig zijn om de problematiek van vreemdelingen in de tbs effectief aan te pakken. 
Lees meer.  
 
DJI: Wervingsavond van PI Rotterdam op donderdag 30 september 2021 
De Penitentiaire Inrichtingen (PI) Rotterdam is op zoek naar nieuwe collega’s.  Ben je benieuwd hoe het 
is om in een gevangenis te werken en wil je weten of het iets voor jou is? Meld je dan aan voor de 
wervingsavond op donderdag 30 september 2021. Lees meer.  
 
DJI: Wervingsdag van JC Zaanstad op zaterdag 9 oktober 2021  
Op zaterdag 9 oktober 2021 ben je van harte welkom op de wervingsdag van het Justitieel Complex 
Zaanstad. Lees meer.  
 
Inspectie JenV: Informatieoverdracht over verdachte of veroordeelde vreemdeling kan beter 
Organisaties die elkaar moeten informeren over verdachte of veroordeelde vreemdelingen, doen dit niet 
allemaal volgens de afgesproken werkwijze. Een goede informatieoverdracht is wel nodig om te 
voorkomen dat criminele vreemdelingen hier blijven terwijl ze Nederland zouden moeten en kunnen 
verlaten. Om het informatietekort op te vangen, gaan organisaties zelf op zoek naar benodigde 
gegevens. Hierdoor komen de meeste criminele vreemdelingen in aanmerking voor vertrek. Soms komt 
het toch voor dat iemand blijft. Dit blijkt uit het onderzoek Vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS) 
van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV). Lees meer.  
 
Koersen & Kansen: Gemeente Utrecht en gevangenis Alphen trekken samen op om kortgestrafte 
arrestant goed te laten re-integreren  
Mensen die zich onttrekken aan een gevangenisstraf moeten alsnog de gevangenis in zodra ze zijn 
opgespoord of toevallig door de politie zijn aangehouden. Meestal gaat het bij deze arrestanten om een 
korte gevangenisstraf van een paar dagen tot een paar maanden. Vaak zijn het kwetsbare mensen, die 
kampen met problemen op meerdere leefgebieden en steeds weer met justitie in aanraking komen. Dat 
moet beter, dacht de gemeente Utrecht. De Penitentiare Inrichting in Alphen aan den Rijn werd 
benaderd. In 2019 zijn ze samen, onder de vlag van Koers en kansen, een pilot gestart om de re-
integratie van kortgestrafte arrestanten te verbeteren door hen intensiever te begeleiden. Ondanks het 
korte verblijf in de gevangenis start de begeleiding al tijdens detentie. Uiteindelijk doel: zorgen dat deze 
mensen minder vaak recidiveren. Lees meer.  
 
Koersen & Kansen: Ex-gedetineerde LVB-jongeren met schulden werken in Amsterdam stap 
voor stap aan delictvrij leven. ‘Het gras groet niet sneller als je eraan trekt’ 
De groep gedetineerden die met schulden en LVB-problematiek in detentie zit is groot. Naar schatting 
45% van de Nederlandse gedetineerden heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). En bijna twee 
op de drie gedetineerden hebben problematische schulden. Nagenoeg de helft van alle ex-
gedetineerden recidiveert binnen twee jaar na detentie. Voor de LVB-groep is dit percentage naar 
verwachting aanzienlijk hoger. In een recente levensloopstudie recidiveert maar liefst twee derde van 
de 120 respondenten (Levenslange obstakels, NSCR, 2020). Vorig jaar is in Amsterdam de Koers en 
kansen-pilot The Great Escape gestart. De pilot richt zich op ex-gedetineerde LVB-jongeren met 
problematische schulden die gemotiveerd zijn om het roer om te gooien. Lees meer. 
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Koersen & Kansen: Sociale innovatie vergt doorzettingsvermogen 
Voor structurele verbeteringen van de sanctieuitvoering acht Koersen & Kansen het van belang 
ervaringen, lessen en opbrengsten van pilots te delen en te zorgen dat discussies worden aangegaan 
over wat werkt en wat nodig is om het te laten werken. Lees meer.  
 
