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Voorwoord 

Hierbij treft u het jaarverslag 2019 aan van de Commissie van Toezicht bij de Justitiële Jeugdinrichting 

Lelystad. Het verslagjaar kenmerkt zich door een opeenvolging van allerlei veranderingen.  

 

Het jaar ving aan met de komst van vier nieuwe commissieleden, nadat de voormalige voorzitter en 

drie leden hun maximale 15-jarige benoemingstermijn hadden volbracht. In maart 2019 kon de 

inrichting, na een jaar zonder hoofd behandeling te hebben gezeten, mw. S. Hillege als nieuw hoofd 

behandeling verwelkomen. Op 27 mei 2019 bestond de inrichting 15 jaar. Dit werd gevierd door 

middel van de bijeenkomst “15 jaar Perspectieven” in het Provinciehuis in Lelystad, waarin zowel 

experts als ex-gedetineerde jongeren hun ervaringen over de inrichting deelden.  

Op 29 juni 2019 kwam voor de inrichting het goede nieuws dat zij open mocht blijven en zelfs zou 

gaan uitbreiden door de overname van de ITA-groepen van RJJI het Keerpunt. Natuurlijk had dit alles 

grote gevolgen voor de personeelsleden en is de inrichting gedurende het verslagjaar bezig geweest 

met het werven en trainen van nieuwe medewerkers. Daarnaast heeft de inrichting versneld intern 

verbouwd en groepen verhuisd, zodat de ITA-jongeren per 1 november 2019 in de inrichting konden 

worden geplaatst.  

 

Het aantal van 91 klachten dat in 2019 is ingediend, is nagenoeg gelijk aan dat van 2018. Het aantal 

bemiddelde klachten is afgenomen ten opzichte van 2018, maar er hebben wel meer intrekkingen 

plaatsgevonden. Daarnaast zijn er aanzienlijk meer rogatoire verzoeken ontvangen, waarin de 

maandcommissaris geen rol meer kan spelen. De stabilisatie van het aantal klachten lijkt onder 

andere gelegen te zijn in het prettige leefklimaat binnen de inrichting en de bereidheid van de 

afdelingshoofden om oplossingsgericht mee te denken.  

De commissie heeft voor de overdracht van de ITA- jongeren naar JJI Lelystad contact gehad met de 

CvT van RJJI Het Keerpunt, teneinde voorbereid te zijn op een mogelijke toename van klachten door 

deze groep jongeren. Gedurende het verslagjaar zijn van deze jongeren geen klachten ontvangen.  

 

mevr. mr. M.A. Pot 

voorzitter 
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1 Inrichtings- en commissiegegevens 

 
1.1 De inrichting 
JJI Lelystad is een particuliere justitiële jeugdinrichting in Lelystad en expert op het gebied van Licht 

Verstandelijk Beperkte (LVB-) jongeren met complexe psychische en psychiatrische stoornissen. In 

JJI Lelystad verblijven uitsluitend jongens op strafrechtelijke titel op basis van voorlopige hechtenis, 

jeugddetentie of een PIJ-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). Tot 31 oktober 2019 

bood de inrichting plaats aan 78 jongens en vanaf 1 november 2019 aan 85 jongens.  

 

Sinds 1 januari 2014 is JJI Lelystad onderdeel van Intermetzo, een fusieverband tussen de stichtingen 

LSG, Rentray en Zonnehuizen. Intermetzo is op 1 september 2016 bestuurlijk gefuseerd met Pluryn. 

Vanaf 1 december 2019 is er binnen Pluryn voor gekozen om over te gaan op één overkoepelende 

merknaam, waardoor de nog vaak gehanteerde naam van JJI Intermetzo definitief is gewijzigd naar 

JJI Lelystad. 

 

Per 1 november 2019 is de inrichting uitgebreid met een Individuele Traject Afdeling (ITA-afdeling).  

De ITA is bestemd voor groepsongeschikte jeugdigen die door hun houding en gedrag het 

groepsklimaat dusdanig verstoren dat het veilige leefklimaat op de groep in het geding is. Deze 

jeugdigen zijn gebaat bij een individuele aanpak met een aangepast dagprogramma. Dat betekent dat 

er een 1-op-1 benadering is. De inzet is erop gericht om ook deze jeugdigen uiteindelijk veilig terug te 

laten keren in de maatschappij.  

 

1.2 De Commissie van Toezicht 
Voorzitter 

mw. mr. M.A. Pot, rechter; 

 

Leden:  

mw. A. Blum, docent; 

dhr. mr. M.E. Companjen, wethouder gemeente Harderwijk; 

dhr. mr. G.J.J.M. Essink, rechter; 

dhr. E. Koreman, teammanager huisartsenzorg; 

dhr. mr. M. Landsman, advocaat; 

mw. mr. S.G.B.M. Schönhage, advocaat; 

mw. T.M. Van Slooten-Honing, beleidsadviseur Veilig Thuis;  

dhr. R. Smit, beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd; 

mw. drs. M.E. Verkuijlen, bestuurder Onderwijsgroep Amstelland; 

dhr. dr. M. Westerborg, psychiater (tot en met 11 juli 2019).  

