Nieuwsbrief januari 2015
Beste secretarissen, voorzitters, leden van de commissies en andere geïnteresseerden,
Allereerst de beste wensen voor 2015!
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
naar ons te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: Oordeel Gerechtshof over promoveren/degraderen
Het ingevoerde systeem van promoveren/degraderen in het gevangeniswezen is rechtmatig. Het Gerechtshof te Den Haag
oordeelde op 16 december 2014 dat geschillen over dit systeem dienen te worden voorgelegd aan de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Eerder had de RSJ al geoordeeld dat het nieuwe stelsel niet in strijd is
met de wet.
Het Hof heeft de zaak van 59 gedetineerden alsnog niet-ontvankelijk verklaard en het vonnis van de voorzieningenrechter van
de rechtbank Den Haag van 24 juni 2014 vernietigd. In dit vonnis had de voorzieningenrechter geoordeeld dat het
plusprogramma in strijd was met de Penitentiaire beginselenwet. Daarmee haalde deze rechter een streep door het nieuwe
systeem van promoveren en degraderen. Het Gerechtshof is het niet eens met deze uitspraak. Niet de civiele rechter maar de
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is de bevoegde instantie om te oordelen over geschillen inzake
het nieuwe systeem van promoveren en degraderen. Op 26 november 2014 oordeelde de RSJ al dat het nieuwe systeem niet
in strijd is met de Penitentiaire beginselenwet.
Klik hier om direct naar het bericht op het Kenniscentrum te gaan.
Kenniscentrum: Jaarverslag NPM 2013 gepubliceerd.
Jaarlijks wordt verslag uitgebracht van de bevindingen van alle bij de National Preventive Mechanism (NPM) betrokken
organisaties. In het jaarverslag 2013 staan de activiteiten van alle deelnemers en toehoorders in het NPM-netwerk
beschreven, die ze ieder vanuit hun eigen taken en bevoegdheden hebben uitgevoerd. De NPM-activiteiten hebben betrekking
op diverse terreinen waar personen van hun vrijheid worden ontnomen. Tevens is in het jaarverslag achtergrondinformatie
opgenomen over de verschillende organisaties die samen het Nederlandse NPM vormen.
Hierbij de link naar het nieuwsbericht op het Kenniscentrum.
College voor de rechten van de mens: Seminar ‘25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming’
Dinsdag 27 januari 2015 organiseert het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Inspectie Veiligheid
en Justitie het seminar ‘25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming’. Aanleiding is het 25-jarig bestaan van het Comité ter
Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa. Het CPT houdt al 25 jaar toezicht op situaties van
vrijheidsbeneming in Europa. Tijdens het seminar zal aandacht zijn voor zorg voor ouderen in detentie, maar ook voor
vrijheidsbeneming of vrijheidsbeperking van ouderen in de zorg. Het seminar biedt een platform voor professionals uit beide
sectoren om ervaringen uit te wisselen.
Hierbij de link naar het bericht op de website van de College voor de rechten van de mens en de daarbij horende gegevens
om u aan te melden.
DJI: VenJ en VNG tekenen convenant re-integratie (ex)-gedetineerden
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
Annemarie Jorritsma, hebben op 10 december 2014 het Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden getekend. In het
convenant staan de nieuwe richtlijnen voor de re-integratie van (ex)-gedetineerden in de samenleving.
Over de manier waarop gemeenten en het Gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de terugkeer van
gedetineerden naar de maatschappij vormgeven, hebben het ministerie van VenJ en de VNG opnieuw afspraken
gemaakt. Met dit convenant zijn de bestuurlijke ambities op hoofdlijnen vastgelegd.
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Om het gehele bericht in te zien, als ook de link naar het Convenant en handreiking, klik hier.
Tweede Kamer: evaluatie aangifteplicht in de TBS
Staatssecretaris Teeven heeft per brief, gedateerd op 16 december 2014, de Tweede Kamer geïnformeerd over een evaluatie
naar aanleiding van de ingevoerde aangifteplicht in de TBS na de invoering van een handleiding. In de brief is o.a. het
volgende aangegeven:
“In het rapport wordt geconstateerd dat de doelstelling van de handleiding gedeeltelijk is bereikt. De handleiding heeft meer
duidelijkheid gebracht met betrekking tot het te volgen proces en de verantwoordelijkheden van de verschillende
ketenpartners daarin. Verspreiding van de handleiding heeft tevens bijgedragen aan de bekendheid van de regelgeving en het
onderlinge gesprek over de regelgeving en naleving daarvan bevorderd. Ten tijde van de evaluatie bleek echter nog geen
volledige implementatie van de handleiding gerealiseerd te zijn, bleef discussie bestaan over de reikwijdte van de
aangifteplicht, en werd nog niet geheel uniform uitvoering gegeven aan de aangifteplicht. Het onderzoek laat zien dat er de
naleving van de aangifteplicht nog voor verbetering vatbaar is.”
Om de gehele brief en de evaluatie in te zien, klik hier.
Tweede Kamer: reactie staatssecretaris op brief CvT PI Utrecht, locatie Nieuwersluis
Voorts heeft staatsecretaris Teeven een reactie geschreven op het verzoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie
om te reageren op een brief van de commissie van toezicht (CvT) van de PI Utrecht, locatie Nieuwersluis inzake zijn antwoord
op het advies over het weekendbezoek voor kinderen van moeders in detentie. De staatsecretaris geeft in zijn brief aan dat hij
constateert dat DJI voldoende inspanningen verricht om de ouder-kind relatie in stand te houden. Het standpunt van de CvT
dat “volledig voorbij gegaan wordt aan de rechten en de zorgbehoefte van het kind” deelt de staatssecretaris dan ook niet.
Klik hier om de gehele brief van de staatssecretaris in te zien.
Uitspraak van de maand: KC 2014/045
Vanwege een suïcidepoging en uitlatingen die daarmee samenhangen, heeft de directeur besloten klaagster extra te
controleren. Ieder uur wordt er door het luikje van haar celdeur gekeken. Deze zogenaamde nachtstaatprocedure kon naar het
oordeel van de beklagcommissie aan klaagster worden opgelegd, ondanks de inbreuken die dit met zich mee brengt. De
vormvoorschriften uit artikel 58 Pbw zijn niet van toepassing op deze maatregel, al verdient het volgens de beklagcommissie
de voorkeur dat wel een schriftelijke beslissing wordt uitgereikt.
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

Belgische gevangene mag volgende week
euthanasie plegen
De euthanasie van de Belgische gevangene Van den B. zal volgens de
Belgische krant De Morgen volgende week plaatsvinden. Eerder werd al
bekend dat het unieke verzoek van Van den B. na jaren procederen wordt
ingewilligd.
De 51-jarige zedendelinquent zit al bijna dertig jaar vast in de gevangenis
in Brugge. Hij heeft meerdere zedendelicten begaan en een vrouw
vermoord. Van den B. zegt “ondraaglijk” psychisch te lijden onder zichzelf.
Hij zegt “een gevaar voor de maatschappij” te zijn.
Bron: NRC
Datum: 3 januari 2015
Lees meer

Mogelijk 242 Noren in Nederlandse gevangenis
Als er Noorse gevangenen naar Nederlandse cellen komen, zullen dat er
242 zijn. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt berichten
daarover in de Noorse media. Het plan van staatssecretaris Teeven om
Noren naar Nederland te halen, was al langer bekend. Gisteren hebben
beide landen nadere afspraken gemaakt.
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Bron: NOS
Datum: 19 december 2014
Lees meer

Duitse ex-gedetineerden mogen vrijwillig
gevangenis weer in
Voormalige gedetineerden in Noord-Rijnland-Westfalen mogen op eigen
verzoek vrijwillig de gevangenis weer in. Dat heeft het parlement van de
Duitse deelstaat donderdag besloten.
Veel criminelen die hun straf hebben uitgezeten, vinden het moeilijk hun
draai weer te vinden in de complexe hedendaagse samenleving.
Bron: nu.nl
Datum: 18 december 2014
Lees meer
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Nieuwsbrief februari 2015
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 naar ons
te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: nieuw drugsontmoedigingsbeleid
Het per 2009 geldende landelijke drugsontmoedigingsbeleid (DOB) is geëvalueerd. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen
en hebben geresulteerd in een nieuw DOB. De aanbiedingsbrief van 10 december 2014 tezamen met de bijgevoegde
eindtermen, interpretatie van de resultaten, het handelings- en sanctiekader en de gebruiksaanwijzing bij de speekseltest
vormen samen het nieuwe DOB. In het sanctiekader zijn ook de gevolgen van drugsgebruik met betrekking tot promoveren en
degraderen opgenomen.
Klik hier om direct naar het nieuwsbericht op het Kenniscentrum te gaan.
Kenniscentrum: aankondiging regiobijeenkomsten georganiseerd door de RSJ
De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) organiseert in april 2015 een drietal regiobijeenkomsten
waarvoor leden van de beklagcommissies uit de commissies van toezicht bij de gevangenissen en huizen van bewaring worden
uitgenodigd. Bij de regiobijeenkomsten zijn twee voorzitters van de beroepscommissie van de RSJ aanwezig en één of twee
leden en twee secretarissen van de afdeling rechtspraak. Tijdens deze bijeenkomst kunnen (recente) ontwikkelingen in de
penitentiaire wetgeving en rechtspraak aan de orde komen en is er gelegenheid van gedachten te wisselen over mogelijk
aanwezige knelpunten.
De RSJ heeft inmiddels een uitnodiging aan de betreffende voorzitters van de beklagcommissies gestuurd via het secretariaat.
RSJ: Congres 2015 'Kleur erkennen!'
Omgaan met cultuurverschillen in de strafrechtstoepassing: je begrijpt het pas als je het wilt zien. Op donderdag 12 maart 2015
organiseert de RSJ het congres ‘Kleur Erkennen!’ over culturele diversiteit in de strafrechtstoepassing. Het congres beoogt de al
langer lopende vraagstukken te actualiseren en wil dat op een eigentijdse manier doen, namelijk door de bezoekers veel ruimte
te bieden mee te discussiëren in rondetafelgesprekken. De aanbevelingen die in de parallelsessies van de ochtend en in de
rondetafelgesprekken van de middag naar voren komen, worden verwerkt tot een document dat alle deelnemers toegestuurd
zal worden.
Voor meer informatie, hierbij de link naar de RSJ pagina. Hierop is ook de aanmeldlink te vinden. Aanmelden kan tot 26
februari 2015.
DJI: Aanbevelingen Taskforce tbs moeten leiden tot daling behandelduur
De taskforce behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn, heeft op 13 januari 2015 haar aanbevelingen
gepresenteerd aan staatssecretaris Teeven (VenJ) en voorzitters Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Heleen Dupuis (VGN). De
taskforce doet elf aanbevelingen, die moeten zorgen voor een verdere daling van de gemiddelde behandelduur in de tbs. Het
voorstel van de taskforce doet geen afbreuk aan de maatschappelijke veiligheid die de tbs-maatregel biedt. De aanbevelingen
richten zich op alle fasen van de tbs, van instroom tot nazorg in de maatschappij. Deze zijn onder andere de prognose van de
behandelduur bij oplegging van de maatregel, verscherping van de criteria voor de maatregel ‘1 jaar geen verlof’ na
ongeoorloofde afwezigheid, toenemende uitstroom uit de longstay richting de ggz of gehandicaptenzorg en het eerder zoeken
van aansluiting voor nazorgtrajecten. Hierbij de link naar het bericht op de website van DJI.
In DJIZien is over dit onderwerp ook een artikel geplaatst: 'Tbs verdient een kans'
Even voorstellen: Rianne Hendrikx
Mijn naam is Rianne Hendrikx. Sinds december ben ik begonnen bij het Landelijk Kenniscentrum. Daarnaast werk ik bij het
bureau commissies van toezicht in Utrecht, waarbij ik de commissie van toezicht bij de PI Nieuwegein ondersteun. Ook zal ik
vanaf deze maand de commissie van toezicht bij de PI Nieuwersluis ondersteunen.
Door mijn werk bij het Kenniscentrum word ik regelmatig gewezen op nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving gericht
op het detentiewezen. Alhoewel mijn werk bij het bureau commissies van toezicht voornamelijk op het gevangeniswezen is
gericht, zorgt mijn werk bij het kenniscentrum ervoor dat ik ook op de hoogte blijf van ontwikkelingen op andere sectoren zoals
jeugd, vreemdelingen en ter beschikking gestelden. Het plaatsnemen in de redactie is daarmee een mooie aanvulling op mijn
ondersteuning aan de commissies. Met veel enthousiasme hoop ik er binnen het kenniscentrum een mooie tijd van te maken!
Seminar ‘25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming’
Op dinsdag 27 januari 2015 heeft het seminar ‘25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming’ plaatsgevonden, georganiseerd
door het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Inspectie Veiligheid en Justitie. Aanleiding hiervoor
was het 25-jarig bestaan van het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa. Het CPT houdt al 25
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jaar toezicht op situaties van vrijheidsbeneming in Europa. Tijdens het seminar was aandacht voor zorg voor ouderen in
detentie, maar ook voor vrijheidsbeneming of vrijheidsbeperking van ouderen in de zorg. Het was een interessante middag,
waarbij diverse sprekers zoals dhr. Van Kalmthout, Nederlands lid van het CPT, mw. Roeleveld, medisch adviseur bij
DJI, en mw. Abel, inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, aan het woord waren.
In dit pdf-bestand is uiteengezet wat het CPT doet.
WODC: Monitor nazorg ex-gedetineerden 4e meting
Het doel van nazorg is om de re-integratie van ex-gedetineerden te verbeteren door middel van samenwerking tussen Justitie,
gemeenten en andere ketenpartners. Het nazorgbeleid richt zich op vijf zogenoemde leefgebieden en heeft als uitgangspunt dat
gedetineerden op het moment dat ze vrijkomen in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs, huisvesting hebben, een
inkomen hebben, dat eventuele schulden in kaart zijn gebracht en dat een eventuele zorgbehoefte van gedetineerden is
herkend. Indien nodig wordt getracht schuldhulpverlening reeds op te starten en benodigde zorg te realiseren. Met de monitor
nazorg ex-gedetineerden die door het WODC ontwikkeld is, wordt de stand van zaken op de vijf leefgebieden beschreven. In de
vierde monitor nazorg ex-gedetineerden ligt de nadruk op de situatie na detentie.
Klik hier voor de gehele samenvatting op de website van het WODC.
Kijktip: 'Hollanders in de cel'
Ongeveer 2500 Nederlanders verblijven in buitenlandse gevangenissen. Veel mensen bij elkaar, weinig ruimte, geen privacy,
kinderen die achter de tralies worden geboren en niet te vergeten hun familie die zij achterlaten in Nederland. In ‘Hollanders In
De Cel’ zoekt Jan Kooijman Nederlanders op die in het buitenland vast zitten. Wat zijn de gevolgen van hun gevangenschap en
wat betekent het voor de familie thuis? ‘Hollanders in de cel’ is vanaf dinsdag 17 februari 2015 om 21.30 uur te zien bij RTL5.
Leestip: "Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder de Westerse moslims."
Een boek met een heldere kijk op de religiositeit van westerse moslims, dat de kloof tussen dogma's en praktijk laat zien. En
verrassende vragen stelt bij veronderstellingen die het gesprek over moslims in Nederland vertroebelen. Hoe ziet de religiositeit
van moslims eruit in hun dagelijks leven? Hoe kan die religiositeit - binnen de islam, maar ook door 'buitenstaanders' geïnterpreteerd worden? Wie kan of moet als moslim worden beschouwd? Staat de islam open voor seculiere tendensen?
Mohamed Ajouaou gaat op deze vragen in en biedt zo inzicht in de bronnen van de islam en de dagelijkse praktijken van
westerse moslims. Daarbij legt hij de kloof bloot tussen dogma's en praktisering. Hij brengt aspecten van de islamitische
religiositeit in kaart die nog nauwelijks aandacht hebben gekregen.
Mohamed Ajouaou is hoofd islamitische verzorging bij DJI. Een functie waarin hij niet alleen leiding geeft aan de rond de vijftig
gevangenisimams in dienst van de Nederlandse justitiële inrichtingen, maar ook directeuren en ketenpartners adviseert bij al
hun vragen over moslimgedetineerden. En die vragen, dat zijn er de laatste tijd opvallend veel. In DJI Zien is een interview met
de schrijver geplaatst.
Uitspraak van de maand: KC 2015/001
Het oplopen van letsel (in het geval van klager: een kaakkneuzing) betekent volgens de beklagrechter niet automatisch dat
sprake is geweest van buitenproportioneel geweld tijdens het overbrengen naar een strafcel. Het betekent echter wel dat ten
minste sprake is geweest van een dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis. Op grond van de Geweldsinstructie
had op grond daarvan een schriftelijk verslag moeten worden opgemaakt. Nu dat niet is gebeurd, kan de beklagrechter niet
vaststellen of het geweld gepast is geweest. Ten aanzien van de klacht over het laten branden van de nachtverlichting in de
strafcel, overweegt de beklagrechter dat hieraan een belangenafweging had moeten voorafgaan. De klachten worden gegrond
verklaard, waarbij een tegemoetkoming wordt toegekend.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangen
wij deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie draagt zorg voor het
anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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

