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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van de Con,missie van Toezicht van de Penitentialre Inrichting

Lelystad. Hierin zullen de belangrijkste zaken die het afgelopen jaar zijn voorgevallen aan de orde

komen. Ten aanzien van het aantal van de door onze Commissie van Toezicht in het afgelopen jaar

ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan verwijs ik u graag naar de inhoud van dit

verslag.

ing.

voorzitter Commissie van Toezicht
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1) Inrichting

Naam: Penitentiaire Inrichting Lelystad

Bestemming: Huis van Bewaring (HvB)

Gevangenis

Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI)

Aantal detentieplaatsen: maximale capaciteit 616

De Commissie van toezicht

- Voorzitter: drs. ing. (naam), lid sinds 1 oktober 2005 en vanaf 2 november2015 benoemd als

voorzitter.

- Voorzitter beklagcommissie: mr. (naam), lid sinds 1januari 2012 en per die datum eveneens

benoemd als voorzitter van de beklagcommissie.

- Overige leden, te weten:

o dhr. mr. (naam), lid sinds 1 september 2005

o dhr. mr. (naam), lid sinds 1 mei 2006

o mw. mr. drs. (naam), lid sinds 20juli 2010

o mw. (naam), lid sinds 20juli 2010

o dhr. (naam), lid sinds 16 augustus 2012

o dhr. drs. (naam), lid sinds 1 april 2015

o dhr. mr. (naam), lid sinds 1 april 2015

o mw. mr. (naam), lid sinds 1januari 2016

o mw. (naam), lid sinds 22november2018

- Van de Commissie van Toezicht maken deel uit een advocaat, een medicus, een rechter en een

deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk.

- Gedurende het verslagjaar zijn mr. (naam) en (naam) als ambtelijk secretaris aan de commissie

verbonden geweest.

- In het kader van de deskundigheidsbevordering van de commissie hebben de voorzitter, leden en

secretarissen verschillende bijeenkomsten en cursussen bijgewoond gedurende het verslagjaar:

• Ook op de Landelijke Themadag commissies van toezicht, georganiseerd door de

Klankbordgroep, was de commissie vertegenwoordigd.
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2) Cijfers (info uit het managementoverzicht Klaver, cijfers kunnen afwijken)

In 2019 zijn er 1107 klaagschriften ingediend.

Hieronder volgt een overzicht van de in 2019 ingediende klachten, per onderwerp.

Onderwerpen Aantal

Activiteiten (arbeid) 29

Activiteiten (diversen) 23

Activiteiten (luchten) 20

Activiteiten (sport) 10

Bewegingsvrijheid 1

Bejegening 91

Compensatie 1

Contact buitenwereld (bellen) 33

Contact buitenwereld (bezoek) 49

Contact buitenwereld (media) 1

Contact buitenwereld (post) 6

Controle 22

Dagprogramma, beveiliging en toezicht op maat 54

Disciplinaire straf 162

Eisen verblijfsruimte 44

Geweld 2

Informatie/procedure 31

Onbekend 2

Ordemaatregel 47

Persoonlijke voorwerpen 59

Regime 14

Rekening courant/zak- en kleedgeld 35

Rogatoir verzoek 99

Schadeverhaal 1

Selectie/overplaatsing (extern) 47

Selectie/overplaatsing (intern) 17

Transport 2

Verlaten inrichting 61

Verzorging (diversen) 38

Verzorging (godsdienst, levensovertuiging) 6

Verzorging (medische) 75

Verzorging (persoonlijke) 25
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3) De toezichthoudende taak

De maandcommissaris heeft meerdere malen contact gehad met vertegenwoordigers van de Gedeco.

Ook heeft een aantal commissieleden, met enige regelmaat, een vergadering van de Gedeco

bijgewoond. Verder heeft de maandcommissaris minimaal één keer per maand de isoleerafdeling

bezocht.