 

Op grond van artikel 14 van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen (Rjj) bestaat de commissie uit 

ten minste zes leden waarbij van elke commissie in elk geval deel uit maken een met rechtspraak 

belast lid van de rechterlijke macht, een advocaat, een deskundige op het gebied van de 
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gedragswetenschappen en een deskundige op het gebied van de pedagogische hulpverlening. De 

commissie voldoet aan deze eisen.  

 

In artikel 14, vierde lid Rjj is bepaald dat, indien de commissie toezicht houdt op een afdeling waar 

geneeskundige behandeling als bedoeld in de artikelen 51a tot en met 51e van de wet wordt verricht, 

ook een psychiater deel van de commissie dient uit te maken.  

 

In het verslagjaar heeft psychiater dhr. dr. M. Westerborg de commissie verlaten. Voor de werving is 

een sollicitatieprocedure gestart via plaatsing van de vacature op de site van het Kenniscentrum 

commissies van toezicht. Na de eerste werving voor de functie van psychiater hebben gesprekken 

plaatsgevonden, maar is geen geschikte kandidaat gevonden. Ondanks een tweede werving voor de 

functie van psychiater, is op 31 december 2019 nog geen geschikte kandidaat gevonden. De 

commissie zal zich ook in het komende verslagjaar blijven inzetten om zo spoedig mogelijk tot 

invulling van deze functie te komen. 

 

Ambtelijke ondersteuning 

Het gehele verslagjaar is de commissie administratief en juridisch ondersteund door het Bureau 

Commissies van Toezicht, gevestigd in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.  

Mw. H.A.M. Gill-Blom is als secretaris aan de commissie verbonden.  

 
1.3 Deskundigheidsbevordering 
In het kader van de deskundigheidsbevordering hebben de commissieleden en/of de secretaris in 

verschillende samenstellingen verscheidene bijeenkomsten bijgewoond: 

• Introductie en rondleiding nieuwe commissieleden op 1 mei 2019; 

• Commissielid Companjen en de secretaris zijn op 27 mei 2019 aanwezig geweest bij de 

viering van het 15-jarig bestaan van de inrichting door middel van de bijeenkomst “15 jaar 

Perspectieven” in het Provinciehuis in Lelystad; 

• De secretaris heeft op 20 juni 2019 de door het Kenniscentrum commissies van toezicht 

georganiseerde cursus penitentiair recht bijgewoond; 

• De voorzitter is op 2 oktober 2019 aanwezig geweest bij het voorzittersoverleg, 

georganiseerd door de Klankbordgroep Commissie van Toezicht;  

• Commissielid Koreman en de secretaris van de commissie zijn aanwezig geweest bij de 

Landelijke themadag Commissies van Toezicht ‘Zicht op toezicht. Is ons toezicht voldoende 

doelgericht?’, georganiseerd door de Klankbordgroep op 4 november 2019 in Amersfoort; 

• De voorzitter is op 19 december 2019 aanwezig geweest bij het bezoek van de Inspectie 

Justitie en Veiligheid samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van 

het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: inspecties). Zij 

heeft die dag tevens een gesprek gevoerd met twee inspecties;  

 

Van deze bijeenkomsten is in de vergaderingen verslag gedaan. Verder worden elke vergadering 

relevante jurisprudentie en artikelen bij de vergaderstukken gevoegd en geagendeerd. 
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2  Cijfers 
- Aantal beklagzittingen 2019: 9 

- Aantal bezette detentieplaatsen per 30 juni 2019: 70 jongeren 

- Bezetting per 31 december 2019: 85 jongeren 

- Aantal contacten met de jongerenraad: 2 

- Aantal medische klachten: 0 klachten 

 
3. Algemeen 
De commissie is dit verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen geweest. De vergaderingen werden 

bijgewoond door de locatiedirecteur dhr. V. Batelaan en/of hoofd behandeling mw. S. Hillege. In 

augustus 2019 heeft de commissie aansluitend aan de vergadering buiten de aanwezigheid van de 

directie enkele zaken besproken.  

 

Voor de behandeling van klachten heeft de beklagcommissie, voorafgaand aan de vergadering en zo 

nodig wanneer het aantal klachten dit vroeg, een enkelvoudige of meervoudige zitting gehouden. In het 

verslagjaar hebben 9 beklagzittingen plaatsgevonden. Daarnaast zijn enkele klachten buiten zitting 

afgedaan, voor zover zij eenvoudig van aard waren. 