'Criminelen in cel niet door met illegale praktijken'
Criminelen gaan vanuit de gevangenis niet ongestoord door met hun praktijken, dat beeld is onjuist.
Dat zegt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.
Het Openbaar Ministerie doet er volgens hem van alles aan om te voorkomen dat veroordeelden
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vanuit hun cel doorgaan met criminele activiteiten. "Het beeld dat men niets doet is flauwekul",
aldus Teeven, in antwoord op vragen van PvdA-Tweede Kamerlid Rebel.
Die vroeg de staatssecretaris om opheldering nadat RTL nieuws vorige week had bericht dat
veroordeelden vanuit hun cel doorgaan met hun criminele activiteiten.
Lees meer

'Duitse gedetineerden eisen minimumloon en pensioen'
Gevangenen in Duitsland eisen voor het werk dat ze achter tralies doen ten minste het wettelijk
minimumloon. Ook moeten ze pensioenrechten opbouwen. Om hun eisen kracht bij te kunnen
zetten hebben gevangenen zich verenigd in een vakbond. Veel gedetineerden uit NoordrijnWestfalen hebben zich aangesloten, meldt de krant Rheinische Post vandaag.
Lees meer

Langgestraften Veenhuizen naar rechter
Achttien langgestraften in gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen hebben een kort geding
aangespannen tegen de overheid om te voorkomen dat hun plek wordt ingenomen door Noorse
gevangenen. Dat melden hun advocaten Hettie Cremers en Judith Serrarens vandaag.
Bron: Volkskrant
Datum: 20 januari 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief maart 2015
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 naar ons
te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: Vooraankondiging cursus detentierecht
De cursus detentierecht zal ook dit jaar worden gegeven op de Vrije Universiteit te Amsterdam en wel op 27 mei 2015. De
cursus begint vanaf 18.00 uur, startend met een buffet. Commissieleden worden uitgenodigd om aan de cursus deel te nemen.
Meer informatie wordt spoedig bekend gemaakt via het secretariaat van de commissie van toezicht en middels een
nieuwsbericht op het Kenniscentrum.
Kenniscentrum: circulaires van DJI
Op de website van het Kenniscentrum worden met regelmaat nieuwe (versies van) circulaires geplaatst. In de nieuwsbrief
houden wij u voortaan op de hoogte van de publicatie van nieuwe circulaires. Om de meest actuele en de van toepassing zijnde
circulaires te vinden, kunt u kijken op http://www.commissievantoezicht.nl/wetgeving/circulaires/.
Op het Kenniscentrum zijn de afgelopen tijd een drietal circulaires geplaatst ter intrekking van achtereenvolgens de circulaire
beleid ter preventie van infectieziekten bij justitieel ingeslotenen, de circulaire uitoefenen kiesrecht bij vrijheidsbeneming en de
circulaire regeling afhandeling schadegevallen. Voorts is de circulaire ‘betekening van gerechtelijke stukken’ op het
Kenniscentrum gepubliceerd. Deze vervangt oudere circulaires betreffende dit onderwerp.
DJI: Noorse gevangenen in september naar Nederland
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en de Noorse minister Anundsen van Justitie hebben afgesproken dat de
eerste Noorse gevangenen, zo mogelijk, al op 1 september 2015 naar Nederland worden overgebracht. Dat kan pas na
instemming van het Noorse en het Nederlandse parlement. Na ratificatie van het verdrag zullen er 242 Noorse gedetineerden
worden geplaatst in de locatie Norgerhaven van de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen. Reden voor de internationale
samenwerking is dat Nederland kampt met een overschot aan celcapaciteit, terwijl Noorwegen juist te weinig plekken heeft voor
gedetineerden. Het verdrag geldt voorlopig voor drie jaar, met de mogelijkheid om het verdrag met telkens een jaar te
verlengen.
In Norgerhaven zal een Noorse directeur worden aangesteld, ook zal er een Noors regime gaan gelden. De rest van het
personeel blijft Nederlands. Door de overeenkomst blijft er voor 239 FTE aan werkgelegenheid behouden binnen het
gevangeniswezen. Voor meer informatie, hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
Op 6 maart 2015 heeft de kortgedingrechter geoordeeld dat de voorgenomen terbeschikkingstelling van Norgerhaven aan de
Noorse autoriteiten niet onrechtmatig is. Voor de gehele uitspraak klik hier.
DJI: Staatssecretaris start bouw gevangenis op Bonaire
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft in aanwezigheid van hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) Peter Hennephof een eerste bouwhandeling uitgevoerd voor de nieuwe gevangenis op de bouwlocatie van de nieuwe
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire.
Daarmee begon de bouw aan de Kaminda Lagun (Plantage Aruba) die circa achttien maanden zal duren. Teeven na de
openingshandeling: "Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland. Er komt hier een
capaciteit van 125 plekken en dat is niet alleen goed voor de justitie keten op het eiland, maar ook voor de werkgelegenheid."
Om het gehele nieuwsbericht te lezen, klik hier.
RSJ: Geen insluiting tijdens de arbeid
In gevangenissen en huizen van bewaring mogen gedetineerden die structureel arbeidsongeschikt zijn niet in hun cel worden
ingesloten tijdens de arbeidstijd. In eerdere uitspraken had de beroepscommissie al bepaald dat veroordeelde gedetineerden
die verplicht zijn te werken, maar structureel arbeidsongeschikt zijn, niet mogen worden ingesloten tijdens de arbeidsuren. Het
ging hier om gevangenissen met een regime van algehele gemeenschap, waarin gedetineerden overdag of aan activiteiten
deelnemen of zich buiten hun cel kunnen bewegen. Het regime van algehele gemeenschap is per maart 2014 vrijwel afgeschaft
en vervangen door een regime van beperkte gemeenschap. In dit regime moeten gedetineerden als er geen activiteiten zijn op
hun cel blijven. De jurisprudentie is nu doorgetrokken naar veroordeelde gedetineerden in een regime van beperkte
gemeenschap en naar onveroordeelde gedetineerden die niet verplicht zijn te werken in een huis van bewaring.
Een derde uitspraak betreft de positie van de AOW-ers. Zij zijn evenmin verplicht te werken, maar als zij dat willen en
structureel arbeidsongeschikt worden bevonden, mogen ook zij niet worden ingesloten tijdens de arbeidstijd.
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Zie hier voor de pagina op de RSJ site waarop de uitspraken zijn gepubliceerd.
IVenJ: Toetsingskader doorlichtingen penitentiaire inrichtingen vernieuwd
De Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna IVenJ) gebruikt bij haar doorlichtingen van penitentiaire inrichtingen een
toetsingskader. Dit toetsingskader geeft aan welke aspecten de IVenJ in haar onderzoek betrekt, welke criteria daarbij als
uitgangspunt dienen en op basis van welke normen de criteria zijn geoperationaliseerd. Het Toetsingskader Doorlichtingen
penitentiaire inrichtingen is aangepast. Het sluit aan bij de uitgangspunten van het programma Modernisering
Gevangeniswezen (MGW) en het daarop geënte uitvoeringsbeleid. Dit beleid legt -meer dan voorheen- het accent op
persoonsgerichte benadering en daarmee de eigen verantwoordelijkheid van gedetineerden om detentie inhoud te geven.
Met dit toetsingskader dat uit twee delen bestaat is gekozen voor een andere vorm en presentatie. Het eerste deel, de
onderlegger licht toe aan welke wet- en regelgeving of ervaring de Inspectie haar normen ontleent. Het tweede deel, de
uitwerking, visualiseert de uitvoering van de doorlichting in een schematisch overzicht met 6 aspecten en 24 criteria. Dit
document maakt vooral inzichtelijk hoe de Inspectie de doorlichting uitvoert.
Om het vernieuwde toetsingskader in te zien als ook om het gehele nieuwsbericht te lezen, klik hier.
WODC: Pilots Zelfredzaamheid bij gedetineerden
De insteek om gedetineerden meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun detentie was al het uitgangspunt van het
ingevoerde programma modernisering Gevangeniswezen. De verwachting is dat de autonomie van gedetineerden in detentie
nog verder kan worden vergroot en de benodigde interne beveiliging verder kan worden verlaagd. Om deze verandering te
realiseren zal ook het personeel meer verantwoordelijkheden moeten krijgen en uitvoeringsruimte moeten krijgen, in feite ook
meer zelfredzaam worden.
Vanaf 1 maart tot ten minste half oktober 2014 liepen twee pilots in PI Heerhugowaard en Arnhem-Zuid waarbij
geëxperimenteerd werd met het stimuleren van meer zelfredzaamheid voor de gedetineerden (door het geven van meer eigen
verantwoordelijkheid) en het personeel (met behulp van zelfsturende teams). In het najaar zullen er naar verwachting nog twee
pilots van start gaan in Nieuwersluis en Middelburg met een looptijd van tenminste 7,5 maanden en maximaal 1 jaar.
Om naar de gehele samenvatting op de pagina van het WODC te gaan, klik hier.
WODC: Recidiveonderzoek Forensische Zorg
Sinds 2007 is de minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor alle zorg in het strafrechtelijk kader. Forensische Zorg
(FZ) betreft, naast de tbs, alle geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg aan volwassenen met een
strafrechtelijke titel. Tot op heden is er nog weinig bekend over strafrechtelijke recidive van volwassen daders met FZ. Het
onderzoek heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op recidive van ex-terbeschikkinggestelden. Het is van belang onderzoek te
doen naar herhaling van delict gedrag van volwassen daders met FZ, omdat recidive wordt gezien als één van de
kwaliteitsindicatoren van de forensische zorg (Schönberger & Wartna, 2013, p. 1).
Van de daders die vanaf 2012 in de FZ zijn ingestroomd, en daarom in het informatiesysteem forensische zorg (Ifzo) staan
geregistreerd, is een groot deel echter nog niet uitgestroomd. Vermoedelijk kunnen daarom pas vanaf de tweede helft van 2016
en misschien zelfs wel later recidivemetingen worden gedaan op basis van Ifzo (Schönberger & Wartna, 2013). DSP en DForZo
willen echter al voor die tijd een beeld krijgen van de terugvalpercentages in deze groepen volwassen daders. In dit onderzoek
zal daarom, op basis van andere bronnen, onderzoek worden verricht naar de strafrechtelijke recidive van volwassen daders
met FZ.
Actualisering recidivemeting TBS 2013
Conform een toezegging aan de Tweede Kamer (Beleidsbrief 'Recidive onder justitiabelen', nummer 5333337/05 d.d. 9 maart
2005), berekent het WODC jaarlijks de recidive van vaste groepen justitiabelen, onder wie de personen die zijn uitgestroomd uit
een justitiële inrichting. De drie sectoren van DJI, het gevangeniswezen, de justitiële jeugdinrichtingen en de tbs, worden op
overeenkomstige wijze onderzocht. Dit onderzoek betreft de TBS-sector. Het onderzoek is een vervolg op project 2047
(Actualisering recidivemeting TBS 2011) en heeft betrekking op de ex-terbeschikkinggestelden die in de periode 1974-2010 zijn
uitgestroomd.
Hierbij de link naar het bericht op de WODC pagina.
Leestip:
- De boevenwagen
De gevangeniswereld is voor de meesten van ons een onbekend terrein: wie in hechtenis is genomen, verdwijnt achter slot en
grendel, buiten het zicht van nieuwsgierig publiek. Alleen degenen die er 'zitten' of werken weten precies hoe het eraan toegaat.
Jelle Winkels was een van hen: vijftien jaar lang reed hij op de 'boevenwagen', het busje dat verdachten, veroordeelden en
uitgeprocedeerde vluchtelingen vervoert tussen huizen van bewaring, rechtbanken, luchthavens, ziekenhuizen en
begraafplaatsen. Zo ontmoette hij de meest beruchte figuren uit de onderwereld, maar ook psychopaten en volstrekt
onschuldige vreemdelingenkinderen.
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- Verschenen nieuwsbrieven:
DJIZien
RSJ nieuwsbrief
Nieuwsbrief forum Levenslang
Uitspraak van de maand: KC 2015/005
Klager beklaagt zich over de beslissing om zonder aanleiding met de broekstok aangelegd te worden vervoerd naar het
ziekenhuis. Ambtenaren behorende tot de DV&O kunnen aan artikel 35 van de Pbw een bevoegdheid tot geweldsgebruik
ontlenen met het oog op de uitvoering van een door hem genomen beslissing of de voorkoming van onttrekking van de
gedetineerde aan het op hem uitgeoefende toezicht. Bij de aanwending van vrijheidsbeperkende middelen staat het
noodzakelijkheidsvereiste voorop. Gebleken is dat de transportgeleiders bij binnenkomst in de ruimte waar klager verbleef de
broekstok al bij zich hadden, terwijl voorafgaand aan transport niet door de directie is aangegeven dat het aanleggen van een
broekstok bij klager noodzakelijk was. Overeenkomstig artikel 6.2 van de Vervoersinstructie DV&O behoort een broekstok niet
tot de standaard bewapening van de transportgeleider, maar tot de inventaris van het transportvoertuig. De beklagrechter is van
oordeel dat de broekstok niet standaard had mogen worden meegenomen de wachtruimte in. Door dit toch te doen is een voor
klager onduidelijke situatie ontstaan die een verbale en emotionele reactie bij klager opriep waardoor hij niet wilde meewerken.
Het beklag wordt gegrond verklaard en klager wordt een tegemoetkoming toegekend voor het geleden ongemak ter hoogte van
€ 10,--.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt
de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De
redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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