Koersen & Kansen: Leidschendam-Voorburg helpt ex-gedetineerden met maatwerkoplossingen. 
‘Je voorkomt slachtoffers en de samenleving wordt veiliger.’ 
In de middelgrote gemeente Leidschendam-Voorburg is onlangs de Koers en kansen-pilot 
Doorontwikkeling nazorgaanpak afgerond. In de pilot is de bestaande nazorg aan ex-gedetineerden 
onder de loep genomen en gekeken waar de kansen lagen om die te verbeteren. Koers en kansen ging 
in gesprek met Eline de Koning en Jurgen Hanemaaijer van het projectteam. Over het motiveren van 
collega’s om nazorg-op-maat te leveren, over alternatieve maatregelen en het hart-wet-euro-potje. Lees 
meer. 
 
WODC: Seminar Justitiële verkenningen over Herman Franke’s Twee eeuwen gevangen 30 jaar 
later  
Op  woensdag 15 september 2021 vindt een seminar plaats over de heruitgave van het vermaarde 
proefschrift van de criminoloog Herman Franke (1948-2010) Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf 
in Nederland. Justitiële verkenningen wijdde recent een themanummer aan de betekenis van dit werk 
voor de huidige samenleving en voor detentie in het bijzonder. Lees meer.  
 
WODC: Criminele carrières van overvallers, straatrovers en woninginbrekers zijn lang en 
omvangrijk  
Daders van high impact crimes (HIC), waaronder overvallers, straatrovers en woninginbrekers worden 
geschaard, hebben langere en meer omvangrijke criminele carrières dan daders van andersoortige 
delicten. Zo beginnen zij vaak al op jonge leeftijd met criminaliteit, gaan ze tot op latere leeftijd door en 
zijn zij betrokken bij een groot aantal strafzaken. Bovendien hebben daders die hun criminele carrière 
starten met een HIC-delict een grote kans om uit te groeien tot de veelplegers van de toekomst. Dit blijkt 
uit onderzoek van het WODC. Lees meer.  
 
WODC: WODC brengt recidive tijdens forensische zorg in kaart  
Tijdens 37 procent van de forensische zorgtrajecten pleegt de veroordeelde opnieuw een delict, 
waarvan 5 procent van de recidive een ernstig delict is met een strafbedreiging van minimaal acht jaar. 
Dat blijkt uit onderzoek van het WODC naar de recidive tijdens forensische zorgtrajecten. Lees meer. 
 
WODC: Onderzoek naar verplicht financieel toezicht jeugd van start  
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft samen met een aantal ketenpartners een pilot opgezet 
waarin wordt nagegaan of verplicht financieel toezicht voor veroordeelde jongeren kan worden ingericht 
om te voorkomen dat zij opnieuw een delict plegen of (verder) in de schulden raken. Om te kunnen 
onderzoeken of dit een succesvolle aanpak is, is nu een evaluatiekader ontwikkeld door Significant APE 
in opdracht van het WODC. Lees meer.  
 
Forum Levenslang: Zorgen over de dossieropbouw levenslanggestraften  
Op 2 september 2021 uitte het Forum Levenslang in een brief aan de Minister voor Rechtsbescherming 
nogmaals zijn zorgen over het beleid rond de dossieropbouw van levenslanggestraften. De belangrijkste 
vraag die na zekere tijd moet worden  beantwoord is, of de levenslanggestrafte een ontwikkeling heeft 
doorgemaakt die ertoe kan leiden dat hij weer kan terugkeren in de vrije samenleving. Om die vraag 
objectief te kunnen beantwoorden is het absoluut noodzakelijk dat de ontwikkeling van de betrokkene, 
zowel zijn psychische als fysieke ontwikkeling, vakkundig wordt worden ‘gemeten’. Lees meer.  
 