 

De agenda van de reguliere vergadering bevat een aantal terugkomende agendapunten, waaronder 

mededelingen voorzitter, mededelingen directie, notulen vorige vergadering, ingekomen stukken, 

klachtenoverzicht, verslag maandcommissaris, verslag beklagcommissie, jurisprudentie RSJ en 

rondvraag.  

 

In het algemeen bestonden de vergaderingen uit het bespreken van en mededelingen over onder 

andere: 

- het functioneren van de inrichting en haar populatie; 

- incidenten binnen de inrichting; 

- wijzigingen binnen het managementteam; 

- ziekteverzuimcijfers onder personeel; 

- het bezoek van diverse politieke partijen aan de inrichting; 

- het voortbestaan van de inrichting, uiteindelijk resulterend in het feit dat de inrichting open mag 

blijven; 

- de overname van de ITA-afdelingen van JJI Het Keerpunt per 1 november 2019 en de noodzakelijke 

gebouwelijke aanpassingen die hiervoor nodig waren;  

- de aangescherpte maatregelen naar aanleiding van de Michael P. casus en de gevolgen hiervan 

voor de verlofaanvragen van de jongeren; 

- media aandacht voor enkele lopende zaken; 

- het bezoek aan de inrichting door de afdelingen Straf en Civiel van de Rechtbank Midden Nederland; 

- de HKZ-audit; 

- het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS); 

- het formulier Groepsregels jongeren; 

- de VIV landelijke voorziening; 
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- de Wet Strafbaarstelling invoer contrabande; 

- informatie en brieven van de Landelijke klankbordgroep Commissies van Toezicht; 

 

Naast deze onderwerpen is er in de vergadering van juli 2019 een voorlichting “Inzicht in communicatie” 

gegeven door kwaliteitsmedewerker mw. A. Doves en dhr. P. Kijk in de Vecht.  

 

3.1 Digitaal en veilig werken CvT 
In het verslagjaar heeft de commissie het gebruik van de elektronische samenwerk functionaliteit (eSWF) 

voortgezet. De vergaderstukken, de klachten voor de mc, de mc-verslagen en de stukken en 

voorbereidingen voor de beklagzitting worden geüpload op de eSWF. Vanaf oktober worden de stukken 

voor de beklagzitting niet meer met post toegestuurd.  

Een enkel lid ondervindt nog problemen bij het inloggen in het systeem. Tijdens de vergaderingen is 

het meestal mogelijk om deze digitale werkomgeving in te komen. Echter tijdens beklagzittingen is het 

nog altijd zeer lastig om digitaal te werken, omdat de wifi-ontvangst in de zittingsruimte minimaal is.  

De commissie houdt via de Klankbordgroep Commissies van Toezicht de ontwikkelingen hieromtrent 

in de gaten. 

 

4. Activiteiten in het kader van de advies- en toezichthoudende taak 
De Commissie van Toezicht heeft in 2019 voor bepaalde onderwerpen aandacht gevraagd en op 

meer of minder directe wijze geadviseerd dan wel haar toezichttaak uitgevoerd.  

 

- Jongerenraad 
Een commissielid heeft gedurende het verslagjaar twee vergaderingen van de Jongerenraad 

bijgewoond. In deze vergaderingen is onder meer gesproken over het doorvoeren van enkele 

veranderingen binnen inrichting, waaronder het veranderen van tv-zenders en het sneller vervangen 

van goederen die op de groep kapot zijn gegaan.  

 

- Hertoetsingsmomenten VIC1-groepen  
De commissie heeft in 2019 een klacht van een jongere ontvangen over het al lange tijd niet 

plaatsvinden van driemaandelijkse hertoetsingsmomenten omtrent de noodzaak tot voortzetting van 

klagers verblijf op de VIC-afdeling voor intensieve behandeling (zie ook hoofdstuk 5.4). De directie 

heeft tijdens de vergadering van juli 2019 aangegeven dat dit proces - door afwezigheid van een 

hoofd behandeling en het niet goed kennen van de processen door medewerkers - niet goed is 

verlopen. Gebleken is dat de VIC-status van alle 18 in de inrichting aanwezig jongeren en van enkele 

al vertrokken jongeren vanaf mei 2018 niet meer is geëvalueerd en dat geen formele verlengingen 

hebben plaatsgevonden. De inrichting heeft vervolgens versneld de VIC-statussen van alle jongeren 

geëvalueerd en verlengd.    

 

 

                                                 
1 VIC = Very Intensive Care. 
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- De plaatsing van ITA-jongeren 
Op 28 juni 2019 is bekend geworden dat de inrichting open blijft en zal gaan uitbreiden door de 

overname van de ITA-groepen van RJJI het Keerpunt. Er is uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen die 

dit voor de jongeren, het personeel, de inrichting en de commissie zal gaan hebben. Daarnaast is er 

gesproken over de gebouwelijke aanpassingen en interne verhuizingen die hiervoor nodig waren. 