Amnesty: isolatie in vreemdelingendetentie
schadelijk
Asielzoekers die in gevangenschap wachten op uitzetting naar hun land van
herkomst moeten niet in een isoleercel worden gezet. Dat staat in een
rapport van Amnesty International, Dokters van de Wereld en de Stichting
Los.
Volgens het rapport leidt ook een korte tijd in zo'n isoleercel vaak tot
gezondheidsproblemen. "Enorme toename van suïcide-neigingen,
hallucinaties, chronische depressies en woedeaanvallen. Zo'n isoleercel kan
grote gevolgen hebben", zegt Annemarie Busser van Amnesty.
Bron: nos.nl
Datum: 3 maart 2015
Lees meer

Nederlandse gevangenis weet radicalisering niet
te herkennen
De gevangenissen in Nederland zijn niet in staat om radicalisering onder de
gevangenen te herkennen, laat staan tegen te houden. Dat zegt Harry
Versteeg, voorzitter van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren, op BNR.
Bron: BNR
Datum: 18 februari 2015
Lees meer

Forensische zorg in beweging
De forensische zorg verandert sterk. Dat komt onder andere door
veranderingen in de bekostiging en de afspraken over bezuinigingen die het
ministerie van Veiligheid en Justitie met de sector heeft gemaakt. De
afgelopen jaren kocht VenJ meer zorg in dan instellingen feitelijk hebben
geleverd. Tegelijkertijd zijn de wachttijden in de Tbs langer dan de
vastgestelde norm. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar
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jaarlijkse marktscan over de forensische zorg.
Bron: nza.nl
Datum: 16 februari 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief april 2015
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 naar ons
te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: nieuw dossier geplaatst
Op het kenniscentrum is een nieuw dossier geplaatst over Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op Maat (DBT). DBT is een
deelproject van het programma ‘Modernisering Gevangeniswezen’. Met een persoonsgerichte aanpak beoogt dit programma de
kans op recidive te verminderen en een succesvolle terugkeer in de samenleving te vergemakkelijken.
Sinds maart 2014 is het beleidskader DBT in gevangenissen van toepassing. DBT maakt binnen het gevangeniswezen een
onderscheid tussen het basis- en het plusprogramma. Hierdoor is het mogelijk om verantwoordelijke gedetineerden meer
activiteiten en vrijheden te bieden dan andere gedetineerden. Hiertoe is het systeem ‘promoveren en degraderen’ in het leven
geroepen. Gedetineerden kunnen bij goed gedrag promoveren naar een plusprogramma, waarbij zij meer vrijheden, activiteiten
en extra bezoek krijgen. Wanneer gedetineerden ongewenst gedrag laten zien, worden zij gedegradeerd of kunnen zij (nog) niet
promoveren.
Klik hier voor de link naar de pagina met het nieuwsbericht en het nieuwe dossier.
Kenniscentrum: cursus penitentiair recht op 27 mei 2015
Op woensdag 27 mei 2015 wordt de praktijkgeoriënteerde cursus Penitentiair Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
(voor de commissie van toezichtleden) weer gegeven. De cursus heeft een algemeen penitentiair karakter. De onderwerpen
worden onderbouwd met praktijkvoorbeelden, er wordt een casus behandeld en er zal voldoende gelegenheid zijn voor
discussie. De aanmelding dient voor 14 mei 2015 te geschieden middels het op de site geplaatste inschrijfformulier dan wel via
www.vula.nl.
Voor alle informatie over de cursus, klik hier.
Kenniscentrum: studiemiddag ‘radicalisering in detentie’
Op woensdag 3 juni 2015 organiseert de vereniging voor Penitentiair recht En Penologie (PEP) een studiemiddag over
radicalisering in detentie.
Hierbij de link naar alle informatie over de studiemiddag.
Kenniscentrum: nieuwe voorzitter Klankbordgroep
Tijdens de vergadering van de Klankbordgroep van februari 2015 hebben de Klankbordgroep-leden afscheid genomen van haar
voorzitter, Christine Linzel. De Klankbordgroep heeft uit haar midden Leen Diepenhorst als nieuwe voorzitter gekozen. Leen
maakt sinds 5 jaar deel uit van de Commissie van Toezicht van de PI Leeuwarden en is daaraan voorafgaand 12 jaar lid
geweest van de RSJ.
Als vicevoorzitter volgt Jetty Gerritse Cor Petiet op, die deze functie binnen de KBG tot nu toe vervulde.
Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
DJI: Arbeid in gevangenis is geen kostenpost meer
Arbeid in detentie levert geld op, terwijl het in het verleden juist geld kostte om gedetineerden aan werk te zetten.
Gedetineerden werken in de gevangenis doordeweeks vier uur per dag in twee ploegen, een activiteit die vanwege de eisen
aan beveiliging en beperkte mogelijkheden met deze doelgroep meer geld kostte dan het opleverde.
Sinds enkele jaren is het gevangeniswezen de arbeid echter aan het professionaliseren. Meer werk binnen halen, meer
productiviteit, goede boeking van kosten en opbrengsten, betere onderlinge samenwerking en tegelijkertijd gedetineerden
werkervaring geven om recidive te voorkomen. De arbeidsbedrijven werken samen onder de naam In-Made en hebben hun
krachten gebundeld.
Klik hier om naar het gehele nieuwsbericht te gaan.
RSJ: nieuwsbrief RSJ-congres 2015 verschenen
Op 12 maart 2015 organiseerde de RSJ het congres “Kleur erkennen! Cultuurverschillen in de strafrechtstoepassing: je begrijpt
het pas als je het wilt zien”.
Heel wat justitiabelen hebben een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse/Westerse. Dat stelt alle betrokkenen,
zowel ingeslotenen als medewerkers in gevangenissen, tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen geregeld voor problemen.
Miscommunicatie en onbegrip doen afbreuk aan de procesgang, aan diagnostiek en behandeling en aan het detentie11

