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Beste deelnemer, 
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag 
op de hoogte van het laatste nieuws 
rond de veiligheidshuizen. Meer 
informatie over activiteiten en relevante 
publicaties vindt u op onze website: 
www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 

 
 
29 oktober en 19 november 2020 
Training Casus- en procesregie op zorg 
en veiligheid,  
Amersfoort 
 
29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 
2020 
Opleiding Beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 
29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 
2020 
Opleiding bibob coördinator,  
Utrecht 
 

Seminar De Veilige Gemeente 

 
Op 13 november 2020 organiseert het Haags Congres Bureau het 
seminar De Veilige Gemeente over de geïntegreerde aanpak van 
ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Op het seminar komen 
aansprekende sprekers aan het woord als Peter van der Graaf 
(programmamanager ondermijning bij de gemeente Den Haag), Freek 
Pecht (coördinator synthetische drugs bij de Politie Zeeland West-
Brabant), Clara Vanquekelberghe (criminoloog-coördinator ARIEC bij 
Belgische federale politie) en Frank van Summeren (adviseur bij RONT 
Management Consultants). Meer informatie over het programma en 
deelname aan het seminar vindt u hier. 
 

Training regie op zorg en veiligheid 

 
Als casus- en procesregisseur bent u de spin in het web en verbindt u de 
verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een 
aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en 
criminaliteit. Hierbij moet u kunnen omgaan met complexe 
problematiek zoals die van mensen die afglijden door 
schuldenproblematiek of thuisloosheid, mensen met verward gedrag, 
veelplegers, jeugdgroepen, mensen die betrokken zijn bij huiselijk 
geweld of ex-gedetineerden. Steeds is er sprake van ernstige 
problematiek die vanuit één discipline niet kan worden opgelost. Het is 
daarom belangrijk dat u zicht krijgt op de - soms haast uitzichtloze - 
situaties waarin de betrokkenen zich bevinden en dat u daarvoor een 
passende aanpak biedt. Daarbij krijgt u nogal eens te maken met verschil 
van inzicht bij verschillende betrokkenen vanuit gemeente, zorg en 
veiligheid. In dit spanningsveld moet u wegen vinden om te komen tot 
effectieve interventies en beheersbare situaties.  
Meer informatie over de training en deelname vindt u hier. 
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Den Haag – “Ministerraad stemt in 
met wetsvoorstel plan van aanpak 
witwassen” 
Contante betalingen vanaf 
drieduizend euro voor beroeps- of 
bedrijfsmatige handelaren zijn straks 
niet meer mogelijk, gegevensdeling 
door banken, andere financiële 
instellingen en notarissen wordt 
makkelijker en er komt een wettelijke 
mogelijkheid voor gezamenlijke 
transactiemonitoring door banken. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Wetsvoorstel over 
meedenken met de rechter”  
De hoogste bestuursrechters in ons 
land krijgen de mogelijkheid om 
anderen dan de direct betrokken 
partijen te laten meedenken bij een 
bepaalde zaak. De inbreng van 
anderen geeft deze rechters een beter 
en breder zicht op de mogelijke 
maatschappelijke gevolgen van een te 
nemen beslissing. Dit staat in een 
wetsvoorstel van minister Dekker 
(Rechtsbescherming) en minister 
Ollongren (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties), dat is ingediend 
bij de Tweede Kamer.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Slachtoffers seksueel 
geweld krijgen eigen risico vergoed”  
Slachtoffers van seksueel geweld die 
binnen zeven dagen hulp zoeken bij 
een Centrum Seksueel Geweld (CSG) 
kunnen vanaf 1 september een 
vergoeding krijgen voor het eigen 
risico. Dat maken de ministeries van 
Justitie en Veiligheid en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
mogelijk met een tijdelijke proef van 
één jaar. Medische en psychologische 
kosten vallen namelijk onder het 
eigen risico van de zorgverzekering, 
waardoor slachtoffers nu zelf moeten 
betalen. De pilot moet laten zien of de 
vergoeding van het eigen risico een 
drempel wegneemt om hulp te 
zoeken. Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit het land 
 
Den Haag – “Wat zijn de plannen van 
de regering op het terrein van 
veiligheid voor het komende jaar?” 
Als de coronapandemie iets helder 
maakt, dan is het wel hoe afhankelijk 
we van elkaar zijn voor onze veiligheid 
en ons welzijn. Grote maatschappelijke 
vraagstukken kunnen we alleen samen 
aan. En te midden van alle onzekerheid 
moeten overheden, bedrijven en 
burgers kunnen rekenen op goed 
functionerende instituties van de 
rechtsstaat. Daarom investeert het 
kabinet in 2021 verder in een sterke 
rechtsstaat, voor een veilige 
samenleving. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Hogere straf voor 
doodslag” 
De maximale gevangenisstraf voor 
doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 
jaar. Daarmee wordt het verschil kleiner 
tussen de maximale gevangenisstraf 
voor moord (30 jaar) en de 
gevangenisstraf voor doodslag. Dat is 
de kern van een wetsvoorstel van de 
ministers Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) en Dekker (voor 
Rechtsbescherming) dat in consultatie 
is gegaan. Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Maximaal vier jaar 
gevangenisstraf voor bedreiging van 
togadragers” 
Minister Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) wil dat op bedreiging van 
togadragers een maximale 
gevangenisstraf van vier jaar komt te 
staan, net zoals voor burgemeesters en 
andere bestuurders. De strafverhoging 
is een onderdeel van het wetsvoorstel 
Versterking strafrechtelijke aanpak 
ondermijnende criminaliteit dat bij de 
Tweede Kamer is ingediend. 
Lees hier verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda. 

 
 
1, 8 en 15 december 2020 
Cursus Inzicht in de Criminologie, 
Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2020 
Cursus Waarheidsvinding,  Utrecht 
 
3, 10 en 17 december 2020 
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven, 
Utrecht 
 
5, 12, 19, 26 januari, 2, 9 februari, 2 en 
9 maart 2021 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning,  
Utrecht 
 
20 en 21 januari 2021 
Congres Ketensamenwerking (ex-) 
gedetineerden,  
Utrecht 
 
9 februari, 2 maart, 3 april, 11 mei, 8, 
24 juni, 7, 14 september, 12 oktober, 9, 
30 november en 14 december 2021 
Jaaropleiding integrale aanpak van 
ondermijning,  
Utrecht 
 
11, 18, 25 maart, 1, 8 en 15 april 2021 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid,  
Utrecht 
 
 

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ 
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