Uiteindelijk zijn de eerste ITA-jongeren vanaf 1 november 2019 ingestroomd.  

 

5. Activiteiten in het kader van de bemiddelings- en rechtsprekende taak 

 

5.1 Bemiddelingstaak 
De Commissie van Toezicht vindt haar taken in het kader van de klachtenbemiddeling erg belangrijk. 

Het maandcommissariaat wordt volgens een rooster door één van de leden van de commissie verzorgd. 

De maandcommissaris ontvangt de te bemiddelen klachten via de eSWF van het secretariaat van de 

commissie. De maandcommissaris bezoekt de inrichting tweemaal per maand op (in principe) 

woensdag door middel van een vastgesteld en binnen de inrichting bekend spreekuur. De  ingeplande 

jeugdigen worden voorafgaand aan het spreekuur ook schriftelijk op de hoogte gesteld van de komst 

van de maandcommissaris. Tijdens dit spreekuur worden de ingediende grieven en klachten met de 

jeugdigen, groepsleiders en eventueel op een later tijdstip met afdelingshoofden besproken en wordt 

gekeken of er bemiddeld kan worden, al dan niet door toekenning van een compensatie. Als dit lukt, 

dan wordt de klacht ingetrokken na bemiddeling. Ook kan het zijn dat de maandcommissaris de jongere 

adviseert met iemand in de inrichting in gesprek te gaan om alsnog een antwoord te krijgen.  

Gedurende dit verslagjaar zijn er enkele periodes geweest van weinig of geen klachten. Een paar keer 

is een dienstdoende maandcommissaris spontaan langs de groepen gegaan om te zien en horen hoe 

de jongeren het maken en hoe het leefklimaat aanvoelt. Dit is door de maandcommissaris ervaren als 

meerwaarde. 

 

De maandcommissaris maakt van zijn spreekuur per klacht een schriftelijk verslag op. Deze load hij up 

in de eSWF, waarna het secretariaat het verslag download en een afschrift aan de jeugdige stuurt. Het 

schriftelijk verslag wordt altijd ook aan de directie gestuurd. Bij gehandhaafde klachten wordt na 

ontvangst van het maandcommissarisverslag direct verweer opgevraagd bij de directie, zodat de 

doorlooptijden beperkt blijven. De maandcommissarisverslagen worden telkens in de tweemaandelijkse 

vergadering mondeling toegelicht.  

 

De onderwerpen van de ingekomen en aan de maandcommissaris gestuurde klachten zijn zeer 

uiteenlopend van aard. Deze onderwerpen gingen onder andere over: verlaten inrichting, persoonlijke 

voorwerpen, ordemaatregelen, activiteiten (lucht), controle en informatie/procedure. 

 

Gedurende het verslagjaar zijn er 89 klachten door jeugdigen en 2 klachten door ouders bij het Bureau 

Commissies van Toezicht (het secretariaat) binnengekomen. De maandcommissaris heeft in 15 

klachten kunnen bemiddelen (ingetrokken na bemiddeling). Verder zijn 23 klachten ingetrokken. Een 

deel van de intrekkingen vond plaats nadat het afdelingshoofd (vaak op advies van de 
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maandcommissaris) met klager heeft gesproken na handhaving van de klacht bij de maandcommissaris. 

In veel gevallen is er ook door de inrichting compensatie aan de klagers aangeboden. Ter zitting zijn 4 

klachten ingetrokken. Dit verslagjaar was er geen sprake van echte “veelklagers”.  

 

De commissie constateert dat ook gedurende de verslagperiode de werkzaamheden van de 

maandcommissaris een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan het oplossen van klachten en aan 

de oordeelsvorming van de commissie over het klimaat in de inrichting. 

 
5.2 Rechtsprekende taak 
De beklagcommissie uit de CvT heeft alle niet bemiddelde, gehandhaafde klachten in behandeling 

genomen. De beklagcommissie bestaat uit een wisselende voorzitter, bijgestaan door telkens twee 

leden of uit een alleensprekende beklagrechter. 

 

Gedurende het verslagjaar hebben 9 beklagzittingen plaatsgevonden. Tevens zijn enkele eenvoudige 

klachten buiten zitting afgedaan. In totaal heeft de beklagcommissie op 17 klachten beslist. Daarnaast 

is er op verzoek van andere inrichtingen 28 maal rogatoir gehoord. 

 

De beklagzittingen vonden plaats in aanwezigheid van de directeur, een hoofd behandeling of een 

afdelingshoofd. De procedure rond de behandeling van de klachten verloopt redelijk goed. 