Binnen de vergadering van de commissie zijn een aantal sprekers uitgenodigd voor het geven van een

toelichting op hun werkzaamheden (geestelijke verzorging, de inrichtingspsycholoog en de

aandachtsfunctionaris radicalisering). In de vergadering is verder onder meer over de volgende

onderwerpen gesproken. De commissie acht het van belang om ook komend jaar aandacht te blijven

besteden aan deze onderwerpen.

Isoplaatsinqen

In november 2018 is één van de leden aangewezen om toezicht te houden op de plaatsingen in de

isoleercel. Dit houdt in dat de isoleerafdeling frequent wordt bezocht en de isoplaatsingen gemonitord

worden. De commissie heeft dit besloten naar aanleiding van de constatering dat er nog steeds

veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de isoleercel. De frequente isoplaatsingen zijn ook in 2019 een

punt van aandacht geweest. Het lid dat in november 2018 is aangewezen om toezicht te houden op de

isoplaatsingen heeft met verbazing geconstateerd dat er geen landelijke registratie wordt bijgehouden

van het aantal isoplaatsingen en de redenen waarom gedetineerden in de afzondering worden

geplaatst. Hoewel het initiatief tot een landelijke registratie lastig van de grond lijkt te komen, heeft de

directie van Pl Lelystad wel werk gemaakt van een registratie van de isoplaatsingen op

inrichtingsniveau. Deze registratielijsten worden maandelijks aan de Commissie van Toezicht verstrekt

(per 1januari 2020).

Capaciteit

De capaciteit is aan het einde van 2019 opgelopen tot 616 gedetineerden. Doordat ieder bed in de

inrichting is bezet, is er een tekort ontstaan aan faciliteiten. De inrichting is als het ware uit zijn voegen

gegroeid. Met name het tekort aan kook- en belfaciliteiten heeft tot veel onvrede onder de

gedetineerden geleid. Op de afdelingen is geprobeerd om hier onderling goede afspraken over te

maken, hetgeen niet altijd zonder spanningen is verlopen. In 2019 is een begin gemaakt met de

verbouwing van onder meer de keukens.

Naast de omstandigheid dat de inrichting erg vol zat in 2019, speelt ook mee dat de doelgroep steeds

zwaarder is geworden. Hier kunnen grofweg drie factoren als oorzaak voor worden aangewezen:

(1) Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van 70 plekken HvB naar 178 plekken HvB, (2) het aantal

verwarde personen en hun steeds ingewikkelder wordende problematiek -met name onder de

arrestanten- is toegenomen en (3) het is een steeds grotere uitdaging geworden om de verschillende

groepen ‘grote jongens” in de inrichting uit elkaar te houden.
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De commissie heeft de toegenomen druk in de inrichting ook teruggezien in de sterke toename van het

aantal klachten ten opzichten van het jaar 2018.

Personeel

Door de hoge druk op de capaciteit heeft het personeel een hoge werkdruk ervaren. In 2019 is ingezet

op het werven van extra personeel in de inrichting. Dit is naar tevredenheid verlopen. Bij de

psychologische zorg is de onderbezetting echter een probleem gebleven. De directie heeft in de

vergadering aangegeven dat de inrichting zelf basispsychologen en GZ psychologen zal gaan

opleiden. Hierbij zal worden samengewerkt met een PPC en een andere Pl in de regio. Bij beide

inrichtingen zal men acht maanden intern gaan en daarna wordt men als basispsycholoog

gekwalificeerd. Er is veel uitloop van GZ psychologen, dus wordt er geprobeerd om mensen te

screenen die van het justitiekader houden.

Incidenten

In 2019 heeft een aantal heftige incidenten in de inrichting plaatsgevonden. De media heeft hier op

verschillende momenten aandacht voor gevraagd. De toename van het aantal heftige incidenten valt te

verklaren door de toegenomen druk in de inrichting. Een aantal van deze incidenten heeft een grote

weerslag gehad op het personeel in de inrichting. De commissie heeft geconstateerd dat er door de

directie voldoende is ingezet op nazorg voor het personeel en de gedetineerden die dit nodig hadden.

