
 
 

 
Nieuwsbrief september 2022 

 

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.  

 

In de maand augustus hebben de dossiers Verlof, Re-integratiecentra, Kiesrecht, Medische Zorg en het 

kopje Lopende wetsvoorstellen een update gehad.  

 

Kenniscentrum: Agenda   

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden 

gehouden: 

Datum Gebeurtenis Locatie 

16 september 2022 A conditional release procedure for 
life prisoners (Workshop)  

Radboud campus & online 

23 september 2022 Het jaarlijkse congres Commissie van 

Toezicht arrestantenzorg 

Eenhoorn Amersfoort  

13 oktober 2022 Expertisecentum Veiligheid: De 

burger centraal  

Avans hogeschool 's-

Hertogenbosch  

27 oktober 2022 Nationale Conferentie 

Gevangeniswezen  

Online 

15 november 2022 Landelijke cursus secretarissen CvT Online  

Klik hier voor meer activiteiten.   

 

DJI: Hayo van der Brugge directeur SSC  

Hayo van der Brugge start per 1 oktober als directeur van het Shared Service Center bij DJI. Hayo werkt 

momenteel bij de Rechtspraak; hij is daar bestuurslid van gerechtshof Den Haag en tevens van het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven. Lees meer.  

 

DJI: Medewerker PI Nieuwersluis ontslagen  

In de gevangenis in Nieuwersluis heeft een vrouwelijke gedetineerde melding gedaan van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag door een medewerker (PIW-er) van deze inrichting. De directie heeft toen 
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onmiddellijk besloten om de medewerker de toegang tot de inrichting te ontzeggen. Er is contact 

geweest met de recherche en er is aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast is dit voorval gemeld bij 

Bureau Integriteit, dat een onderzoek heeft ingesteld naar het incident. De betrokken medewerker is 

ontslagen. Er is nazorg voor het slachtoffer geregeld. Lees meer.  

 

DJI: Frank de Graaf vestigingsdirecteur PI Krimpen aan den IJssel  

Frank de Graaf wordt per 12 september vestigingsdirecteur in de PI Krimpen aan den IJssel. Lees meer. 

 

DJI: Brief naar Tweede Kamer met uitgangspunten maatregelen financierbaarheid DJI 

Minister Weerwind heeft op 1 september een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de 

uitgangspunten die leidend zijn in de keuze van mogelijke maatregelen bij DJI, naar aanleiding van het 

PwC rapport. Lees meer.  

 

RSJ: Vijf Coronascenario’s uitgewerkt  

Het is belangrijk dat overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor 

het verloop van de Covid-19-pandemie. Om hierbij te helpen, werkten veertien adviescolleges vijf 

coronascenario's verder uit: (een) Verkoudheid (twee) Griep+ (drie) Externe dreiging (vier) Continue 

strijd en (vijf) Worst case. Lees meer.   

 

IGJ & Inspectie J&V: Stappen gezet in verbetering tijdelijke Rijks JJI Horsterveen  

Het verblijf, de behandeling en het onderwijs van jongeren in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) 

locatie Horsterveen in Evertsoord voldoen aan de basisvereisten. De vier toezichthoudende inspecties 

zien dat medewerkers en directie door hard werken een basis hebben gelegd voor onder meer de 

behandeling, zorg en een gezamenlijk dagprogramma van de RJJI en school. Horsterveen kan volgens 

de inspecties alleen uitgroeien tot een volledig operationele instelling als er voldoende gekwalificeerd 

personeel is. Lees meer. 

 

IGJ & Inspectie J&V: Werken aan veilige en herstelgerichte forensische zorg  

De zorg die 9 forensische locaties met beveiligingsniveau 2 (FPA) bieden, voldoet aan de beoordeelde 

normen. Dit blijkt uit bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie 

Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV). Wel zijn er aandachtspunten op het gebied van de behandeling, 

de veiligheid en het risicobewustzijn. Personeelskrapte, ervaren werkdruk en een tekort aan 

regiebehandelaren geven druk op de kwaliteit van de zorg, schrijven de inspecties in hun publicatie 

‘Werken aan veilige en herstelgerichte forensische zorg’. Lees meer. 

 

Inspectie J&V: Esther de Kleuver inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid 

Drs. E.E. (Esther) de Kleuver wordt inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij het 

ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel 

van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 

januari 2023. Zij volgt Henk Korvinus op die per 1 januari 2023 met pensioen gaat. Lees meer.  

 

WODC: Magistraten kunnen in ernstige zaken veelal uit de voeten met jeugdsanctierecht  

Bevraagde rechters en officieren van justitie zeggen in meerderheid in ernstige gewelds- en 

zedenzaken gepleegd door jeugdigen (16-23 jaar) uit de voeten te kunnen met de mogelijkheden die 

het huidige jeugdsanctierecht biedt. Toch zijn hun ervaringen en opvattingen divers. Een kleine 

meerderheid van zowel rechters als officieren (57%) zegt behoefte te hebben aan meer zeggenschap 

over en flexibiliteit in de locatie van de tenuitvoerlegging van de sanctie, vooral bij specifieke typen 

verdachten. Dit concluderen onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht, Amsterdam en 

de VU in een onderzoek verricht in opdracht van het WODC. Lees meer.  