Aandachtspunt blijft het op tijd aanleveren van de verweerschriften door de inrichting. De inrichting is 

dit verslagjaar gestart met het inzetten van de kwaliteitsmedewerker ter verbetering van de 

aanlevertijden en het aansturen van de afdelingshoofden op het tijdig aanleveren van de juiste 

informatie. Deze inzet levert verbetering op. De inzet van de juridisch medewerker van Pluryn, die 

werkzaam is op een andere locatie, is hiermee beëindigd.   

 

De beslissingen van de beklagcommissie en de uitspraken van de beroepscommissie worden ter 

informatie en lering bij de tweemaandelijkse vergaderstukken gevoegd. 
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5.2.1 Cijfers  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.2 Doorlooptijd klachten 
De doorlooptijd vanaf het moment van de ontvangst tot het afboeken van de klacht, ziet er deze 

verslagperiode als volgt uit: 

• 05 klachten binnen 10 dagen; 

• 31 klachten tussen de 11 en 30 dagen; 

• 17 klachten tussen de 31 en 40 dagen; 

• 02 klachten tussen de 41 en 50 dagen; 

• 03 klachten tussen de 51 en 60 dagen; 

• 32 klachten langer dan 60 dagen.  

 

Ten opzichte van het verslagjaar 2018 is de gemiddelde doorlooptijd ongeveer gelijk gebleven. De 

categorie “langer dan 60 dagen” scoort hoog. Redenen dat deze klachten langer dan 60 dagen wachten 

op afdoening zijn onder andere: de lange reactietermijn van een afdelingshoofd naar de 

maandcommissaris, het verlate terugkoppeling naar klager door de maandcommissaris, de agenda van 

de advocaat voor de beklagzitting en de aanhouding van een klacht ter zitting om aanvullende 

informatie.  

 

5.3 Interessante uitspraken 

De alleensprekende beklagrechter heeft enkele interessante uitspraken gedaan, waarvan een 

verkorte weergave wordt opgenomen. 

 

RE2018/63 (de beslissing is in 2019 genomen):  

Klager beklaagt zich over de beslissing van de directeur tot tijdelijk verblijf elders (TVE), feitelijk de 

tijdelijke overplaatsing van klager naar een andere JJI.  

 

Overzicht alle afgedane 
klachten van 2019  

2019 

Ingetrokken 23 

Ingetrokken na bemiddeling 15 

Ingetrokken ter zitting 04 

Gegrond 08 

Deels gegrond 02 

Ongegrond 06 

Niet ontvankelijk 01 

Rogatoir 28 

Overgedragen  03 

Openstaande klachten 01 

Totaal 91 

Overzicht in 2019 afgedane 
klachten van 2018 

 

Ingetrokken 03 

Gegrond 06 

Totaal 09 

Totaal aantal klachten    

Ingekomen klachten 2019 91 

In 2019 afgedane klachten 

van 2018 

09 

Totaal 100 
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De beklagrechter is van oordeel dat door de directeur is voldaan aan de mededelingsplicht op grond 

van artikel 62, eerste lid Bjj. Wel is gebleken dat de basis voor het TVE ontbreekt omdat van de 

beslissing TVE geen schriftelijke mededeling is opgemaakt, deze niet is gedagtekend en niet 

ondertekend aan klager is uitgereikt. Daarnaast heeft klager niet in begrijpelijke taal en met redenen 

omkleed vernomen waarom hij moest worden overgeplaatst. Ook is niet voldaan aan de hoorplicht op 

grond van artikel 61, eerste lid onder f van de Bjj. Het beklag is gegrond verklaard en aan klager is 

een tegemoetkoming toegekend van € 20,=.  

 

RE2019/51: Klager beklaagt zich over een beslissing tot afwijzing van klagers verzoek om incidenteel 

verlof voor het bijwonen van de bruiloft van zijn zus. 

 

De directeur heeft het verzoek afgewezen, omdat klager ten tijde van het indienen van het verzoek 

slechts enkele dagen in de inrichting verbleef en het voor hen onmogelijk was om op dat moment al 

een gedegen risicotaxatie te maken. De beklagrechter heeft deze afwijzing opgevat als een weigering 

om bij de Staatssecretaris een verzoek om de vereiste machtiging voor het verlenen van incidenteel 

verlof in te dienen. De directie was bereid om haar standpunt te heroverwegen en heeft in oktober 

2019 alsnog een aanvraag incidenteel verlof gestuurd naar het Openbaar Ministerie. Na negatief 

advies hierop van de senior advocaat generaal, heeft de directeur het verzoek alsnog afgewezen. Er 

is echter niet gebleken dat de inrichting vóór afwijzing van de heroverweging alsnog een 

verlofmachtiging bij de Staatssecretaris heeft opgevraagd.  