De commissie is goed voorgelicht door de directie met betrekking tot deze gebeurtenissen en

waardeert de openheid van zaken die hierin is gegeven.

4) De adviestaak

De commissie blijft de motivering van schriftelijke beslissingen een belangrijk punt van aandacht

vinden. De commissie heeft de directie het afgelopen jaar wederom geadviseerd om de beslissingen

van de directie schriftelijk, voldoende gemotiveerd en tijdig aan gedetineerden kenbaar te maken.

Verder heeft de commissie de directie gewezen op de frequente plaatsingen in de isoleercel in het

verslagjaar. De commissie wijst de directie er op dat plaatsing in een isoleercel vanwege de negatieve

gevolgen terughoudend toegepast moet worden.

5) De bemiddelingstaak

Werkwijze maandcommissaris

1. De maandcommissaris bezoekt minimaal 2 keer per maand de inrichting.

2. De administratie verzendt de door haar ontvangen klaagschriften, die voor bemiddeling in

aanmerking komen, aan de maandcommissaris.

3. De maandcommissaris bezoekt -indien gewenst- de vestigingsdirecteur alvorens het gesprek

met de gedetineerde plaatsvindt, en stippelt ter plekke een route door de inrichting uit.
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4. De maandcommissaris bezoekt -indien wenselijk- gedetineerden die in de strafcel verblijven.

Voorts besteedt de maandcommissaris tijdens zijn of haar bezoek aandacht aan de

signalerende taak en is alert op zaken die binnen de commissievergadering besproken zijn of

besproken dienen te worden.

5. De maandcommissaris stimuleert de gedetineerden om problemen in de inrichting op een zo

laag mogelijk niveau op te lossen; in eerste instantie op de afdeling waar het probleem speelt.

De maandcommissaris verwijst zo nodig naar de beklagcommissie of de Gedeco. De

maandcommissaris probeert zoveel mogelijk de problemen, die met de gedetineerden zijn

besproken, direct op te lossen door contact op te nemen met de verantwoordelijken.

Belangrijke en/of structurele problemen worden in de vergadering van de Commissie

besproken.

6. De maandcommissaris brengt tevens een bezoek aan het afdelingshoofd en/of de

vestigingsdirecteur. De klacht wordt dan besproken. Vervolgens vindt terugkoppeling naar de

gedetineerde plaats.

7. De maandcommissaris maakt van zijn of haar bevindingen zo spoedig mogelijk een verslag en

zendt dit de secretaris toe.

8. De secretaris voegt een kopie van het verslag bij de stukken voor de eerstvolgende

vergadering van de Commissie.

9. Indien nodig, volgt er na het bezoek van de maandcommissaris een schriftelijke reactie aan de

gedetineerde.

10. De secretaris onderneemt actie voor klachten waarvan uit het verslag blijkt dat bemiddeling niet

is gelukt. Deze klachten worden op een eerstvolgende beklagzitting gepland en er worden

inlichtingen opgevraagd bij de directie. Daarbij worden zowel klager als directie van de

geplande zittingsdatum op de hoogte gesteld.

11. De maandcommissaris probeert tijdens zijn of haar bezoek aan de inrichting de sfeer waar te

nemen door de afdelingen te bezoeken, rond te lopen en te praten met zowel het personeel als

de gedetineerden. Hiertoe zorgt de maandcommissaris dat alle afdelingen binnen de inrichting,

inclusief de isoleerafdeling, ten minste één keer in de maand door hem worden bezocht.

In 2019 heeft de maandcommissaris 83 klachten kunnen bemiddelen. Klachten worden als “bemiddeld

door de maandcommissaris” beschouwd als uit het verslag van de maandcommissaris duidelijk valt op

te maken dat ze bemiddeld zijn.