 

Gevangenenzorg Nederland: Meer oog voor het slachtoffer in de behandeling van tbs-patiënten 

Een slachtoffer komt naar de tbs-kliniek om in gesprek te gaan met patiënten. Dat is een onderdeel 

van de SOS Cursus die in de tbs-kliniek wordt gegeven. Daarnaast gaan patiënten in gesprek over de 

gevolgen van hun delict voor hun eigen slachtoffer. De SOS Cursus is een gezamenlijke pilot van FPC 
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Dr. S van Mesdag en Gevangenenzorg Nederland. SOS staat voor: Spreken Over Slachtoffers, 

Schuld en Samenleving. En over thema’s als vergeving en verantwoordelijkheid. De deelnemers gaan 

daarbij op zoek naar (zelf)herstel en/of met anderen. Lees meer.  

 

Forum Levenslangs: ‘Levenslang: hoe lang is dat?’ Interview Volkskrant  

In de Volkskrant van dinsdag 9 augustus jl. verscheen een interview met Wiene van Hattum en Anke 

ten Brinke over de doelstellingen van het Forum Levenslang, de huidige ontwikkelingen omtrent de 

levenslange gevangenisstraf en welke rol het Forum speelt in deze ontwikkelingen. Lees meer en lees 

hier het artikel.  

 

Uitspraak van de maand: KC 2022/021  

Klager vindt dat hij en anderen op de groep teveel tijd op kamer moeten doorbrengen en dat er met 

het zogeheten ‘zomerrooster’ (periode 16 juli t/m 31 augustus 2022) niet wordt toegekomen aan de 

verplichte uren recreatie op de groep. De directeur heeft aangegeven dat vanwege onderbezetting en 

het werven van nieuwe medewerkers gekozen is om in de zomerperiode het activiteitenrooster van 

twee dagdiensten per groep per week aan te passen, waardoor de jongeren 74 uur recreatie per week 

krijgen in plaats van 77 uur. De jongeren ontvangen hiervoor een compensatie van 5 euro per week 

en krijgen de beschikking over een proefbox op kamer. De beklagcommissie oordeelt dat met het 

huidige zomerrooster niet meer aan de wettelijke vereisten van artikel 22 Bjj wordt voldaan en dat de 

rechten van de jongeren niet langer zijn gewaarborgd. De klacht is daarom gegrond verklaard met 

toekenning van een tegemoetkoming van 5 euro per dag dat klager niet minstens 8 ½ uur, met 

minimaal 77 uren per week, buiten zijn kamer heeft verbleven in de periode van 16 juli tot en met 31 

augustus 2022. Er is beroep ingesteld bij de RSJ. 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  

Jaarverslag In-Made/Ex-Made 2021 

Jaarverslag Kenniscentrum Commissie van Toezicht 

Jaarverslag PI Zwolle 

Jaarverslag JJI Lelystad 

Jaarverslag FPC Dr. S. van Mesdag 

 

Verschenen nieuwsbrieven  

EuroPris – augustus 2022  

Defence for Children – augustus 2022 

Stadsdorp Wolvenburg – september 2022 

 

Cultuurtip van de redactie: Theatermonoloog Een van ons  

Met trots en blijdschap presenteren het Bijlmer Parktheater en Stichting Blocknotes, schrijvers binnen 

en buiten de avondvullende theatermonoloog Een van ons, geïnspireerd op de gelijknamige roman van 

Christine Otten, die ook het script schreef. In Een van ons worstelt de levenslang gestrafte Luc S. met 

de betekenis van zijn uitzichtloze bestaan. De komst van schrijver Katrien Achenbach naar de 

gevangenis, waar ze een schrijfgroep gaat begeleiden, brengt hem uit zijn evenwicht. Luc doet niet mee 

met de groep maar gaat wél een geheim logboek bijhouden. Een van ons is een aangrijpende 

voorstelling over zingeving in tijden van crises, over hoop als vijand, en de kracht van kunst. Lees meer. 

 

Luistertip van de redactie: The Prison Show podcast  

The Prison Show podcast is een podcast over justitie, straf, herstel en terugkeer gepresenteerd door 

Frans Douw en Edwin Kleiss. Luister hier.  
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Luistertip van de redactie: Tot Onze Grote Spijt – aflevering 7: John Doe (37): ‘Spijt is beter dan 

drugs. Proef het.’  

John zit een straf uit in de gevangenis en heeft veel spijt van de feiten die hij pleegde. Hij stapt in een 

bemiddelingstraject waarbij hij één van zijn slachtoffers ontmoet. Hij toont oprecht berouw en krijgt iets 

wonderlijks van zijn slachtoffer terug: vergiffenis. Het lijkt alsof er een enorme schuld van zijn schouders 

valt. Het vervult hem met zoveel vuur dat hij iedereen erover wil vertellen. 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. 

 

Re-integratie gedetineerde stokt door lange wachttijd verlof  

Door aangescherpte verlofregels kunnen gedetineerden niet met verlof, terwijl dat hun re-integratie 

bevordert.  

 

Datum: 18 augustus 2022  

Bron: NRC 

  Lees meer 

 

Gevangenisdirecteur had gedetineerden niet mogen laten filmen door tv-ploeg  

Gedetineerden zijn onterecht gefilmd dor programmamaker Ewout Genemans. De klachtencommissie 

fluit de gevangenisdirectie terug. De beelden worden niet uitgezonden, zo laten de programmamakers 

weten. 

 

Datum: 25 augustus 2022  

Bron: NRC 

  Lees meer 

 

Strafbare feiten worden in Nederland steeds strenger bestraft – dat is onwenselijk en 

onmenselijk  

Het strafrecht wordt almaar meedogenlozer, schrijft jurist Jurriën Hamer. Maar de aanpak van 

criminaliteit moet fundamenteel anders: humaner en minder gericht op vergelding.  

 

Datum: 26 augustus 2022  

Bron: de Volkskrant 

  Lees meer 
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