
 
 

Jaarverslag 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commissie van Toezicht 
Penitentiaire Inrichting Rotterdam 
Locatie De Schie 

 



 2 

Woord vooraf 
De vrijheidsstraf is een van de meest ingrijpende rechterlijke beslissingen die ons 
staatsbestel kent. De grondrechten van een burger die na een delict is veroordeeld 
worden drastisch beperkt. De gevangenis is in de kern een dwangsysteem dat mensen 
onderwerpt aan een regelgebonden orde. Voor wie zich aanpast aan deze orde hoeft 
het verblijf achter de tralies gedurende enige tijd doorgaans geen blijvende 
moeilijkheden te veroorzaken. Wie zich echter blijft verzetten tegen het systeem mag 
rekening houden met de consequente handhaving van de discipline door het 
penitentiaire personeel. Dat is vakwerk van geduld en waakzaamheid. 
 
Detentie gaat altijd gepaard met spanning. Vrijheidsdrang laat zich niet eenvoudig 
temmen. Mensen die veroordeeld zijn moeten leren omgaan met een drastische 
beperking van hun comfort, hun bereikbaarheid en bewegingsvrijheid en hun 
contacten. Het is voor hen afzien van wat ze normaal zijn gaan vinden. 
Tegelijkertijd richt het gevangeniswezen zich op de toekomst en het herstel van de 
constructieve verbindingen in de samenleving. Na de verwerping komt de 
tegemoetkoming, de voorbereiding op de terugkeer van de gedetineerde in zijn 
maatschappelijke verbanden. 
 
Om te waarborgen dat de uitoefening van macht binnen de gevangenis zich binnen de 
gestelde regels afspeelt, tracht de Commissie van Toezicht met instrumenten van 
consultatie, toezicht en controle te bereiken dat de penitentiaire atmosfeer de 
persoonlijke waardigheid respecteert, dat gedetineerden gevrijwaard blijven van 
willekeur en dat zo mogelijk en nodig hardheid met mildheid kan worden afgewisseld. 
Het tegenwicht dat het toezicht zonodig biedt stabiliseert het schip.  
Wekelijkse contacten, maandelijkse vergaderingen en speciale aandachtsgebieden 
voeden de informatiebronnen, die de Commissie in staat stellen dit toezicht uit te 
oefenen. 
 
Het verslag dat van onze verrichtingen in het jaar 2019 werd samengesteld, treft u 
bijgaand aan. 
 
Hendrik Vis 
Voorzitter Commissie van Toezicht PI De Schie, Rotterdam. 
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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire 
Inrichting Rotterdam, locatie De Schie. 
 
Het jaarverslag geeft, naast enige statistische gegevens over omvang en aard van de 
ingediende klachten, een impressie van de waarnemingen die de leden van de 
Commissie hebben opgedaan tijdens hun werkzaamheden. Ook zijn de belangrijkste 
gesprekspunten opgenomen die tijdens de vergaderingen van de Commissie, al dan 
niet in aanwezigheid van de directie, de revue zijn gepasseerd.  
 
De Commissie streeft ernaar de klachten van gedetineerden zo mogelijk door 
bemiddeling af te doen. De bemiddelingen hebben plaats tijdens het week-
commissariaat.  
 
Om de bemiddeling zo effectief mogelijk te laten zijn, wordt er eenmaal per jaar een 
intervisiebijeenkomst georganiseerd voor de weekcommissarissen waar ervaringen 
met elkaar gewisseld worden. In dit streven past ook het overleg met directie en 
afdelingshoofden om door betere samenwerking en communicatie tot vermindering 
van klachten te komen en het leefklimaat te verbeteren. 
 
Als de bemiddeling niet succesvol wordt afgesloten, wordt de klacht tijdens een 
beklagzitting behandeld en wordt een uitspraak gedaan.  
 
De toezichthoudende taak staat centraal tijdens de maandelijkse 
commissievergaderingen. Tijdens de commissievergaderingen doen de 
portefeuillehouders verslag van hun bevindingen en de aandachtspunten worden 
overlegd met de commissieleden en de directie. Eén of tweemaal per jaar wordt 
schriftelijk verslag door de portefeuillehouders gedaan. Een kort overzicht bevindt zich 
in dit jaarverslag. 
 
Regelmatig geeft de Commissie adviezen aan de directie. De Commissie bespreekt 
deze adviezen met de directie. In hoeverre haar adviezen door de directie worden 
opgevolgd, wordt door de Commissie gemonitord.  
 
De Commissie dankt de directie, de afdelingshoofden en alle overige medewerkers 
voor de constructieve, effectieve en prettige samenwerking in 2019. 
 
Commissie van Toezicht, maart 2020 
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2. De inrichting 
De Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie De Schie (hierna: PI De Schie) kent een 
Huis van Bewaring en een Gevangenis. PI De Schie is een extra beveiligde inrichting die 
plaats biedt aan (levens)lange gestraften en gedetineerden met een vlucht, dan wel 
maatschappelijk risico (GVM). Daarnaast is PI De Schie een van de twee in Nederland 
bestaande penitentiaire inrichtingen voor van terrorisme verdachte personen, de 
Terroristen Afdeling (TA), alsmede voor beheer problematische gedetineerden (BPG). 
Ook is er een afdeling voor extra zorgvoorziening (EZV). 
 