Verder zijn er 299 klachten ingetrokken dan wel als ingetrokken beschouwd. Als een gedetineerde een

klacht heeft ingediend en hij gaat vervolgens met ontslag of hij wordt overgeplaatst naar een andere

inrichting, dan krijgt hij een brief met daarin de vraag of hij zijn klacht nog wil handhaven. Als de

gedetineerde niet reageert binnen de gestelde termijn, dan wordt zijn klacht als ingetrokken

beschouwd.
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6) De rechtsprekende taak

Mr. (naam) is voorzitter van de beklagcommissie. Verder treden mr. (naam), mr. (naam), mr. (naam) en

mr. (naam) op als plaatsvervangend voorzitter. Er wordt bij toerbeurt voorgezeten. De overige leden

van de Commissie van Toezicht treden afwisselend op als leden van de beklagcommissie.

De beklagcommissie houdt minimaal twee keer per maand zitting. Het afgelopen jaar zijn er in totaal 23

beklagzittingen gehouden.

Als er sprake is van meerdere in één klaagschrift aangevoerde onderwerpen, waarover een

gedetineerde zich wenst te beklagen, dan worden deze onderwerpen als afzonderlijke klachten

aangemerkt. Een ontvangen klaagschrift dat voor behandeling op een beklagzitting in aanmerking

komt, wordt direct op een beklagzitting ingepland en klager (en zijn eventuele advocaat) en de directie

worden daarover schriftelijk geïnformeerd. Klachten met het onderwerp “disciplinaire straf”, “verlof’ en

“degradatie” komen in beginsel direct in aanmerking voor behandeling op een beklagzitting.

Klager (en zijn eventuele advocaat) en het directielid worden gelijktijdig binnengelaten in de ruimte

waarin de beklagzitting zal worden gehouden. Tijdens de zitting worden klager en zijn eventuele

advocaat in de gelegenheid gesteld om de klacht(en) toe te lichten, waarna de directie de mogelijkheid

krijgt om daarop te reageren. Aansluitend beraadslaagt de beklagcommissie buiten aanwezigheid van

partijen. Vervolgens deelt de voorzitter mondeling de beslissing van de beklagcommissie aan de

partijen mee, onder aanzegging van de beroepsmogelijkheid bij de RSJ. Als een zaak zich niet leent

voor een mondelinge uitspraak dan wordt er schriftelijk uitspraak gedaan. Als er beroep wordt ingesteld

bij de RSJ, wordt de mondelinge uitspraak uitgewerkt in een schriftelijke beslissing.

Er zijn in totaal 469 klachten afgedaan door de beklagcommissie op dan wel buiten zitting. Verder

hebben er 97 rogatoire verhoren plaatsgevonden.

Inzake 157 klachten was betrokkene niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Inzake 206 klachten volgde een ongegrondverklaring.

Inzake 106 klachten volgde een (deels) gegrondverklaring.

In 84 van de (deels) gegrond verklaarde klachten volgde een tegemoetkoming. De tegemoetkomingen

bestonden uit het toekennen van een geldbedrag variërend van € 5 tot € 400 en eenmaal uit het

toekennen van een extra bezoekmoment zonder toezicht.

Er zijn 91 klachten overgedragen aan een andere Commissie van Toezicht dan wel een andere

instantie die bevoegd is om de klacht in behandeling te nemen.

In het merendeel van de zaken die op zitting zijn behandeld werd bijstand verleend door een advocaat.

De voorgenoemde cijfers zijn weergegeven in de onderstaande tabel.
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Klachtencommissie 2019

Afdoening na rogatoir verzoek 97

(Deels) gegrond 106

Ingetrokken 299

Ingetrokken na bemiddeling 83

Niet ontvankelijk 157

Ongegrond 206

Overgedragen 91

Openstaand 68

Totaal 1107

In dit verslagjaar is er 95 keer beroep gesteld bij de RSJ, 5 keer door de directie en de overige keren

door de klager. Van het totaal aantal beroepen is geen enkel beroep gegrond verklaard. 12 beroepen

zijn ongegrond verklaard, 6 beroepen zijn niet-ontvankelijk verklaard en 7 beroepen zijn ingetrokken.