leefklimaat en kunnen leiden tot klachten en agressie. De RSJ wilde met dit congres vraagstukken op het gebied van
cultuurverschillen actualiseren en bevorderen dat aandacht voor culturele diversiteit in beleid en praktijk van de
strafrechtstoepassing structureel is ingebed.
In de nieuwsbrief worden de inleidingen, discussies en conclusies kort weergegeven. Daarnaast komt de vraag “Hoe nu
verder?” aan de orde.
Hierbij de link naar de pagina waar de nieuwsbrief op geplaatst is, als ook de presentatie terugkoppeling uit sessies en
rondetafels en het advies ‘als niemand begrijpt wat ik bedoel’.
RSJ: Advies Gekanteld perspectief. Enkele gedachten over vrijheidsbeneming in justitiële jeugdinrichtingen.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie denkt fundamenteel na over de inrichting van jeugddetentie in de toekomst.
Aanleiding daarvoor is de afnemende capaciteit en onderbezetting van de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) en daarmee sluiting
van deze inrichtingen. De Raad concludeert uit ontwikkelingen en knelpunten bij vrijheidsbeneming in JJI’s dat het stelsel van
JJI’s op zichzelf problematisch is.
Naar het oordeel van de Raad kan alleen een heel andere invulling, die aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving en de
eisen van deze tijd, een einde maken aan de geconstateerde knelpunten. Kleinschaligheid is hierbij het uitgangspunt. De Raad
denkt aan een stelsel waarin kleinschaligheid, nabijheid van gezin en school en passende behandeling, opleiding en beveiliging
voorop staan. Waarbij een dergelijk stelsel wel deel blijft uitmaken van justitiële en aan justitie verbonden organisaties en
(lokale) voorzieningen. In het stelsel dat de Raad voorstaat, staat passende behandeling en begeleiding van de jongere voorop
en niet geslotenheid en beveiliging. Maar ook in deze nieuwe opzet blijft vrijheidsbeneming gericht op een veilige samenleving.
Voor het gehele advies, hierbij de link.
Even voorstellen: Michelle Lodewijk
Mijn naam is Michelle Lodewijk. Sinds september 2014 ben ik begonnen bij het Landelijk Kenniscentrum. Tevens loop ik sinds
september 2014 stage bij de commissies van toezicht Lelystad, waar ik de juridische medewerkers en de administratieve
medewerkers van de PI Lelystad, de PI Almere, JJI Lelystad en de Oostvaarderskliniek ondersteun.
Het werk voor het Kenniscentrum is een mooie gelegenheid om dieper in te gaan op de inhoudelijke kant van verschillende
onderwerpen en geeft mij de kans om mijn onderzoeksvaardigheden te verbeteren. Tevens blijf ik op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Dit is een goede aanvulling voor de ondersteunende werkzaamheden die ik bij de
commissies van toezicht verricht. Het werk voor het Kenniscentrum is een erg leuke ervaring en het heeft mijn kennis op het
gebied van het detentierecht vergroot.
Kijktip: Buch in de Bajes
In maart 2015 is het vierde seizoen van het RTL4-programma Buch in de Bajes weer gestart. In deze reeks van acht
afleveringen volgt Nicole Buch de dagelijkse realiteit van een inrichting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In Buch in de
Bajes IV volgt Nicole Buch de gedetineerden van de beide locaties van PI Rotterdam: Hoogvliet en De Schie.
Buch in de Bajes is iedere donderdag om 21.30 uur te zien op RTL 4.
Uitspraak van de maand: KC 2015/006
De beklagcommissie stelt vast dat de directeur klager een ordemaatregel heeft opgelegd en deze eenmaal heeft verlengd. De
beklagcommissie dient te beoordelen of de directeur zijn beslissing had mogen nemen op grond van informatie die hij van de
zorgpsychiater had ontvangen. Door klager is er op gewezen dat de (inhoud van) gesprekken die klager met de
zorgpsychiater(s) heeft gevoerd, onder diens geheimhouding vallen. De zorgpsychiater had deze informatie niet met een ander
mogen delen. De beklagcommissie overweegt hierover dat vanuit de zorgverantwoordelijkheid van de hulpverlener, de
zorgpsychiater moest handelen om gevaar voor klager zelf en voor anderen af te wenden. De beklagcommissie is van oordeel
dat de psychiater niet anders kon dan aan een niet-zorgverlener adviseren om ten aanzien van klager ter afwending van gevaar
maatregelen te nemen, zonder daarbij in detail te treden over de (verdere) inhoud van gesprekken die hij met klager heeft
gevoerd. De beklagcommissie is dan ook van oordeel dat de zorgpsychiater niet anders kon en mocht dan zijn bevindingen en
advies aan de directeur voor te leggen. De beklagcommissie is van oordeel dat de directeur op juiste gronden heeft beslist dat
sprake was van een situatie die oplegging van de ordemaatregelen noodzakelijk maakte. Beide klaagschriften worden
ongegrond verklaard.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt
de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De
redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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
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tot de secretaris die is verbonden aan de commissie waarvan u lid bent.
Met vriendelijke groet,
De redactie van het Kenniscentrum
www.commissievantoezicht.nl
Nederland kan geen Marokkanen meer uitzetten
Nederland kan sinds december vorig jaar geen Marokkaanse vreemdelingen meer uitzetten. Zij
kunnen ook niet meer worden vastgehouden in vreemdelingendetentie, blijkt uit een uitspraak
van de Raad van State.
De Marokkaanse autoriteiten geven sinds vorig jaar geen ‘laissez passer’, een tijdelijk
reisdocument, meer af als Nederland een vreemdeling zonder paspoort wil uitzetten. Daardoor
is het onmogelijk om Marokkaanse vreemdelingen uit te zetten.
De Raad van State deed uitspraak in een hoger beroep van Marokkaanse vreemdelingen tegen
twee uitspraken van de Haagse rechtbank. Volgens de rechter hebben zij geen zicht op
uitzetting binnen een redelijke termijn. Dat is een voorwaarde om een vreemdeling in detentie
te mogen houden.
Bron: nos
Datum: 2 april 2015
Lees meer
De zwaarst bewaakte gevangenis van de VS is geen hotel
Je ziet zo de trailer van een film voor je: ‘It’s hell on earth’. De United States Penitentiary
Administrative Maximum Facility (ADX) in Florence, Colorado, is de zwaarste beveiligde
gevangenis in de VS. Het is er allesbehalve een hotel. The New York Times geeft een blik
achter de schermen van ADX.
Bron: NRC
Datum: 30 maart 2015
Lees meer
Aparte gevangenis-afdelingen haatpredikers in België
België wil gevangenen die anderen radicaliseren en ophitsen, onderbrengen in aparte
afdelingen van de gevangenissen in Brugge en Itter. De Belgische minister van Justitie Geens
zegt dat in een interview met de Vlaamse krant De Morgen.
De afdelingen in de twee steden bieden plaats aan een beperkt aantal gevangenen,
respectievelijk 16 en 26. In die afdelingen komt personeel te werken dat is opgeleid om de
geradicaliseerde gevangenen te begeleiden. De gevangenissen nemen met het oog daarop
zogenoemde moslimconsulenten in dienst.
Bron: NRC
Datum: 14 maart 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief mei 2015
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 naar ons
te mailen via kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: praktijkgeoriënteerde basiscursus penitentiair recht
U kunt zich nog tot 14 mei 2015 opgeven voor de praktijkgeoriënteerde cursus penitentiair recht. De cursus voor commissie van
toezichtleden wordt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gegeven. Deze cursus is in aanvang gericht op leden van
commissies van toezicht (en advocaten) die nog niet zoveel ervaring hebben opgedaan op penitentiair gebied. De cursus wordt
door de VU Law Academy georganiseerd op woensdagavond, 27 mei van 18.15 uur tot 21.30 uur in het Hoofdgebouw van de
Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). Ontvangst vanaf 17.30 uur met broodjes, snack, koffie,
thee ed.
De cursus heeft een algemeen penitentiair karakter. De onderwerpen worden onderbouwd met praktijkvoorbeelden, er wordt
een casus behandeld en er zal voldoende gelegenheid zijn voor discussie.
Hierbij de link naar het gehele bericht.
Kenniscentrum: vacature lid Klankbordgroep
In de Klankbordgroep Commissies van Toezicht is een vacature voor een vertegenwoordiger uit de sector GW, TBS, Jeugd of
DBV. De Klankbordgroep behartigt daar waar gewenst en mogelijk de belangen van de Commissies van Toezicht bij de
justitiële inrichtingen in Nederland. Daarnaast kan zij optreden als vertegenwoordiger van de commissies in gevallen waarin
derden een landelijk aanspreekpunt behoeven. Jaarlijks zijn er circa 8 reguliere vergaderingen van de Klankbordgroep in Den
Haag. Enige beschikbaarheid voor andere KBG activiteiten is gewenst.
Geïnteresseerden kunnen tot 14 mei 2015 reageren. Om de gehele vacature in te zien, klik hier.
Kenniscentrum: enkele interessante bijeenkomsten
Op het Kenniscentrum staan een drietal interessante bijeenkomsten met een penitentiair-rechterlijk thema die binnenkort
gehouden worden.
Op 8 mei 2015 vindt een conferentie ter voorkoming van foltering plaats. Deze conferentie is georganiseerd door het
Nederlands Helsinki Comité in het kader van het 25-jarig bestaan van de Commissie ter voorkoming van foltering en
vernederende behandeling.
Op dinsdag 26 mei 2015 organiseert het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Rijksuniversiteit
Groningen het seminar ‘Uitdagingen bij de uitvoering van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering in
Nederland’. Aanleiding is het aanstaande bezoek van het VN-Subcomité ter Voorkoming van Foltering (SPT), dat naar
Nederland komt om het Nationaal Preventief Mechanisme (NPM) onder de loep te nemen.
Op woensdag 3 juni 2015 organiseert de vereniging voor Penitentiair recht En Penologie (PEP) een studiemiddag over
radicalisering in detentie.
Van alle bovengenoemde bijeenkomsten staan de uitnodigingen op het Kenniscentrum. Klik hier om naar de homepage te
gaan.
Kenniscentrum: circulaires
Op het Kenniscentrum zijn alle geldende circulaires geplaatst. Afgelopen maand is de lijst met circulaires - in samenwerking met
DJI - doorlopen en de pagina is weer helemaal up-to-date. Indien u op zoek bent naar een circulaire kunt u die hier vinden.
RSJ: Jaarverslag 2014 gepubliceerd
Het jaarverslag 2014 van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming geeft een overzicht van de
rechtsprekende, adviserende en overige werkzaamheden van de Raad in het afgelopen jaar. Hierbij de link om het
nieuwsbericht in te zien, waar ook de digitale versie van het jaarverslag 2014 te vinden is.
Leestip: verschenen nieuwsbrieven
- RSJ nieuwsbrief, 1 mei 2015
- Slachtoffer in Beeld
Uitgaanstip: Utrecht Down Under
Voor het eerst openen de gevangenisdeuren zich voor het publiek. UtrechtDownUnder presenteert ONDER CONTROLE;
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Actuele beeldende kunst in een spectaculair rijksmonument met een thema dat ons allemaal aangaat. De actuele beeldende
kunst in de voormalige gevangenis Wolvenplein is de gehele maand mei van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.00
uur te bekijken tegen betaling.
Voor meer informatie: http://www.utrechtdownunder.nl/
Uitspraak van de maand: KC 2015/010
Het klaagschrift is gericht tegen de overschrijding van de termijn waarin het schriftelijke verslag is afgehandeld. In artikel 50 lid 2
van de Pbw is vastgelegd dat: “de directeur beslist over het opleggen van een disciplinaire straf zo spoedig mogelijk nadat hem
dit verslag is gedaan.” De beklagrechter stelt vast dat de termijn van vierentwintig uur is overschreden. Er zijn geen
omstandigheden aangedragen die deze termijnoverschrijding rechtvaardigen. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard. De
beklagrechter is echter van oordeel dat de overschrijding van de termijn van de afhandeling van het schriftelijke verslag in dit
geval niet hoeft te leiden tot vernietiging van de beslissing tot het opleggen van de disciplinaire straf, nu de overschrijding van
de termijn beperkt is gebleven tot ongeveer 22 uur en de directeur zijn omissie direct heeft toegegeven en daarvoor
compensatie heeft gezocht in een matiging van de straf. Geen tegemoetkoming wordt toegekend.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt
de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De
redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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.
'EBI Vught schendt recht van advocaat op toegang'
De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) op het gevangenisterrein in Vught schendt structureel het
fundamentele recht van advocaten op onbelemmerde toegang tot hun cliënt. Ook het afluisteren
van deskundigen die een advocaat inschakelt ter voorbereiding op een strafzaak is 'niet
conform de rechten op een eerlijk proces'.
Bron: De Volkskrant
Datum: 7 mei 2015
Lees meer
Gevangenisopstand Gent: gevangenen op de gang, cipiers vast
In de gevangenis van Gent is gisteren een gevangenisopstand geweest. Na een wandeling
wilden enkele gevangenen niet meer naar hun cellen en vielen ze vijf cipiers aan. De bewakers
sloten zich uit veiligheidsoverwegingen op in een dienstlokaal. De cipiers werden later door de
politie bevrijd, de gevangenen weer opgesloten in hun cel.
Bron: De Volkskrant
Datum: 26 april 2015
Lees meer
Toneel achter slot en grendel in jeugdinrichting de Hartelborgt
Hoge muren, prikkeldraad en overal camera's. Het is het levensechte decor van de voorstelling
'HB extra hard'. Jonge gedetineerden in jeugdinrichting de Hartelborgt laten hun wereld achter
slot en grendel zien voor een besloten publiek, onder wie scholieren. 'Echt, je wilt hier niet
belanden.'
Bron: AD
Datum: 18 april 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief juni 2015
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met regelmaat geüpdatet en van
nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. Hierbij de link naar
dat bericht. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door naar ons te mailen via
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum - Aankondiging/save the date: Landelijke Themadag Commissies van Toezicht: maandag 2 november
2015, locatie: Amersfoort
Op maandag 2 november 2015 organiseert de Klankbordgroep in samenwerking met DJI weer de jaarlijkse landelijke themadag
Commissies van Toezicht in vergadercentrum Regardz Eenhoorn te Amersfoort. Het thema is dit jaar ‘Detentie en
mensenrechten’. Een congres over de rol van de Commissie van Toezicht bij de bewaking van de grens tussen detentie en
gegarandeerde mensenrechten. Aanvullende informatie en de uitnodigingen zelf worden begin september verzonden.
Kenniscentrum: Nieuwe toetsingscriteria voor CvT’s bij het gevangeniswezen
De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft de toetsingscriteria voor de commissies van toezicht
behorende bij inrichtingen van het gevangeniswezen aangepast. Dit naar aanleiding van veranderingen in de penitentiaire
regelgeving. De aangepaste toetsingscriteria zijn op het Kenniscentrum gepubliceerd.
Hierbij de link naar het nieuwsbericht.
Kenniscentrum: Verslagen regiobijeenkomsten beklagcommissies en RSJ zijn beschikbaar
Op het Kenniscentrum zijn de verslagen van de regiobijeenkomsten met de beklagcommissies en de RSJ geplaatst. De
regiobijeenkomsten hebben op 10, 17 en 20 april 2015 plaatsgevonden in respectievelijk PI Almere, PI Vught en PI
Haaglanden, locatie Scheveningen. Van de bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Deze zijn in te zien, nadat u bent ingelogd
op het kenniscentrum.
Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.
Kenniscentrum - Seminar 'Uitdagingen bij de uitvoering van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering
in Nederland'
Op dinsdag 26 mei 2015 heeft het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen
bovenstaand seminar georganiseerd. Aanleiding hiervoor was het aanstaande bezoek van het VN-Subcomité ter Voorkoming
van Foltering (SPT), dat naar Nederland komt om het Nationaal Preventief Mechanisme (NPM) onder de loep te nemen. Het
NPM is aangewezen in het kader van ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering (OPCAT).
Het seminar richtte zich op het monitoren van vrijheidsbeneming. Mari Amos, lid van het VN-Subcomité ter Voorkoming van
Foltering, gaf een keynote speech. Hierna heeft Pauline Jacobs, universitair docent straf(proces)recht aan de Universiteit
Utrecht, haar artikel ‘Toezicht op vrijheidsbeneming in Nederland.’ (gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad – 27-03-2015afl. 12) toegelicht. Vervolgens zijn er twee werksessies gehouden. Het was een interessant seminar met veel ruimte voor
discussie.
RSJ - uitspraak: Verlof in het kader van resocialisatie van levenslang gestrafte
Ook een levenslang gestrafte gedetineerde moet voor verlof in aanmerking komen. Tot deze uitspraak kwam de
beroepscommissie naar aanleiding van een beroep van een man die in 1989 tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. Op
10 juni 2014 is zijn vijfde gratieverzoek door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie afgewezen en op 1 september 2014
zijn verzoek om verlof. Bij uitspraak van 18 september 2014 heeft de Haagse voorzieningenrechter de Staat bevolen om een
begin te maken met activiteiten gericht op resocialisatie van betrokkene ten einde bij de beoordeling van een nieuw
gratieverzoek van betrokkene diens resocialisatie en de vorderingen op dat gebied te kunnen betrekken. Hierna is ook een