Uitspraak van de maand: KC 2021/040 & KC 2021/41  
Klager klaagt (KC-2021/41) over de afwijzing van het verzoek om incidenteel verlof dat hij heeft 
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aangevraagd omdat zijn moeder ernstig ziek is en op korte termijn zal komen te overlijden. De 
beklagcommissie is van oordeel dat de directeur bevoegd was te beslissen op het verzoek van klager, 
nu klager niet behoort tot één van de bijzondere categorieën als bedoeld in artikel 32, tweede lid onder 
i van de Rtvi en dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 23 van de Rtvi. Zij acht de aan het 
besluit gelegde weigeringsgronden van artikel 4 van de Rtvi onvoldoende onderbouwd en draagt de 
directeur op een nieuwe beslissing te nemen. Tegen deze nieuwe afwijzende beslissing heeft klager 
wederom geklaagd (KC-2021/42). De beklagcommissie oordeelt dat de opgevoerde weigeringsgronden 
wederom onvoldoende zijn gemotiveerd en dat klager onvoldoende is betrokken bij de totstandkoming 
van de beslissing, doordat niet is onderzocht of het verlof zo nodig onder begeleiding of bewaking kan 
plaatsvinden. De beklagcommissie concludeert dat sprake is van een onredelijke belangenafweging en 
besluit om het verlofverzoek van klager in te willigen, met dien verstande dat klager in de gelegenheid 
wordt gesteld om binnen achtenveertig uur na bekendmaking van de beslissing, gedurende één uur, en 
onder begeleiding en bewaking, zijn moeder te bezoeken. 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. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.  
 
Verschenen jaarverslagen  
CvT PI Rotterdam, locatie Hoogvliet – jaarverslag 2020  
 
Verschenen nieuwsbrieven  
Gevangenismuseum – augustus 2021  
Koersen & Kansen – augustus 2021  
 
Verschenen tijdschriften  
Bonjo – augustus 2021  
Sancties – 2021/4*  
Tijdschrift voor Criminologie – 2021/1  
Delikt & Delinkwent – 2021/7* 
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden. 
 
Luistertip van de redactie: Universiteit van Nederland: Waarom zitten er bijna geen vrouwen 
achter de tralies?  
Als je denkt aan een crimineel, denk je waarschijnlijk aan het stereotype beeld van een stoere man met 
tatoeages en niet zo snel aan een vrouw. Psycholoog Anne-Marie Slotboom (Vrije Universiteit 
Amsterdam) deed onderzoek in de vrouwengevangenis en vertelt je hoe ze in de criminaliteit terecht 
kwamen, wat voor delicten ze pleegden, en hoe dat verschilt van hun mannelijke 'collega's'. Luister hier. 
 
Om de nieuwsbrief van het Kenniscentrum 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. 
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Personeel gevangenis Zaanstad op dodenlijst  
In de PI Zaandam is een dodenlijst opgedoken met namen van medewerkers van de gevangenis. Dat 
melden bronnen aan RTL Nieuws. Na het bekend worden van deze dreiging is de veroordeelde leider 
van de Haarlemse Hells Angels, Lysander de R., naar een andere gevangenis overgeplaatst.  
 
Datum: 31 augustus 2021 
Bron: RTLnieuws.nl  

  Lees meer 
 
Wat bedrijven van gedetineerden kunnen leren (en andersom)  
Bedrijven staan niet te springen om ex-gedetineerden een kans te geven. Toch denkt Rivelino Rigters 
dat daar de sleutel ligt om (jeugd)criminaliteit en de recidive omlaag te krijgen. 
 
Datum: 18 augustus 2021 
Bron: decorrespondent.nl 

  Lees meer 
 
Tbs: de gebreken en zegeningen van het systeem ‘Zonder zijn we een stuk slechter af’ 
Als tbs’ers in het nieuws komen is het vaak vanwege incidenten, die dan tot scheve beeldvorming en 
symboolpolitieke maatregelen leiden. Hoe gaat het er bij tbs in de praktijk aan toe? ‘Bij bijna alle 
patiënten denk ik: zo ben je niet geboren.’ 
 
Datum: 18 augustus 2021 
Bron: De Groene Amsterdammer 

  Lees meer 
 
 

 
 Naar website    Afmelden nieuwsbrief 
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