De overige beroepen zijn nog niet afgehandeld door de RSJ.

Beroepscommissie (uitspraken) 2019
Gegrond met compensatie 0
Deels gegrond 0
Ongegrond 12
Niet ontvankelijk 6
Ingetrokken 7
Totaal 25

7) Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen

In 2019:

o Is een nieuwe Sanctiekaart ingevoerd;

o zijn de stukken voor de vergaderingen en de beklagzittingen niet meer per post verzonden,

maar in de elektronische samenwerkruimte geplaatst waar de leden de stukken kunnen

raadplegen;

o heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de inrichting bezocht (d.d. 11 april 2019);

er heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de Commissie van Toezicht (zie

Inspectierapport;

o is de pilot BVJ/ZBJ van start gegaan;

o is een begin gemaakt met de verbouwing van de keukens, de luchtplaats en de sportplaats;

o is er een begin gemaakt met de verbetering van het leefklimaat, met advies van een

omgevingspsycholoog;
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o is het aantal klachten enorm toegenomen;

o zijn de eerste gedetineerden op de lijst van Gedetineerden met Vlucht- en Maatschappelijk

risico (GVM’ers) ingestroomd in de inrichting.

8) Algemene conclusie

De commissie heeft een positief beeld van de inspanningen die de directie en het overige personeel

binnen de inrichting levert teneinde het verblijf van gedetineerden goed te laten verlopen.

Tenslotte merkt de commissie op dat, net als voorgaande jaren, de directie ook afgelopen jaar ervoor

heeft gezorgd dat de commissieleden zich tijdens vergaderingen regelmatig door verschillende

personen heeft kunnen laten voorlichten over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast heeft de directie

de commissieleden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en

bijzondere activiteiten. Hieruit blijkt niet alleen de betrokkenheid van de commissie, maar ook dat de

directie de commissie goed op de hoogte houdt van hetgeen er in de inrichting speelt.

9) Bijlagen

- Totaaloverzicht CvT Bureau Midden-Nederland 2019
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Totaaloverzicht cvt Bureau Lelystad 2019

Inrichting Doorloop termijnen in dagen

Instroom Uitstr. 0-10 11-30 31-40 41-50 51-60 >60

Almere 5 79 3 3 4 1 10 58

HK 152 173 4 15 9 20 14 111

JJI Lelystad 91 90 5 31 17 2 3 32

Lelystad 1107 1022 129 157 61 66 66 543

NM 1345 1256 168 197 60 113 53 665

NS 145 158 21 17 26 13 13 68

Oostvaarders 121 131 7 13 17 12 9 73

PBC 35 35 10 5 4 3 1 12

Ds 680 572 148 150 36 38 20 180

Totaal 3681 3516 495 588 234 268 189 1742

Beslissingen

Afdoen
Deels Over- Ingetrokken

NO Ingetrokken na
Ingetrokken naGegrond Ongegr.

gegrond gedragen
bemiddeling ter zitting rogatoir

verzoek

Almere 6 35 2 0 28 5 3 0 0

HK 11 32 24 3 60 20 8 5 10

JJI Lelystad 8 6 2 3 1 23 15 28

Lelystad 77 226 27 96 140 264 79 18

NM 68 341 16 137 179 278 93 22 122

NS 8 38 5 10 13 31 36 4 13

Oostvaarders 5 38 6 1 48 14 6 5 8

PBC 2 10 0 7 10 2 4 0 0

ds 45 38 13 40 53 305 64 6 8

Totaal 230 764 95 297 532 942 308 64 284
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