begin gemaakt met resocialisatie-activiteiten, maar binnen de muren van de gevangenis. Ten einde de mogelijkheid van
resocialisatie ten volle te benutten acht de beroepscommissie het van belang dat betrokkene zich – al dan niet onder
begeleiding – buiten de inrichting kan begeven. Dit past binnen de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens en is ook van belang voor een zorgvuldige voorbereiding van een gratieprocedure.
Om het gehele nieuwsbericht en de beslissing in te zien, klik hier.
DJI: Reactie op berichtgeving over vermeende privileges in de EBI
In de media is op 28 en 29 mei 2015 de suggestie gewekt dat de dhr. Holleeder privileges krijgt en in contact staat met de
buitenwereld. Dhr. Holleeder verblijft al langere tijd in detentie; in eerste instantie in een regulier huis van bewaring, waar hem
geen beperkingen waren opgelegd. Sinds zijn overplaatsing naar de EBI en zijn plaatsing in alle beperkingen is er geen enkel
contact (via post, bezoek of telefonisch) met de buitenwereld geweest, behalve het toegestane contact met zijn advocaat.
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Het personeel van DJI zet zich dagelijks in om op een humane wijze uitvoering te geven aan straffen die door rechters zijn
opgelegd en is erop getraind om zorgvuldig en professioneel om te gaan met deze veelal lastige doelgroep. Er is dus geen
enkele aanleiding tot zorg van wie dan ook dat het in dit geval anders is gegaan.
IVenJ: Tweede Monitor Vreemdelingenketen
De vreemdelingenketen heeft actief geïnvesteerd in verbeteringen. Zo is bijvoorbeeld de informatieoverdracht tussen de
ketenpartners die zijn betrokken bij het vertrek van een vreemdeling zichtbaar verbeterd. Dit blijkt uit de tweede Monitor
Vreemdelingenketen die werd uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie.
In de nacht van 16 op 17 januari 2013 overlijdt Alexander Dolmatov in het Detentiecentrum Rotterdam als gevolg van suïcide. In
reactie op het onderzoeksrapport ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie, zegde de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een aantal verbetermaatregelen toe. De Inspectie onderzocht in het voorjaar van
2014 de voortgang van de implementatie van deze maatregelen in de eerste Monitor Vreemdelingenketen. Begin 2015
herhaalde zij haar onderzoek, wat resulteert in deze Tweede Monitor Vreemdelingenketen.
Om het gehele bericht te lezen en de bijbehorende informatie: het rapport, de reactie van de minister op het rapport en de
bijlage daarbij, zie hier.
Leestip:
RSJ jurisprudentiebulletin nummer 3, april 2015
Slachtoffer in beeld, jaarverslag 2014
Bezoektip:
In de agenda van het Kenniscentrum staan weer een aantal interessante bijeenkomsten opgesomd die u wellicht de moeite
waard vindt om te bezoeken. O.a. Humanitas en Exodus houden in juni een actiedag/ werkconferentie waarbij de positie van
kinderen van gedetineerde ouders centraal staan. Meer informatie kunt u vinden in de agenda.
Even voorstellen: Leen Diepenhorst (voorzitter Klankbordgroep)
Mijn naam is Leen Diepenhorst, ik ben van 1946, woon in Friesland (maar ben “import”). Na het vertrek van Christine Linzel
heeft de Klankbordgroep Commissies van Toezicht mij begin dit jaar gekozen tot haar voorzitter. Mijn beroepsloopbaan heeft
zich 43 jaar lang afgespeeld bij de politie met verschillende standplaatsen, eindigend in de provincie Fryslan.
Ik ben ruim vijf jaar lid van de commissie van toezicht van de PI Leeuwarden en ik was de twaalf jaren daaraan voorafgaand lid
van de RSJ, sectie Gevangeniswezen, de laatste jaren als plv. voorzitter van die sectie. Mijn motivatie voor het
gevangeniswezen komt voort uit de vaste overtuiging dat (ook) maatschappelijk toezicht nodig is in de detentiesituatie, waarin
de burger in vrijwel volstrekte afhankelijkheid van de overheid verkeert. De Klankbordgroep Commissies van Toezicht probeert
de afstand te overbruggen tussen de ruim zestig onafhankelijk opererende commissies en de organen die op landelijk niveau
met dit item bezig zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de RSJ, DJI, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Inspectie van dat
ministerie. De Klankbordgroep is op uitnodiging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ook toehoorder in de vergaderingen
van NPM-Opcat.
De Klankbordgroep streeft naar leden die afkomstig zijn uit de sectoren gevangeniswezen, TBS en Jeugd. De Klankbordgroep
is niet “de vertegenwoordiger” van de commissies van toezicht en waakt er voor zo ook niet te worden gezien. Zij behartigt
desgevraagd de belangen van de commissies en haar leden en wordt niet zelden ook aangesproken of aangeschreven door
organisaties of personen die op landelijk niveau een aanspreekpunt zoeken richting de commissies van toezicht. Niet in de
laatste plaats organiseert de Klankbordgroep de jaarlijkse CvT themadag. Dat betekent dat de Klankbordgroep niet anders kan
en wil functioneren dat vanuit “voeding” uit die commissies. Gelukkig weten de commissies in toenemende mate de
Klankbordgroep te vinden met vragen. Ik benut dit kennismakingsstukje dan ook nadrukkelijk met de oproep aan de commissies
van toezicht de Klankbordgroep als intermediair naar het landelijk niveau te benutten (leen.diepenhorst@upcmail.nl).
Hierbij geef ik graag het stokje door aan mevrouw mr. Jetty Gerritse, lid en tevens vicevoorzitter van de Klankbordgroep en
voorzitter van de commissie van toezicht van de Van der Hoevenkliniek, om zich voor te stellen.
Uitspraak van de maand: KC 2015/014
Het hoofd van de kliniek heeft ten aanzien van klaagster besloten tot de toepassing van b-dwangbehandeling ex artikel 16b Bvt.
In het kader van deze b-dwangbehandeling is er feitelijk op verschillende data onvrijwillig medicatie aan klaagster toegediend.
De middelen die zijn ingezet waren voorafgaand aan de behandeling in het behandelingsplan opgenomen. De toediening werd
steeds volstrekt noodzakelijk geacht door de voor de behandeling verantwoordelijke psychiater. Voorafgaand aan iedere
toediening is er overleg geweest tussen deze psychiater, een arts, het afdelingshoofd en het hoofd van de kliniek. Anders dan
klaagsters raadsman is de beklagcommissie van oordeel dat de geneeskundige behandeling ex artikel 26 Bvt in casu geen
alternatief is. De beklagcommissie is van oordeel dat het gevaar in dit geval niet op andere wijze dan middels de bdwangbehandeling kon worden afgewend. Aan de vereisten van de wet, alsmede aan de eisen van proportionaliteit,
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subsidiariteit en doelmatigheid is voldaan en de klacht wordt derhalve ongegrond verklaard.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt
de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De
redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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.
CBS: Gedetineerden gemiddeld korter vast door toename gijzelingen en afname
voorlopige hechtenissen
Vorig jaar hebben er 43 240 personen op strafrechtelijke grond* in detentie gezeten. Dat is
een stijging van 1,3 procent vergeleken met 2013. Het aantal personen dat op een
willekeurige dag in detentie zat is echter met 6 procent gedaald. Dit komt onder meer door een
gemiddeld kortere detentieduur. Die nam af door een toename van het aantal gijzelingen
wegens het niet betalen van strafbeschikkingen van het Openbaar Ministerie (OM) en een
afname van het aantal mensen in voorlopige hechtenis. Dit maakt CBS woensdag bekend.
Gijzelingen zijn van korte duur als strafbeschikkingen of bijvoorbeeld verkeersboetes niet zijn
betaald. Mensen worden alleen in voorlopige hechtenis geplaatst voor zwaardere delicten.
Bron: CBS
Datum: 27 mei 2015
Lees meer
‘Holleeder regelt privileges vanuit cel in EBI Vught’
De zussen van Willem Holleeder, Astrid en Sonja, maken zich zorgen over het feit dat hun
broer in staat is privileges te regelen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI). Holleeder
is daar gedetineerd sinds de belastende verklaringen van de zussen over hun broer naar
buiten zijn gebracht. Wout Morra, raadsman van de zussen Holleeder, bevestigt berichtgeving
hierover in De Telegraaf.
Bron: NRC
Datum: 27 mei 2015
Lees meer
Marokko martelt in gevangenis ondanks verbod
In Marokkaanse gevangenissen wordt nog steeds gemarteld, ondanks een wettelijk verbod.
Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport dat 173 gevallen van marteling en
mishandeling beschrijft. Die vonden plaats tussen 2010 en 2014.
Het Amnesty-rapport kan de Nederlandse regering in verlegenheid brengen. Vorige week
maakte minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders bekend dat Nederland en Marokko
samen het Global Counter Terrorism Forum (GCTF) gaan leiden. Terreurgevangenen lopen in
Marokko extra risico te worden gemarteld. Berucht zijn de gevangenissen Sale I en Sale II,
waar ook Marokkaans-Nederlandse terreurgevangenen hebben vastgezeten. In elk geval twee
van hen, Saddik Sbaa en Alhassan Aacuk, verklaarden daar te zijn gemarteld.
Bron: De Volkskrant
Datum: 20 mei 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief juli 2015
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met regelmaat geüpdatet en van
nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. Indien u suggesties
hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door naar ons te mailen via
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: Verslag seminar ‘Uitdagingen bij de uitvoering van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen
Foltering in Nederland’ beschikbaar
Op dinsdag 26 mei heeft het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen het
seminar ‘Uitdagingen bij de uitvoering van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering in Nederland’
georganiseerd. Tijdens het seminar spraken deelnemende instellingen aan het NPM, wetenschappers en professionals uit het
veld over de wijze waarop het NPM invulling kon geven aan zijn taken. Mari Amos, lid van het VN-Comité ter Voorkoming van
Foltering (SPT), verzorgde een keynote speech.
Hierbij de link naar het nieuwsbericht op het Kenniscentrum en de link naar het verslag.
Kenniscentrum: Instellingswet RSJ 2015 in werking getreden
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 2015 in werking getreden. De
wet brengt een duidelijke scheiding aan tussen de adviserende en de rechtsprekende taak van de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Ook wegen vanaf 1 juli 2015 in beslissingen van de RSJ expliciet de
belangen mee van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving. Verder heeft de procureur-generaal bij
de Hoge Raad de mogelijkheid gekregen om cassatie in het belang der wet in te stellen tegen de uitspraken van de RSJ.
Voor het gehele nieuwsbericht en de stukken van de Instellingswet, klik hier.
Ministerie van Veiligheid en Justitie: 26 juni 2015 - Internationale Dag tegen foltering: Nederland tegen onmenselijke
behandeling
Deze dag is voor Nederland aanleiding om zich expliciet uit te spreken tegen foltering en andere vormen van onmenselijke
behandeling. De Nederlandse overheid is zich er tegelijkertijd van bewust dat alleen uitspreken niet voldoende is. Daarom heeft
Nederland in 2011 een aantal organisaties gezamenlijk aangewezen als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) conform het
VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT).
Het NPM ziet in Nederland op onafhankelijke wijze toe op een menselijke behandeling van personen die door de overheid in
hun vrijheid zijn beperkt, en adviseert de wetgever op dit punt. Uit het jaarverslag 2013 van het Nederlandse NPM blijkt dat
doorgaans ingeslotenen op adequate en zorgvuldige wijze worden behandeld en de rechten van mensen die in hun vrijheid zijn
ingeperkt worden gerespecteerd.
Het nieuwsbericht kunt u hier vinden. Voor meer informatie over het NPM kunt u vinden op de website van de Inspectie van
Veiligheid en Justitie en in het dossier internationale wet- en regelgeving.
Ministerie Veiligheid en Justitie: Apart detineren van terroristen werkt
De concentratie van radicale gedetineerden op Terroristen Afdelingen (TA’s) is effectief. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken
naar het functioneren van de TA’s. Het gevoerde beleid sluit aan bij internationale ontwikkelingen en op de afdelingen is in de
loop der jaren veel expertise opgebouwd. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft daarom vandaag aan de Tweede Kamer dat hij het
beleid voortzet. Ook wordt een beoordelingsinstrument gemaakt waarmee van geval tot geval bekeken kan worden wat het
meest effectief is bij een gedetineerde. Daarmee wil Dijkhoff voorkomen dat gedetineerden radicaler uit de TA komen dan dat zij
erin gingen. Hierbij de link naar het nieuwsbericht.
Het bestaan van TA's is besproken tijdens de studiemiddag 'radicalisering in detentie', georganiseerd door de Vereniging van
Penitentiair recht en Penologie (PeP). Tijdens de studiemiddag op 3 juni jl. stond de vraag centraal of en zo ja, tot op welke
hoogte detentie een adequaat middel is tegen radicalisering. Een neveneffect van detentie zou immers kunnen zijn dat het
ondergaan van detentie (binnen bijzondere afdelingen als de Terroristen Afdeling) het individuele radicaliseringsproces verder
stimuleert of sympathie doet groeien bij medegedetineerden of sympathisanten buiten de penitentiaire inrichting. Hierover is die
middag levendig gediscussieerd door de diverse aanwezigen.
Ministerie Veiligheid en Justitie: Eerste Kamer stemt in met komst Noren
De komst van Noorse gevangenen naar Nederland is definitief. Op 30 juni 2015 ging de Eerste Kamer akkoord met het verdrag
dat de komst mogelijk maakt. Door de instemming van Eerste Kamer met het verdrag zullen er 242 Noorse gedetineerden
worden geplaatst in de locatie Norgerhaven van de penitentiaire inrichting in Veenhuizen. Begin juni stemde het Noorse
parlement al in met het verdrag.
DJI: nieuwbouw PI Zaanstad
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De PI Zaanstad komt op het oostelijke gedeelte van bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan, biedt plaats aan ruim 1.000
gedetineerden en is in eerste instantie zowel een huis van bewaring als een gevangenis. De penitentiaire inrichting is
toekomstbestendig, kan multifunctioneel ingezet worden en is geschikt voor meerpersoonscelgebruik. De opening van de
penitentiaire inrichting is voorzien medio 2016.
Op 13 juni 2015 was een open dag bij de PI Zaanstad. Op de landelijke Dag van de Bouw konden belangstellenden een kijkje
achter de schermen nemen. Klik hier voor de aankondiging van de Open dag.
Leestip: DJIzien
In een speciale uitgave van DJIzien staan cijfers en feiten uit de branche centraal en worden ze toegelicht door experts binnen
en buiten DJI.
In de special van DJIzien legt hoofddirecteur Peter Hennephof van DJI uit dat ‘DJI net een bedrijf is. Behalve dat wij onze
klanten liever niet terugzien.’ In het magazine worden onder meer de cijfers voor instroom, capaciteit en recidive toegelicht. Ook
zijn er verhalen te lezen over het adolescentenstrafrecht, de zorg voor tbs’ers die gefaseerd terugkeren in de maatschappij en
hoe we de kennis van binnen de muren willen delen met partijen buiten de muren. Hennephof: ‘de cijfers en hun context
schetsen een beeld van waar we staan en waar het beter kan en moet. En wát er beter moet, dat trekken we ons aan en
pakken we op. Samen met onze ketenpartners.’
Uitje van de maand: Escape room in de oudste gevangenis van Nederland
De real-life escape room is gevestigd in de oudste cellulaire gevangenis van Nederland gelegen in de binnenstad van Utrecht.
Laat je opsluiten, ervaar hoe het is om achter slot en grendel te zitten en probeer binnen een uur te ontsnappen met behulp van
je medegevangenen. De cel is zo ingericht dat je met behulp van hints, tips en tricks steeds dichter bij je escape komt. Gebruik
je eigen kennis en inzicht, vertrouw op je lotgenoten en werk goed samen! Perfect voor vrienden, familie, bedrijfsuitjes,
vrijgezellenfeesten en andere groepsactiviteiten.
Uitspraak van de maand: KC2015/015
Klager beklaagt zich erover dat het trajectbepalingsoverleg (hierna TBO) niet binnen de termijn van tien weken heeft
plaatsgevonden. De directeur voert aan dat een psychologisch assessment met aanvullende diagnostiek noodzakelijk was om
het traject van klager te kunnen vormgeven. De beklagrechter constateert dat geen wettelijke termijn voor een TBO is
vastgelegd. Naar het oordeel van de beklagrechter is klager het meest gebaat bij een goede invulling van zijn ISD-traject. De
directeur heeft naar het oordeel van de beklagrechter voldoende inspanning verricht om de onderzoeken doorgang te kunnen
laten vinden, zoals het inschakelen van extra medewerkers als ook het inschakelen van een externe instantie. Doordat er acties
zijn ondernomen door de directeur is de beklagrechter van oordeel dat de directeur aan de zorgplicht omtrent de ISD-maatregel
van klager heeft voldaan. Klacht ongegrond.
De redactie van het kenniscentrum is dringend op zoek naar uitspraken over de ISD. Dit voor het dossier ISD als ook om de
databank uit te breiden. Indien u nog uitspraken hebt gedaan, dan ontvangt de redactie die graag.
Ook andere uitspraken die interessant zijn en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt de
redactie van het Kenniscentrum graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De redactie
draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de commissies van toezicht.