 

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag omdat het aanvragen van een 

verlofmachtiging niet valt onder een beslissing tot beperking of intrekking van verlof.  

Ten overvloede heeft de beklagrechter opgemerkt dat een en ander niet wegneemt dat het in het 

algemeen wel wenselijk is dat een aanvraag voor incidenteel verlof wordt doorgezonden aan de 

selectiefunctionaris. In dit geval heeft de inrichting bij zowel het eerste verzoek als bij de 

heroverweging verzuimd de aanvraag voor incidenteel verlof door te zenden aan de 

selectiefunctionaris.  

 

5.4 Beroepszaken 
In het verslagjaar heeft de directie tegen één klacht beroep ingesteld bij de Raad voor de 

Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (hierna: RSJ).  

 

RE2019/24: De klacht was gericht tegen het al lange tijd niet plaatsvinden van driemaandelijkse 

hertoetsingsmomenten omtrent de noodzaak tot voortzetting van klagers verblijf op de VIC-afdeling 

voor intensieve behandeling.  

 

De beklagcommissie heeft vastgesteld dat klagers verblijf op de VIC-afdeling van 31 augustus 2018 

tot 19 juni 2019 zonder geldige titel is geweest. Voor die periode hadden vier verlengingsbeslissingen 

genomen moeten worden, die niet zijn genomen. Daarnaast ontbreken de volgens de wet vereiste 

adviezen van een psychiater over de noodzaak van voortzetting van klagers verblijf op de VIC-
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afdeling in die periode. De beklagcommissie heeft de klacht dan ook gegrond verklaard vanwege de 

schendingen op grond van de artikelen 22b, derde lid en 63, eerste lid onder d Bjj2. Tevens is aan 

klager een tegemoetkoming toegekend van € 200,= (4 x € 50,- per ontbrekende beslissing).    
 

De directeur van de inrichting heeft beroep ingesteld omdat de voorkeur uitgaat naar het toekennen 

van niet-financiële tegemoetkomingen.  

 

De beroepscommissie heeft zich op het standpunt gesteld dat klager in dit geval, gelet op de ernst van 

de bovengenoemde schendingen, in redelijkheid niet kan worden tegemoetgekomen met de door de 

directeur voorgestelde modaliteiten en stelt dat een substantiële financiële tegemoetkoming daarom 

passend en geboden is. De beroepscommissie heeft het beroep van de directeur (R-19/4758/JA) 

ongegrond verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigd.  

 

6 Samenwerking commissie en inrichting 
Gedurende deze verslagperiode is de samenwerking en de communicatie tussen de commissie en de 

inrichting goed verlopen. De meeste incidenten werden gemeld aan de voorzitter en de commissie 

werd op de hoogte gehouden van de stand van zaken binnen de inrichting met betrekking tot zowel de 

jeugdigen als het personeel. Daarnaast is de voorzitter ook ingelicht door de directeur omtrent 

belangrijke actualiteiten en zijn er korte lijnen tussen de secretaris van de commissie en het 

secretariaat van de inrichting.  

 

7. Totaal- en managementoverzicht KLAVER 
Met ingang van 2012 verzoekt de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de Commissie van Toezicht om bij 

haar jaarverslag het totaaloverzicht en managementoverzicht uit het registratiesysteem Klachten 

Verwerken en Rapporteren Commissies van Toezicht (hierna: KLAVER) te voegen. De Commissie van 

Toezicht zal aan dit verzoek voldoen. Bij de interpretatie van de cijfers moet een kanttekening worden 

geplaatst.  

KLAVER baseert de berekeningen op alle klachten waarin enige activiteit is geweest in de 

verslagperiode. Dit betekent dat in de gevraagde overzichten ook gegevens worden meegenomen van 

klachten met een kenmerk uit het voorgaande jaar.  

De afdoening in het Totaaloverzicht betreft de cumulatie van de cijfers van in 2019 afgedane klachten 

uit 2018 plus de in 2019 ingekomen en afgedane klachten, zoals onder 5.2.1 vermeld.  

 

 
 

 

                                                 
2 Bjj = Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.  

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_295477_21/1?solrID=PUC_295477_21_1&solrQ=R-19%2f4758%2fJA
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Voor akkoord, 23 maart 2020     

 

de secretaris,                de voorzitter, 
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Bijlage 1: Klachtenoverzicht 2019, JJI Lelystad 