Inspectie: geen structurele misstanden in Van der
Hoevenkliniek
De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft bij de TBS kliniek Van der Hoeven geen structurele
misstanden geconstateerd bij het verlenen van verlof aan patiënten. De Inspectie heeft onderzoek
gedaan nadat eind februari bleek dat een patiënt meer vrijheden had gekregen dan was
toegestaan. Het rapport is voor staatssecretaris Dijkhoff aanleiding de patiëntenstop bij de Van der
Hoevenkliniek te beëindigen.
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Bron: rijksoverheid.nl
Datum: 30 juni 2015
Lees meer

Rellen in gevangenis Melbourne na rookverbod
In een streng beveiligde gevangenis in Melbourne zijn vanochtend rellen uitgebroken. Zeker 300
gevangenen gingen met bewakers op de vuist uit woede over een rookverbod. Ongeveer 200
andere gevangenen werden overgebracht naar een ander deel van de gevangenis. Over
gewonden is niets bekend.
Bron: nos.nl
Datum: 30 juni 2015
Lees meer

'Vreemdeling te makkelijk in detentie'
Vreemdelingen worden nog te vaak en te makkelijk vastgezet in detentiecentra. Dat zegt Amnesty
International naar aanleiding van de zelfdoding van een 28-jarige asielzoeker uit Zuid-Afrika in het
Detentiecentrum Rotterdam.
Hij beroofde zich gisteren van het leven, vermoedelijk door ophanging. De man zat nog maar kort
vast in afwachting van zijn uitzetting naar Frankrijk. Hij had daar eerder asiel aangevraagd en
volgens de Dublinverordening moet hij dan daar zijn asielprocedure doorlopen.
Bron: nos.nl
Datum: 16 juni 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief augustus 2015
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met regelmaat geüpdatet en van
nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. In de afgelopen
periode waren dat onder andere de dossiers ‘Arbeid’, ‘persoonsdossier voor de jeugdige’ en ‘verblijf in een jeugdinrichting’.
Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door naar ons te mailen via
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: bezoek SPT aan Nederland
Van 28 tot 31 juli 2015 heeft het Subcomité ter preventie van foltering (hierna: SPT) een bezoek gebracht aan Nederland. Het
SPT heeft tijdens dit bezoek aan Nederland o.a. met de Nationale Preventiemechanismen (NPM) en de Ombudsman
gesproken. De aandacht van de delegatie lag daarbij bij “het adviseren en assisteren van de Nederlandse autoriteiten als ook
het NPM ten aanzien van maatregelen die geïmplementeerd worden om zo overeenstemming te bereiken met het Facultatief
Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing”.
Na afloop van het bezoek heeft het SPT aangegeven dat Nederland meer moet doen om te zorgen dat het NPM volledig
onafhankelijk, effectief en in lijn met de internationale verplichtingen functioneert.
Voor meer informatie, hierbij de link naar het bericht op het Kenniscentrum.
Kenniscentrum: aanbesteding telefonische en persoonlijke tolkendiensten
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft met ingang van 1 juni 2015 via een aanbestedingsprocedure een contract gesloten
voor telefonische en persoonlijke tolkdiensten met het bureau “Concorde”. Concorde levert tolken die voldoen aan artikel 28 van
de Wet 'beëdigde tolken en vertalers' en zij beschikken als zodanig over een registratienummer.
Voor het gehele nieuwsbericht klik hier.
Kenniscentrum: twee vacatures CvT bij PI Veenhuizen, locatie Esserheem
De Commissie van Toezicht bij de PI Veenhuizen, locatie Esserheem, is op zoek naar twee nieuwe leden waarvan er één
werkzaam dient te zijn als arts. De Commissie van Toezicht bestaat in totaal uit tien leden. De wet verlangt dat de samenstelling
van de commissie een zo breed mogelijke afspiegeling van de maatschappij is en in ieder geval moet bestaan uit een rechter,
een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk. De leden verrichten hun werkzaamheden
onafhankelijk en zijn onpartijdig. Zij worden - behoudens vacatiegeld en onkostenvergoeding - niet bezoldigd en doen het werk
in hun vrije tijd.
Hierbij de link van het nieuwsbericht, waarna u direct kan doorklikken naar de volledige vacaturetekst.
DJI: Verhuur gevangenis Tilburg met één jaar verlengd
De Belgische ministerraad heeft vrijdag besloten om de huur van de penitentiaire inrichting Tilburg met nog één jaar te
verlengen tot 31 december 2016. De gevangenis biedt momenteel ruimte aan 500 Belgische gedetineerden. Daarnaast is de
verhuur goed voor ongeveer 400 Nederlandse arbeidsplaatsen.
Omwille van de overbevolking in de Belgische gevangenissen, hebben Nederland en België in oktober 2009 een verdrag
gesloten. Nederland stelde de gevangenis van Tilburg ter beschikking aan België, waardoor Nederlands personeel er kon
blijven werken. De werking van dit verdrag werd al verschillende keren verlengd en zou eigenlijk eind dit jaar aflopen.
Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
Even voorstellen: Jetty Gerritse (vicevoorzitter van de Klankbordgroep CvT's en voorzitter van de Commissie van
Toezicht van de Van der Hoevenkliniek)
Mijn naam is Jetty Gerritse en ik ben sinds begin dit jaar vicevoorzitter van de Klankbordgroep CvT's. Mijn portefeuille binnen de
Klankbordgroep CvT's is de forensische zorg, zodat ik aandacht vraag voor de bijzondere aspecten van de
terbeschikkinggestelden en hun rechtspositie. Ik heb hiermee in de praktijk ervaring opgedaan vanuit mijn werkzaamheden als
voorzitter van de Commissie van Toezicht van de Van der Hoeven Kliniek. Ik treed daar op als enkelvoudige beklagrechter en
als voorzitter van de meervoudige beklagcommissie. Ik ben ook jarenlang maandcommissaris geweest. We behandelen ook
klachten van mensen met een rechterlijke machtiging of van patiënten van de behandelinstelling De Waag of van de
Forensische Polikliniek Kindermishandeling. Vanuit de Klankbordgroep CvT's ben ik bezig met het opstellen van een
conceptprocesreglement voor het behandelen van klachten, zodat men dat als basis kan gebruiken voor het maken van een
reglement binnen de eigen Commissie van Toezicht.
In het dagelijks leven ben ik senior rechter strafrecht. De afgelopen jaren was ik lange tijd familie- en jeugdrechter, maar ik houd
mij nu ook nog bezig met jeugdstrafrecht en kom regelmatig dezelfde jongeren (opnieuw) tegen, die helaas in het civiel
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jeugdrecht onvoldoende van de hulp en begeleiding hebben kunnen of willen profiteren.
Omdat ik beroepshalve veel met jeugd te maken heb gehad en nog steeds heb, draag ik hierbij graag het stokje over aan de
heer mr. Jurjen Piena, lid van de Klankbordgroep en voorzitter van de Commissie van Toezicht van J.J.I. de Heuvelrug, locatie
Eikenstein, om zich voor te stellen.
IvenJ: Rapport: Identiteitsvaststelling in de strafrechtketen (Wivvg)
De Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna: de Inspectie) concludeert dat de Wet Identiteitsvaststelling verdachten,
veroordeelden en getuigen en het bijbehorende protocol niet structureel en voldoende geborgd worden uitgevoerd in de gehele
strafrechtketen.
Op 1 oktober 2010 is de Wet Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg, hierna: de wet) in werking
getreden; vanaf dat moment gelden nieuwe regels voor de identificatie van veroordeelden, verdachten en getuigen. Ten
behoeve van de uitvoering van de wet is een protocol opgesteld (hierna: het protocol). Ook schrijft het protocol een periodiek
ketenbreed onderzoek voor om na te gaan of het protocol door alle partijen op een juiste wijze wordt toegepast. Hierin is door
dit onderzoek door de Inspectie voorzien.
Om het gehele nieuwsbericht te lezen en de bijbehorende stukken te kunnen raadplegen, klik hier.
WODC: Onderzoek naar het leefklimaat in justitiële inrichtingen
Het WODC is samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid een onderzoek gestart naar het
leefklimaat in justitiële inrichting. Een goed leefklimaat in justitiële inrichtingen is immers niet alleen een doel op zich, maar kan
justitiabelen tevens aanzetten tot reflectie over het eigen (delict)gedrag en aldus bijdragen aan gedragsveranderingsprocessen,
behandelingen en volwassenwording van jeugdige gedetineerden. Een goed leefklimaat is dus een (verondersteld) belangrijke
voorwaarde voor het realiseren van succesvolle individuele trajecten. Het onderzoek besteedt aandacht aan deze
veronderstellingen en geeft (ook) onder meer antwoord op de vraag wat een adequate definitie van leefklimaat is. Hoe kan
leefklimaat betrouwbaar worden gemeten? Welke kennis is beschikbaar over de kwaliteit van het leefklimaat in de diverse
justitiële inrichtingen en sectoren van de Dienst Justitiële Inrichtingen? Welke factoren bepalen het leefklimaat?
Leestip:
·
Nieuwsbrief RSJ
Kijktip:
·
Kijken in de ziel – rechters
Journalist Coen Verbraak gaat voor de NTR-serie Kijken in de ziel in gesprek met rechters. “Ze zijn aangesteld om knopen door
te hakken; van burenruzies en ontslagzaken tot verkrachting en moord. Maar hoe komen rechters tot hun beslissing? Hoe zeker
zijn ze van hun zaak, of twijfelen ze weleens over een vonnis? Hoe is het om iemand levenslang op te leggen? En zijn er wetten
waar ze het niet mee eens zijn? Journalist Verbraak vraagt in zes afleveringen rechters het hemd van het lijf.” De afleveringen
zijn te zien vanaf maandag 20 juli 2015 om 21.15 uur te zien op NTR, NPO 2.
Uitspraak van de maand: KC 2015/017
Klaagster had haar ID en rijbewijs in een envelop bij het BAD achtergelaten om dit uit te voeren. Het BAD heeft de
ongefrankeerde envelop vervolgens verzonden. De beklagcommissie acht het onbegrijpelijk dat identiteitspapieren worden
uitgevoerd. Wanneer een gedetineerde wordt ontslagen uit detentie en zich in de maatschappij begeeft dient zij onmiddellijk bij
het verlaten van de poort te beschikken over geldige identiteitspapieren. Nu is gebleken dat klaagster de papieren niet zelf in
handen heeft gehad, maar dat de papieren wel onder haar supervisie en in haar opdracht zijn verzonden, is klaagster zelf
verantwoordelijk voor de gevolgen van het verzenden per post. Het beklag wordt ongegrond verklaard.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt
de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De
redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
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Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de commissies van toezicht.

Jongste moordenaar (12) ooit in VS na 16 jaar vrijgelaten
Curtis Jones, die in 1999 in de VS op 12-jarige leeftijd werd veroordeeld voor moord, is dinsdag
vrijgelaten. De tiener had samen met zijn zus de toenmalige vriendin van zijn vader gedood.
Jones zat opgesloten in de gevangenis van Florida. Hij is intussen 29 jaar oud en werd een
toegewijd dominee. Hij weigert te praten met de media. Zijn zus, 13 jaar op het moment van haar
arrestatie, zal binnen enkele dagen vrijkomen.
Bron: De Volkskrant
Datum: 29 juli 2015
Lees meer

Gevangene die vanuit cel twitterde is gesnapt
De man die sinds vorige week vanuit zijn cel in Amsterdam twittert over het leven in de
gevangenis is gesnapt. Hij moet vandaag nog al zijn berichten verwijderen.
Dat laat zijn advocaat Sébas Diekstra weten. In een paar dagen tijd kreeg 'Gedetineerde W' bijna
twaalfhonderd volgers op Twitter. Hij schreef over 'misstanden' in zijn Amsterdamse gevangenis.
Bron: rtlnieuws
Datum: 22 juli 2015
Lees meer

Slechts een op de vijf mannelijke ex-gedetineerde heeft werk
Bijna de helft van de mannelijke ex-gedetineerden leeft drie maanden na vrijlating van een
uitkering. Slechts twintig procent heeft een baan, dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Het CBS heeft van de resterende 34 procent geen inkomsten kunnen vinden. Het CBS volgde
tussen 2011 en 2013 de sociaaleconomische situatie van een groep mannen die tussen oktober
2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring terechtkwamen.
Bron: nrc
Datum: 2 juli 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief september 2015
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met regelmaat geüpdatet en van
nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. Indien u suggesties
hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door naar ons te mailen via
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: Cursusaanbod DJI
Op het Kenniscentrum is een nieuwsbericht geplaatst waarin cursussen, die komende tijd worden aangeboden door DJI, zijn
opgenomen. Het opleidingsinstituut van DJI biedt gedurende het jaar verschillende cursussen op penitentiair gebied aan. Op 6
oktober 2015 wordt in Den Haag de Basiscursus Penitentiaire beginselenwet gegeven en op 15 oktober 2015, eveneens in Den
Haag, de Opfriscursus Penitentiaire beginselenwet. Voor de jeugdsector wordt op 5 november 2015 de Opfriscursus
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en op 19 november 2015 de Basiscursus Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
gegeven, beiden in Nieuwegein. Ook kunnen er cursussen op aanvraag plaatsvinden. Zie voor alle informatie het nieuwsbericht
op het Kenniscentrum.
DJI: Sleutel van gevangenis Norgerhaven in Noorse handen
De gevangenis Norgerhaven is vanaf woensdag 2 september jl. officieel in Noorse handen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van
Veiligheid en Justitie droeg de sleutels van de gevangenis op 2 september 2015 over aan zijn Noorse collega Minister van
Justitie Anders Anundsen. Dijkhoff: “Nederland en Noorwegen helpen elkaar grensverleggend. Zij de cellen. Wij de banen." De
inrichting in Veenhuizen zal de komende weken gestaag gevuld worden met Noorse gedetineerden, die een deel van hun straf
uit komen zitten in Nederland. Totaal komen 242 Noren naar Nederland, de eerste vierentwintig zijn dinsdag al gearriveerd op
luchthaven Eelde en verblijven al in gevangenis Norgerhaven. Voor het gehele nieuwsbericht, hierbij de link.
Uitspraak RSJ over overplaatsing naar PI Heerhugowaard.
De RSJ heeft recentelijk een uitspraak gedaan in de beroepszaak aangespannen door een zestal levenslang- en langgestrafte
gedetineerden die op een afdeling met een op hen afgestemd regime in de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen verbleven.
De zes gedetineerden maakten bezwaar tegen de overplaatsing bij de kort gedingrechter. Deze rechter oordeelde dat de
staatssecretaris de eisers kon overplaatsen, als hij ze maar een adequaat alternatief bood, dat erop is gericht dat de
gedetineerden die daarvoor in aanmerking komen, opnieuw worden geplaatst op een afdeling bestemd voor
(levens)langgestraften met een aangepast regime. Hierop zijn alle gedetineerden overgeplaatst naar de PI Heerhugowaard.
Voor de levenslanggestraften werd uitdrukkelijk bepaald dat zij samen met het personeel in Heerhugowaard een soortgelijke
afdeling moesten kunnen opbouwen als de bijzondere afdeling in Norgerhaven was geweest. De gedetineerden gingen tegen
deze overplaatsingsbeslissing vervolgens in beroep bij de RSJ. De RSJ heeft beoordeeld dat de overplaatsing rechtmatig was
en stelde de gedetineerden in het ongelijk. Inmiddels zijn de zes klagers bij elkaar op dezelfde afdeling in Heerhugowaard
ondergebracht. Hierbij de link naar het nieuwsbericht op de RSJ-website, met daarbij de uitspraken van de beroepscommissie.
RSJ: twee interessante beslissingen genomen door de beroepscommissie
Geen strafonderbreking in verband met medische situatie gedetineerde
Een gedetineerde vroeg op medische gronden strafonderbreking aan en deed het verzoek aan de rechter om hiervoor een
voorlopige voorziening te treffen. De Haagse rechter liet de behandeling van dit verzoek op 7 augustus 2015 over aan de
beroepscommissie van de RSJ. De gedetineerde verbleef al enige tijd in een ziekenhuis. De internist wilde hem uit het
ziekenhuis ontslaan, maar had bezwaar tegen zijn terugkeer in een penitentiaire inrichting.
Het verzoek om strafonderbreking werd door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie afgewezen. Tijdens de behandeling
van het beroep bij de RSJ werd namens de klager een nieuwe medische verklaring ingediend waaruit zijn
detentieongeschiktheid zou blijken. De medisch adviseur van de Dienst Justitiële Inrichtingen acht klager detentiegeschikt en
ziet geen noodzaak voor strafonderbreking. De staatssecretaris is akkoord gegaan met de door de internist gestelde
voorwaarden bij terugplaatsing van klager in een penitentiaire inrichting. Onder deze omstandigheden ziet de
beroepscommissie geen noodzaak voor strafonderbreking op medische gronden.
Geen resocialisatie van levenslang gestrafte in tbs-inrichting
Een levenslang gestrafte gedetineerde die zijn straf op grond van zijn psychische conditie in een gevangenis kan ondergaan,
kan niet ten behoeve van resocialisatie in een tbs-inrichting worden opgenomen. Tot deze uitspraak kwam de
beroepscommissie naar aanleiding van een beroep van een man die tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. De
veroordeelde in deze zaak wil in een tbs-inrichting worden geplaatst, omdat hij anders geen perspectief heeft op beëindiging
van de detentie, zoals op grond van uitspraken van het Europese hof voor de rechten van de mens is vereist.
Hierbij de link naar de startpagina van de RSJ.
Kamervragen over levenslang gestrafte die op verlof mag
Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een viervoudig moordenaar die,
ondanks een levenslange gevangenisstraf, van de Raad voor de Strafrechttoepassing en de Jeugdbescherming (RSJ) met
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verlof mag.
De staatsecretaris ziet naar aanleiding van deze uitspraak, evenals verschillende uitspraken van de voorzieningenrechter in
zaken van een andere levenslanggestrafte, aanleiding om nader te bezien of een aanpassing in de tenuitvoerlegging van de
levenslange gevangenisstraf zou kunnen bijdragen aan de houdbaarheid ervan voor de rechter. Hierover worden betrokken
partijen en belanghebbenden geraadpleegd, waaronder in elk geval het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de
Nederlandse Orde van Advocaten, de procureur-generaal bij de Hoge Raad en slachtofferorganisaties. Na de zomer stuurt de
staatssecretaris de Kamer daarover een brief.
Ook bevestigt de staatssecretaris in de beantwoording van de vragen dat levenslang in Nederland daadwerkelijk levenslang
inhoudt. Dit betekent echter niet, aldus de staatssecretaris, dat er binnen het huidige beleid geen enkel perspectief op vrijlating
is. Levenslanggestraften kunnen immers, net als andere veroordeelden, in aanmerking komen voor gratie. Door deze
mogelijkheid kent Nederland een wettelijke regeling als gevolg waarvan een door de rechter opgelegde levenslange
gevangenisstraf kan worden verkort.
Hierbij de link naar de pagina van de Tweede Kamer waarop de vragen en beantwoording gepubliceerd zijn.
Recente onderzoeken Inspectie Veiligheid & Justitie
- Doorlichting JJI Lelystad
Bijeenkomsten:
Symposium 60 jaar Van der Hoeven Kliniek
De Van der Hoeven Kliniek bestaat dit jaar 60 jaar. Om dit te vieren organiseert de Van der Hoevenkliniek voor relaties op
donderdag 5 november in Tivoli Vredenburg in Utrecht een middag-symposium met als thema ‘Verleiding’. Het programma
bestaat onder andere uit inhoudelijke presentaties die worden afgewisseld met tweegesprekken en een theaterstuk opgevoerd
door patiënten en stafleden van de Van der Hoeven Kliniek. Interactie met de zaal staat centraal. Het dagvoorzitterschap wordt
vervuld door Rembrandt Zuijderhoudt. Henry Otgaar (forensisch psycholoog Maastricht University) en Jan van Zanen
(burgemeester van Utrecht) hebben al toegezegd als spreker.
Symposium Prison Project
Het Prison Project is een grootschalig en langlopend wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van detentie. Op 6
november a.s. vindt in het Gevangenismuseum een symposium plaats waarop de onderzoekers resultaten presenteren die
relevant zijn voor wetenschap, beleid en praktijk.
Leestip: De recidivist als medeburger
Recent liet Slachtoffer in Beeld onderzoeken welke impact slachtoffer-daderbemiddeling heeft op de dader. De resultaten
hiervan zijn te lezen in de bundel 'Recidivist als medeburger' die deze maand verschijnt. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek
door dr. Sven Zebel bleek dat herstelbemiddeling leidt tot afname van woede en angst bij het slachtoffer en dat de dader
geraakt werd door het contact met het slachtoffer. Uit recent vervolgonderzoek door de Universiteit Twente blijkt dat slachtofferdaderbemiddeling daadwerkelijk impact heeft op de dader. Na het bemiddeld contact met het slachtoffer ervaart de dader meer
opluchting en schaamte. De sympathie voor het slachtoffer neemt toe en de dader neemt meer verantwoordelijkheid voor zijn of
haar delict. Deze aangetoonde impact maakt het aannemelijk dat herstelbemiddeling een gunstige invloed heeft op het
verminderen van recidive.
Uitspraak van de maand: KC 2015/025
Klager beklaagt zich over de gang van zaken omtrent het aanvragen van strafonderbreking en incidenteel verlof. Door
onwetendheid van de casemanager is er veel tijd verspild aan het aanvragen van strafonderbreking in plaats van incidenteel
verlof. De directie voert aan dat klager eerst strafonderbreking wilde aanvragen. Toen dit verzoek was afgewezen, wilde klager
pas een verzoek tot incidenteel verlof in dienen. De beklagcommissie is allereerst van oordeel dat de directeur niet bevoegd
was om het verzoek tot incidenteel verlof van klager te beoordelen. Hierdoor is sprake van het onbevoegd nemen van een
beslissing op het verzoek om incidenteel verlof van klager. Wat betreft de gang van zaken bij de aanvraag is de
beklagcommissie van oordeel dat de directeur klager slechts kan adviseren bij het indienen van een verzoek om de inrichting te
verlaten. Uit de stukken is voldoende gebleken dat klager is geadviseerd en dat klager een verzoek tot strafonderbreking wilde
indienen. Dit vanwege de duur en de reden van het verzoek. De beklagcommissie is dan ook van oordeel dat niet aannemelijk
is geworden dat klager onjuist is voorgelicht. Klacht wordt ongegrond verklaard.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt
de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De
redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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,
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De redactie van het Kenniscentrum
www.commissievantoezicht.nl
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de commissies van toezicht.
Gevangenissen bestrijden agressie met supplementen
Het ministerie van Justitie gaat vanaf volgend jaar gedetineerden in zeven instellingen
voedingsupplementen verstrekken in een poging hun agressie te beteugelen. Justitie is na
twee succesvolle experimenten in gevangenissen overtuigd van het nut van gezonde voeding
in de strijd tegen gewelddadig gedrag. Nederland loopt daarmee wereldwijd voorop: nergens
krijgen gevangenen van overheidswege voedingssupplementen met zo'n bijzonder doel.
Bron: De Volkskrant
Datum: 5 september 2015
Lees meer
Noren hebben streepje voor in Nederlandse gevangenis
De Noorse gedetineerden die in Nederland hun straf uitzitten, krijgen privileges die hun
Nederlandse lotgenoten niet hebben. Zo mogen ze bijvoorbeeld in hun cel bellen met
familieleden en hoeven ze hun onderkomen niet te delen met anderen.
Bron: AD
Datum: 3 september 2015
Lees meer
Student in 1 huis met (ex-)gevangene: in Denemarken werkt het
Terwijl SP-wethouder Laurens Ivens van Wonen wel wat ziet in het Belgische idee om huizen
onder te verhuren aan vluchtelingen, gaat D66 een stap verder: de partij in Amsterdam wil dat
studenten, (ex)-gedetineerden, vluchtelingen en ouderen gaan samenwonen. In Denemarken
zitten studenten al sinds de jaren zeventig in één huis met gedetineerden.
Bron: het Parool
Datum: 24 augustus 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief oktober 2015
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met regelmaat geüpdatet en van
nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. Indien u suggesties
hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door naar ons te mailen via
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum: Landelijke themadag Commissies van Toezicht
Op maandag 2 november 2015 organiseert de Klankbordgroep CvT’s in samenwerking met DJI de jaarlijkse landelijke
themadag Commissies van Toezicht in vergadercentrum Regardz Eenhoorn te Amersfoort. Het thema is dit jaar ‘Detentie en
mensenrechten’. Een congres over de rol van de Commissie van Toezicht bij de bewaking van de grens tussen detentie en
gegarandeerde mensenrechten. Zie voor alle informatie het nieuwsbericht op het Kenniscentrum.
DJI: Gevolgen voor DJI in begroting 2016 beperkt
Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) moet fors bezuinigen om de Rijksbegroting 2016 rond te krijgen. De gevolgen
voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn relatief beperkt. Hoofddirecteur Peter Hennephof verwacht wel een toenemende
financiële druk op DJI in het komende jaar, mede door de afnemende behoefte aan detentiecapaciteit. Voor het gehele
nieuwsbericht, hierbij de link.
DJI: Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR) opgezet
Samen met de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) heeft het Opleidingsinstituut DJI het
Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR) opgezet. Het ROR is het loket voor de overheid voor trainingen op het gebied van
het tegengaan van radicalisering en bestrijding van gewelddadig jihadisme. Deze unieke samenwerking heeft geresulteerd in
een kwalitatief hoogwaardig aanbod van trainingen op dit domein voor professionals binnen de (semi-)publieke sector die te
maken kunnen krijgen met radicalisering in hun dagelijkse werk. Het ROR bedient onder meer de vreemdelingenketen en de
jeugdzorg-, welzijns-, veiligheids- en justitiële sector. Voor het gehele nieuwsbericht, hierbij de link.
RSJ: interessante beslissing genomen door de beroepscommissie
Verlof levenslang gestrafte
De beroepscommissie van de RSJ heeft de levenslang gestrafte Loi Wah C. die klaagde over de vorm van het aan hem
verleende verlof in het ongelijk gesteld. De beroepscommissie had de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie opgedragen in
het detentieplan van C. als onderdeel van de resocialisatie-activiteiten in het kader van een gratieverzoek verlof op te nemen.
De Staatssecretaris bepaalde dat tweemaal per jaar op klagers verzoek aan klager incidenteel verlof kan worden verleend,
onder voorwaarde dat het verlof niet langer dan acht uur per dag duurt en altijd onder bewaking van minimaal twee personen
zal plaatsvinden.
Tegen deze beslissing is klager in beroep gegaan. De beroepscommissie merkt die beslissing niet als onredelijk of onbillijk aan.
De frequentie van tweemaal per jaar (een verzoek tot) incidenteel verlof voor de duur van acht uur is niet op voorhand onredelijk
of onbillijk. Dat geldt ook voor het onderdeel dat het verlof altijd onder bewaking dient plaatsvinden, gelet op de bijzondere
omstandigheid dat klager levenslang is gestraft en ongewenst verklaard is. Hierbij merkt de beroepscommissie op dat een
concrete toetsing pas plaats kan vinden indien sprake is van een (afwijzende) beslissing op een verzoek om verlof. Daarvan is
nu geen sprake: C. is inmiddels op verlof geweest. Bij deze toetsing kan het verloop van een eerder verlof dan wel van eerdere
verloven worden betrokken. De beroepscommissie gaat er overigens vanuit dat waar sprake is van een dynamisch proces het
detentieplan tussentijds kan worden bijgesteld. Het beroep wordt ongegrond verklaard.
Hierbij de link naar de startpagina van de RSJ.
Kamervragen over ongewenst verklaring tijdens tbs
Vragen van het lid Berndsen-Jansen (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de gevolgen van ongewenst
verklaring van personen tijdens tbs.
Op 3 april 2015 heeft de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming een uitspraak gedaan in een zaak met
kenmerk 15/1015/STA. In deze uitspraak heeft de voorzitter van de beroepscommissie zich uitgesproken over het intrekken van
transmuraal verlof bij personen van wie tijdens tbs het verblijfsrecht in Nederland wordt beëindigd. Volgens gewijzigd beleid kan
een vreemdeling na aanzegging van beëindiging verblijfsrecht enkel in aanmerking komen voor begeleid verlof. Het risicoprofiel
verandert door een gewijzigd resocialisatieperspectief. Het is te verwachten dat de machtiging transmuraal verlof wordt
ingetrokken, aldus de voorzitter. Het lid Berndsen-Jansen heeft naar aanleiding van deze uitspraak en de ontstane situatie een
achttal vragen aan de staatssecretaris gesteld. Op 2 september 2015 heeft de staatssecretaris deze vragen beantwoord.
Hierbij de link naar de pagina van de Rijksoverheid waarop de vragen en beantwoording gepubliceerd zijn.
Recente onderzoeken Inspectie Veiligheid & Justitie
- Contrabande in forensische centra
De Inspectie Veiligheid en Justitie wil dat TBS-klinieken meer doen aan het voorkomen van de invoer van drugs.
Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie onderschrijft deze aanbeveling en verwacht voor 1 januari 2016 een plan van
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aanpak om de beveiliging te verbeteren. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het inspectierapport ‘Contrabande in
forensische psychiatrische centra'.
Even voorstellen: Jurjen Piena (lid van de Klankbordgroep en voorzitter van de Commissie van Toezicht van JJI de
Heuvelrug, locatie Eikenstein)
Ik ben senior rechter in de strafsector van de Amsterdamse rechtbank en uit dien hoofde komt het nogal eens voor dat je
iemand naar de gevangenis stuurt. Maar hoe het daar in de praktijk aan toe gaat? Ik denk dat de gemiddelde strafrechter moet
erkennen dat hij daar weinig zicht op heeft. Dat is de reden dat ik in 2011 met beide handen het verzoek heb aangegrepen om
voorzitter te worden van de Commissie van Toezicht van, zoals in de praktijk genoemd, Eikenstein. Dat is een jeugdinrichting
met zowel jongens als meisjes. In de tussentijd heb ik veel geleerd. Van de dagelijkse gang van zaken, de bevlogenheid van
sommige medewerkers om jongeren vooruit te helpen in het leven, maar ook van het feit dat een gevangenis tot op zekere
hoogte een bedrijf is met zijn eigen ‘vastgeroeste’ handelwijzen. Nooit heb ik kunnen constateren dat dingen, structureel, echt
fout gaan, maar dat laat onverlet dat kleine veranderingen, grote verbeteringen tot gevolg kunnen hebben. Vaak wordt dat
ingeleid door de vraag: Waarom doen jullie dat zo? En daar komt het belang van maatschappelijk toezicht om de hoek kijken.
Commissieleden bekijken vanuit hun wisselende achtergrond soms net wat anders tegen de – kort gezegd – strafrechtpraktijk
aan. Zo ontstaat een nuttige wisselwerking van gedachten. Aan dit soort maatschappelijk toezicht worden, ook op andere
terreinen, ondertussen steeds hogere eisen gesteld. Professionalisering is een woord dat in dat verband nog al eens valt. Nu
kent elke commissie van toezicht zo zijn eigen dynamiek en zijn standaardwerkwijzen, niet per definitie gewenst, maar in het
kader van genoemde professionalisering kan het geen kwaad van elkaar te leren. Het is onwenselijk dat de wijze waarop aan
het toezicht in de verschillende inrichtingen uitvoering wordt gegeven, grote verschillen vertoont. De Klankbordgroep hoopt,
onder andere, daarbij een rol van betekenis te kunnen spelen.
Naast leren van elkaar is het ook belang te leren van anderen. Zo verzorgt Cor Petiet al jaar en dag cursussen op het gebied
van de Penitentiaire Beginselenwetten. Cor is daarnaast al geruime tijd lid van de Klankborg groep en ik nodig hem daarom
graag uit zich voor te stellen.
Bijeenkomsten:
Symposium ‘De levenslange gevangenisstraf’
De levenslange gevangenisstraf zoals die in Nederland ten uitvoer wordt gelegd, staat de laatste jaren ter discussie. Het ‘Forum
Levenslang’ organiseert op vrijdagmiddag 13 november op de Vrije Universiteit te Amsterdam een symposium over: ‘de
levenslange gevangenisstraf’.
Symposium: Verantwoorde Sancties
Wie is verantwoordelijk voor het opleggen en wie voor het ten uitvoer leggen van sancties, wat houdt die verantwoordelijkheid
in, hoe heeft zich dat in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld en welke verdere ontwikkeling is wenselijk? Zijn de taken van MvV&J,
DJI, rechter, openbaar ministerie en reclassering toe aan herijking? En waarvoor is de wetsovertreder eigenlijk zelf
verantwoordelijk? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium dat de redactie van Sancties organiseert ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van het blad.
Meer bijeenkomsten, activiteiten en cursussen kunt u vinden in de agenda op de het Kenniscentrum.
To do-tip
Voor kleine boefjes: Kindermaand in het Gevangenismuseum te Veenhuizen
Oktobermaand kindermaand en museumkidsweek. Ook dit jaar doet het Gevangenismuseum weer mee aan Oktobermaand
Kindermaand. Op alle zondagen in oktober morgen kinderen t/m 12 jaar het museum gratis bezoeken en in de herfstvakantie
zijn er op zondagmiddag allerlei leuke en spannende dingen te beleven!
Voor grote boefjes: Koffiedrinken @ The Village
De nieuwe vestiging van The Village Coffee in de voormalige gevangenis Wolvenplein is open. De donkere ruimtes van de
gevangenis zijn veranderd in een groot hip café met open keuken. Lees meer…
DJI Zien: Oud en ingesloten
Het is een wat vervreemdend beeld: een rollator in de gevangenis. In ons brein linken we ouderdom niet zo snel aan
criminaliteit. Toch komt het vóór. Sterker nog: Ouderen maken misschien een klein deel uit van de gedetineerdenpopulatie,
maar wel een sterk groeiend deel. De oorzaak hiervan is niet eenduidig. Vergrijzing van onze maatschappij wordt wel genoemd,
maar verklaart niet de hele groei. Kun je eigenlijk goed oud worden in de gevangenis? Lees meer over het antwoord op deze
vraag in de laatste editie van DJI Zien, het magazine voor ketenpartners van DJI.
U kunt zich hier abonneren op het e-zine van DJI Zien.
Uitspraak van de maand: KC 2015/035
Klagers bezoek is geweigerd omdat de drugshond bij hem aansloeg. Bij de bezoeker van klager is echter na fouillering geen
drugs of andere contrabanden aangetroffen. De beklagcommissie acht het mogelijk dat klagers bezoeker door zogenaamde
besmetting in aanraking is gekomen met drugs. De beklagcommissie is van oordeel dat het enkele aanslaan van de drugshond
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onvoldoende grond biedt om een bezoeker te weigeren en in strijd is met de circulaire Landelijke inzet drugshonden. Tevens
merkt de beklagcommissie op dat de directeur bij het nemen van de beslissing geen specifieke belangenafweging heeft
gemaakt hetgeen niet in lijn is met de uitspraak van de RSJ met kenmerk 13/2711/GA.
Lees de gehele uitspraak hier.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt
de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De
redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de commissies van toezicht.