KLACHTENOVERZICHT 2019 
J.J.J. LELYSTAD 

  Kl.nr.  A Dat. Ontvangst Dat. Afdoening Dgn Categorie Status Beslissing S O  
  RE-2019-000001    24-01-2019 07-02-2019 14 Verlaten inrichting Beslissing op 07-02-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000002    29-01-2019 06-03-2019 36 Controle Beslissing op 06-03-2019 Ingetrokken ter zitting      
  RE-2019-000003    29-01-2019 16-04-2019 77 Persoonlijke voorwerpen Beslissing op 15-04-2019 Ongegrond x    
  RE-2019-000004    29-01-2019 19-02-2019 21 Persoonlijke voorwerpen Beslissing op 19-02-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000005    06-02-2019 06-03-2019 28 Schadeverhaal Beslissing op 06-03-2019 Ingetrokken ter zitting      
  RE-2019-000006    06-02-2019 22-02-2019 16 Ordemaatregel Beslissing op 13-02-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000007    06-02-2019 04-03-2019 26 Bewegingsvrijheid binnen de inrichting Beslissing op 04-03-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000008    06-02-2019 08-03-2019 30 Controle Beslissing op 06-03-2019 Ongegrond      
  RE-2019-000009    06-02-2019 04-03-2019 26 Ordemaatregel Beslissing op 04-03-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000010    08-02-2019 22-02-2019 14 Activiteiten (diversen) Beslissing op 13-02-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000011    08-02-2019 04-03-2019 24 Time-out Beslissing op 04-03-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000012    18-02-2019 10-04-2019 51 Nog onbekend Beslissing op 10-04-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000013    01-03-2019 25-03-2019 24 Verlaten inrichting Beslissing op 06-03-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000014    12-03-2019 05-04-2019 24 Informatie/procedure Beslissing op 05-04-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000015    14-03-2019 15-03-2019 1 Selectie/overpl. (extern) Beslissing op 15-03-2019 Overgedragen      
  RE-2019-000016    09-04-2019 06-06-2019 58 Ordemaatregel Beslissing op 15-04-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000017    17-04-2019 24-05-2019 37 Nog onbekend Beslissing op 01-05-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000018    17-04-2019 24-05-2019 37 Nog onbekend Beslissing op 01-05-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000019    24-04-2019 22-05-2019 28 Selectie/overpl. (intern) Beslissing op 22-05-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000020    24-04-2019 22-05-2019 28 Contact buitenwereld (bellen) Beslissing op 01-05-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000021    03-05-2019 06-05-2019 3 Time-out Beslissing op 06-05-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000022    08-05-2019 04-06-2019 27 Selectie/overpl. (intern) Beslissing op 22-05-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000023    15-05-2019 19-06-2019 35 Rogatoir verzoek Beslissing op 18-06-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000024    11-06-2019 23-08-2019 73 Behandeling Hoger beroep op 02-09-2019 Gegrond 

Comp: 200 euro 
x    

  RE-2019-000025    20-06-2019 23-10-2019 125 Informatie/procedure Beslissing op 16-10-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000026    20-06-2019 09-07-2019 19 Ordemaatregel Beslissing op 03-07-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000027    20-06-2019 21-08-2019 62 Verzorging (medische) Beslissing op 21-08-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000028    25-06-2019 04-07-2019 9 Controle Beslissing op 04-07-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000029    25-06-2019 22-07-2019 27 Rogatoir verzoek Beslissing op 19-07-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000030    25-06-2019 22-07-2019 27 Rogatoir verzoek Beslissing op 19-07-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000031    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000032    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000033  x 04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000034  x 04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
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  RE-2019-000035    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000036    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000037    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000038    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000039    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000040    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000041    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000042    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000043    04-07-2019 10-09-2019 68 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000044    02-07-2019 23-10-2019 113 Behandeling Beslissing op 16-10-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000045    15-07-2019 26-07-2019 11 Ordemaatregel Beslissing op 26-07-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000046    08-08-2019 10-09-2019 33 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000047    08-08-2019 10-09-2019 33 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000048    08-08-2019 10-09-2019 33 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000049    08-08-2019 10-09-2019 33 Rogatoir verzoek Beslissing op 10-09-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000050    21-08-2019 24-12-2019 125 Informatie/procedure Beslissing op 23-12-2019 Ongegrond x    
  RE-2019-000051  x 06-09-2019 02-12-2019 87 Verlaten inrichting Beslissing op 02-12-2019 Niet ontvankelijk x    
  RE-2019-000052    06-09-2019 06-12-2019 91 Verlaten inrichting Beslissing op 05-12-2019 Ongegrond x    
  RE-2019-000053  x 09-09-2019 12-12-2019 94 Bejegening Beslissing op 12-12-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000054    11-09-2019 08-10-2019 27 Verzorging (persoonlijke) Beslissing op 08-10-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000055    11-09-2019 06-12-2019 86 Contact buitenwereld (bellen) Beslissing op 05-12-2019 Ongegrond x    
  RE-2019-000056  x 12-09-2019 12-12-2019 91 Activiteiten (luchten) Beslissing op 12-12-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000057  x 12-09-2019 12-12-2019 91 Persoonlijke voorwerpen Beslissing op 12-12-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000058    11-09-2019 16-10-2019 35 Persoonlijke voorwerpen Beslissing op 16-10-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000059    11-09-2019 24-09-2019 13 Activiteiten (luchten) Beslissing op 24-09-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000060    12-09-2019 20-12-2019 99 Verzorging (diversen) Beslissing op 19-12-2019 Deels gegrond x    
  RE-2019-000061    19-09-2019 08-10-2019 19 Bejegening Beslissing op 08-10-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000062    19-09-2019 18-11-2019 60 Geweld Beslissing op 18-11-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000063    19-09-2019 08-10-2019 19 Activiteiten (diversen) Beslissing op 08-10-2019 Overgedragen      
  RE-2019-000064    20-09-2019 24-09-2019 4 Geweld Beslissing op 24-09-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000065    20-09-2019 16-10-2019 26 Activiteiten (luchten) Beslissing op 16-10-2019 Ingetrokken      
  RE-2019-000066    17-09-2019 25-10-2019 38 Rogatoir verzoek Beslissing op 25-10-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000067    17-09-2019 25-10-2019 38 Rogatoir verzoek Beslissing op 25-10-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000068    17-09-2019 25-10-2019 38 Rogatoir verzoek Beslissing op 25-10-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000069    17-09-2019 25-10-2019 38 Rogatoir verzoek Beslissing op 25-10-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000070    17-09-2019 25-10-2019 38 Rogatoir verzoek Beslissing op 25-10-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000071    02-10-2019 23-10-2019 21 Bejegening Beslissing op 16-10-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000072    14-10-2019 13-11-2019 30 Nog onbekend Beslissing op 13-11-2019 Ingetrokken na bemiddeling      
  RE-2019-000073    14-10-2019 04-02-2020 113 Informatie/procedure Beslissing op 03-02-2020 Gegrond x    
  RE-2019-000074    31-10-2019 14-11-2019 14 Rogatoir verzoek Beslissing op 14-11-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
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  RE-2019-000075    31-10-2019 14-11-2019 14 Rogatoir verzoek Beslissing op 14-11-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x    
  RE-2019-000076    01-11-2019 17-12-2019 46 Verlaten inrichting Beslissing op 16-12-2019 Ingetrokken ter zitting      
  RE-2019-000077    05-11-2019 31-01-2020 87 Verlaten inrichting Beslissing op 31-01-2020 Ongegrond x     
  RE-2019-000078    11-11-2019 17-12-2019 36 Verlaten inrichting Beslissing op 16-12-2019 Ongegrond       
  RE-2019-000079    12-11-2019 02-12-2019 20 Rogatoir verzoek Beslissing op 02-12-2019 Afdoening na rogatoir verzoek x     
  RE-2019-000080    13-11-2019 17-12-2019 34 Persoonlijke voorwerpen Beslissing op 16-12-2019 Deels gegrond 

Comp: 1/2 uur extra lucht 
      

  RE-2019-000081    20-11-2019 17-12-2019 27 Activiteiten (luchten) Beslissing op 16-12-2019 Gegrond 
Comp: 7,50 en 3 brinta       

  RE-2019-000082    20-11-2019 17-12-2019 27 Verzorging (diversen) Beslissing op 16-12-2019 Ingetrokken ter zitting       
  RE-2019-000083    27-11-2019 20-01-2020 54 Geweld Beslissing op 15-01-2020 Ongegrond       
  RE-2019-000084    27-11-2019 20-01-2020 54 Verlaten inrichting Beslissing op 15-01-2020 Ongegrond       
  RE-2019-000085    05-12-2019 20-01-2020 46 Verlaten inrichting Beslissing op 15-01-2020 Ongegrond       
  RE-2019-000086    18-12-2019 19-12-2019 1 Persoonlijke voorwerpen Beslissing op 19-12-2019 Overgedragen       
! RE-2019-000087    23-12-2019     Contact buitenwereld (bellen) Verweer directie ontvangen 13-02-2020         
  RE-2019-000088    23-12-2019 31-01-2020 39 Controle Beslissing op 31-01-2020 Ingetrokken na bemiddeling       
  RE-2019-000089    30-12-2019 06-01-2020 7 Rogatoir verzoek Beslissing op 06-01-2020 Afdoening na rogatoir verzoek       
  RE-2019-000090    30-12-2019 06-01-2020 7 Rogatoir verzoek Beslissing op 06-01-2020 Afdoening na rogatoir verzoek       
  RE-2019-000091    30-12-2019 06-01-2020 7 Rogatoir verzoek Beslissing op 06-01-2020 Afdoening na rogatoir verzoek       
* = <= 30 dgn    ! = > 30 dgn 
A = Advocaat  S = Schriftelijk 
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