Gevangenen verslaan Harvard met messcherpe argumenten
Een debatwedstrijd tussen Harvard-studenten en gevangenen, wie denk je dat die wint? Niet dus. Na
een uur debatteren, besloot de jury dat het team van gevangenen won.
De stelling was: Openbare scholen in de VS moeten studenten zonder officiële papieren kunnen
weigeren.
Bron: NOS
Datum: 7 oktober 2015
Lees meer

Guantánamo-gevangene vrijgelaten na negen jaar hongerstaking
De Verenigde Staten hebben de Saoedische gevangene Abdul Shalabi vrijgelaten uit Guantánamo Bay.
Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt, schrijft persbureau AP. Hij was sinds 2005 in hongerstaking als
protest tegen zijn opsluiting.
Bron: NRC
Datum: 23 september 2015
Lees meer

Dood 82-jarige gevangene roept vragen op over veiligheid
gevangenis
De dood van een 82-jarige gedetineerde in de gevangenis in Zoetermeer roept vragen op over de
veiligheid in gevangenissen. Een 25-jarige Hagenaar is zondag door een arrestatieteam aangehouden
nadat hij de bejaarde man had neergestoken. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.
Bron: De Volkskrant
Datum: 21 september 2015
Lees meer
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Nieuwsbrief november 2015
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met regelmaat geüpdatet en van
nieuwe informatie voorzien. Bij de nieuwsberichten kunt u zien welke dossiers voor het laatst geüpdatet zijn. Indien u suggesties
hebt voor nieuwe dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door naar ons te mailen via
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Kenniscentrum – vacature: vertegenwoordiger sector jeugd voor de Klankbordgroep
De Klankbordgroep behartigt onder meer daar waar gewenst en mogelijk de belangen van de Commissies van Toezicht bij de
justitiële inrichtingen in Nederland. Daarnaast kan zij optreden als vertegenwoordiger van de commissies in gevallen waarin
derden een landelijk aanspreekpunt behoeven.
In de Klankbordgroep is een vacature voor een vertegenwoordiger uit de sector jeugd. Indien u belangstelling heeft, kunt u dat
kenbaar maken door vóór 18 december 2015 een brief en uw curriculum vitae te richten aan de voorzitter van de
Klankbordgroep en deze toe te sturen aan de landelijk coördinator Commissies van Toezicht, mevr. mr. D. Merison-Bouwer,
d.merison-bouwer@rechtspraak.nl.
Om de gehele vacaturetekst in te zien, klik hier.
Kenniscentrum: Aankondiging enquête
Wij zijn benieuwd naar uw mening over de website www.commissievantoezicht.nl en dan met name voor wat betreft het
onderdeel: Uitspraken zoeken. Wij sturen u in de week van 9 november 2015 een mail met daarbij een korte vragenlijst die wij
graag door u ingevuld terug willen ontvangen. Dit kost maximaal 5 minuten van uw tijd. U helpt ons hierdoor om de kwaliteit van
de website in het algemeen en de uitspraken databank in het bijzonder te verbeteren. Als u het op prijs stelt dat er vanuit de
redactie van het Kenniscentrum met u contact wordt opgenomen naar aanleiding van de enquête, vermeldt u dan uw
(email)adres en/of telefoonnummer in uw reply. We danken u op voorhand hartelijk voor uw medewerking.
Kenniscentrum: Link naar de pagina van de Commissie van Toezicht Arrestantenzorg

Wellicht is het u al opgevallen: op het Kenniscentrum is rechtsboven een link opgenomen naar de nieuwe webpagina van de
Commissie van Toezicht Arrestantenzorg. Deze link is rechtsboven op de pagina te vinden onder het kopje: Toezicht
Arrestantenzorg. In de volgende nieuwsbrief zullen wij meer aandacht schenken aan de CvT Arrestantenzorg.
Kenniscentrum: Landelijke Themadag Commissie van Toezicht, 2 november 2015
Op maandag 2 november 2015 was het zover: de landelijke themadag Commissie van Toezicht vond weer plaats in Amersfoort.
De dag stond in het teken van ‘detentie en mensenrechten’. Na ontvangst met koffie/thee en een welkomstwoord van de
voorzitter van de Klankbordgroep, dhr. L. Diepenhorst, nam dhr. mr. J. Silvis, oud Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en
rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het woord. Hij vertelde over zijn werkzaamheden in Straatsburg,
waar o.a. de minimumgrens van mensenrechten binnen detentie worden bepaald. Hierna was de Nationale Ombudsman dhr.
mr. R. van Zutphen aan de beurt. Hij deed een oproep aan de aanwezigen in de zaal om hem op de hoogte te stellen van zaken
die in justitiële inrichtingen spelen en waarbij de Nationale Ombudsman een rol kan spelen. Als laatste spreker van de ochtend
kwam mw. mr. M. Boone, bijzonder hoogleraar penitentiair recht en penologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en universitair
hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht, aan bod. Zij vertelde onder meer over interessante zaken
waar zij in haar werkzaamheden bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming mee geconfronteerd is.
Na een korte pauze was het al weer tijd voor het volgen van één van de zes mini-congressen, die elk een interessant
onderwerp behandelde. Deze congressen werden geleidt door dhr. drs. P.F.A. Stalman en dhr. drs. J. Meijers, dhr. dr. M.
Ajouaou, dhr. prof.dr.W.J. Schudel, mw. mr. H.A. Gerritse, dhr. dr.mr. R. van Eijk en dhr. drs. A. Leerkens. De dag werd
afgesloten met een heerlijke lunch.
DJI: Gemeenteraad Alphen ad Rijn akkoord met komst asielzoekers naar PI Alphen
De gemeenteraad van Alphen ad Rijn is met een grote meerderheid akkoord gegaan met het tijdelijk plaatsen van asielzoekers
in PI Alphen ad Rijn, locatie Eikenlaan. De locatie heeft een capaciteit van 1.140 bedden. Vanuit het COA en de gemeente
Alphen ad Rijn is groot vertrouwen in de organisatie en het personeel van DJI. DJI verzorgt alle noodzakelijke toezicht,
begeleiding en veiligheid. Dit betekent dat DJI woonbegeleiders levert (40 in totaal), beveiligers en BHV-ers. Daarnaast levert
DJI alles omtrent facilitaire zaken, en wordt door COA optimaal gebruik gemaakt van alle aanwezige faciliteiten zoals
bibliotheek, computervoorziening, sport etc. Dit alles gebeurt onder verantwoordelijkheid van een unitmanager COA. Hierbij de
link naar het nieuwsbericht.
DJI: Regels omtrent bezoek zonder toezicht

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over de vermeende mogelijkheid tot het ontvangen van wisselend bezoek zonder
toezicht, heeft DJI besloten de regels omtrent bezoek zonder toezicht op de website te plaatsen. Klik hier voor de link naar het
gehele bericht.
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DJI: Vanaf 2017 geen Belgische gevangenen meer in PI Tilburg

België verlengt de overeenkomst voor de verhuur van de PI Tilburg niet nogmaals. Dat betekent dat de laatste Belgische
gevangen uiterlijk op 31 december 2016 terugkeren naar België. DJI is het proces om het personeel van de PI Tilburg van werk
naar werk te helpen inmiddels gestart. Hierbij de link naar het gehele nieuwsbericht.
DJI: Opnieuw subsidiemogelijkheden ondersteuning ex-gedetineerden voor gemeenten

Gemeenten kunnen ook voor het jaar 2016 weer subsidie aanvragen voor het begeleiden van ex-gedetineerden waar het
wonen en werken betreft. De subsidieaanvraag moet vóór 15 november 2015 gebeuren. Doelstelling van het
Subsidiebeleidskader 2016 is om trajecten op het terrein van wonen en werken voor ex-gedetineerden te stimuleren. De
trajecten dragen zo bij aan een succesvolle re-integratie van ex-gedetineerden in de maatschappij waarmee de kans op recidive
wordt verkleind. Klik hier om het gehele nieuwsbericht in te zien.
Recente onderzoeken gepubliceerd door Inspectie Veiligheid en Justitie

Er zijn geen onderzoeken gepubliceerd die zijn uitgevoerd in justitiële inrichtingen dan wel betrekking hebben op het
penitentiaire terrein.
Bijeenkomsten/ Agenda Kenniscentrum:

-

Vrijdag 13 november 2015: symposium De levenslange gevangenisstraf door Forum Levenslang
Donderdag 19 november 2015: symposium Verantwoorde Sancties door Sancties, Tijdschrift over straffen en maatregelen

Verslagen/ nieuwsberichten van bezochte congressen:

-

Van der Hoevenkliniek – 60 jarig jubileum
Congres TBS ontketend?!

Uitspraak van de maand: KC2015/034
Klager is levenslang gestraft en heeft een gratieverzoek ingediend. Met het oog op dit verzoek heeft klager tevens een verzoek
gedaan tot resocialisatieactiviteiten en reclasseringscontact welk verzoek binnen redelijke termijn is afgewezen. De
beklagcommissie is van oordeel dat klager, gelet op het mogelijke perspectief op invrijheidsstelling bij toewijzing van een
gratieverzoek, recht heeft op reclasseringscontact en resocialisatieactiviteiten. Omdat er echter geen aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid bestaat dat het gratieverzoek zal worden toegewezen, heeft de directeur het verzoek om
resocialisatieactiviteiten en reclasseringscontacten kunnen afwijzen. Het beklag is ongegrond verklaard.
Het ingestelde beroep is thans nog bij de RSJ in behandeling.
Indien u een uitspraak hebt die interessant is en waarvan u denkt dat het een leuke uitspraak van de maand zou zijn, ontvangt
de redactie van het Kenniscentrum deze graag. U kunt de uitspraak per mail aan de redactie van het Kenniscentrum sturen. De
redactie draagt zorg voor het anonimiseren en plaatsen van de uitspraak.
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
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de commissies van toezicht.

Krokodillen gezocht voor bewaken gevangenen
De chef van het Indonesische organisatie voor drugsbestrijding (BNN), generaal Budi Waseso, is
maandag op bezoek in het noorden van Sumatra om krokodillen te werven voor zijn
detentieproject. De geschikt bevonden reptielen moeten de generaal helpen een
gevangeniseiland speciaal bestemd voor drugscriminelen te bewaken. Krokodillen kan je in
tegenstelling tot de gewone cipier niet omkopen, redeneert de generaal. Dat voorkomt
ontsnappingen.
Bron: De Telegraaf
Datum: 9 november 2015
Lees meer
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'Terror-oehoe' komt nooit meer vrij
Het is de zwaarst denkbare straf: de 'terror-oehoe' krijgt levenslang. Op een geheim gehouden
plek zal de reuzenuil de rest van zijn leven in een volière moeten slijten. Dat schrijft de gemeente
Purmerend aan de gemeenteraad. De reden: meer dan vijftig verwonde passanten.
Bron: De Volkskrant
Datum: 8 november 2015
Lees meer

Die cel is beter zonder drugs
Jonge ex-gevangenen bedachten hoe jeugddetentie beter kan. Zonder drank en drugs, en dicht
bij familie.
Bron: NRC
Datum: 16 oktober 2015
Lees meer
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