3. Samenstelling en mutaties van de Commissie van Toezicht 
De Commissie bestond per 31 december 2019 uit 12 leden: 
 

Naam lid Functie in 
Commissie van 
Toezicht 

Maat-
schappelijke 
achtergrond 

Portefeuilles 

Dhr. mr. H.G. Vis Voorzitter/ 
weekcommissaris 

Reclassering 
& GGD 

Externe contacten, geestelijke 
verzorging, leefafdeling A 

Mw. mr. W.M. 
de Jager-
Bouwman 

Vicevoorzitter/ 
weekcommissaris 

Justitie en 
gemeentelijke 
ombudsman 

Leefafdeling B, jaarverslag, 
externe contacten 

Mw. E.E. 
Rambaldo-
Zegers de Beijl 

Weekcommissaris Openbaar 
Ministerie 

Leefafdeling C, Gedeco, 
casemanagement (D&R) 

Dhr. drs. B.J.C.J. 
Terstegge 

Weekcommissaris Medicus (Psycho)medische zorg, 
leefafdeling D 

Mw. mr. dr.  
S. Struijk 

Voorzitter 
beklagcommissie 

Weten-
schappelijk 
onderwijs 

Evenementen, 
casemanagement (D&R) 

Dhr. B. van der 
Linden 

Weekcommissaris Inspectie J&V Leefafdeling B, 
activiteitenprogramma en 
arbeid, Gedeco 

Dhr. J.J.W. 
Verbeek 

Weekcommissaris Ministerie van 
J&V DMG 

Leefafdeling D, jaarverslag, 
veiligheid 

Mw. mr. S. 
Evers 

Weekcommissaris Bedrijfsleven Voeding en winkel, geestelijke 
verzorging 

Mw. drs. T.P.W. 
van Neerbos 

Weekcommissaris Politie en GGZ Leefafdeling C, 
activiteitenprogramma 

Mw. mr. A.M.G. 
van de Kragt 

Voorzitter 
beklagcommissie 

Rechtspraak  

Mw. mr. L.C. 
van Walree 

Voorzitter 
beklagcommissie  

Rechtspraak  

Dhr. mr. P.H. de 
Bruin 

Voorzitter 
beklagcommissie 

Advocatuur  

Er werden drie nieuwe beklagvoorzitters aangesteld in 2019. 
Ambtelijk secretaris is mevrouw P. van den Berg. 
Het gezamenlijk secretariaat van de Commissies van Toezicht bevindt zich in de 
Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.  
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4. Cijfers over 2019 
Aantal beklagzittingen 
In 2019 zijn er 34 beklagzittingen gehouden (gemiddeld drie per maand en gemiddeld 
12 zaken per zitting).  
 
Aantal contacten met de Gedeco in 2019 
In 2019 zijn door de commissieleden geen vergaderingen van de Gedeco bijgewoond. 
De Gedeco is een inspraakorgaan van gedetineerden met betrekking tot de inrichting. 

  
Aantal medische klachten in 2019 
Medische klachten  
   2017 2018 2019 
Aantal klachten 28 21 32* 
Bemiddeld hoofd medische zaken 13 13 18 
Naar Medisch Adviseur  5  2 7 
Naar RSJ  2  1 2 
RSJ gegrond  0  0 1 
Ontslag/overplaatsing (niet 
bemiddeld) 

 2  7 7 

* waarvan 12 klachten van één persoon 
  
Overzicht ingediende beklagschriften 2019 
Een overzicht van het aantal ingediende beklagschriften dat via bemiddeling of 
behandeling op beklagzittingen is afgedaan, is achter in dit jaarverslag opgenomen.  
 
In de vergadering van de commissie van toezicht PI De Schie van 7 maart 2018 is 
gesproken over de notitie “Klachtenstroom: meedrijven of kanaliseren?”, waarin een 
aantal voorstellen werd gedaan voor reductie van de klachtenstroom. Deze voorstellen 
zijn geïmplementeerd in maart 2018.  
Op 1 februari 2019 zijn deze voorstellen geëvalueerd. Er is over 2018 een daling van 
het aantal klachten met 25% geconstateerd, maar niet kan met zekerheid gezegd 
worden dat deze daling enkel het gevolg is van de gemaakte nieuwe afspraken. In 2019 
zijn 791 klachten ingediend. Een daling van 88 klachten ten opzichte van 2018. Ook nu 
kan niet vastgesteld worden dat deze daling enkel het gevolg is van de gemaakte 
afspraken, nu er ook in 2019 minder klachten van veelklagers zijn ontvangen. Wel kan 
worden geconcludeerd dat de samenwerking met de inrichting, met name tijdens de 
bemiddeling, is verbeterd. Tevens is vastgesteld dat sommige afspraken nog 
geïmplementeerd moeten worden dan wel beter verankerd dienen te worden in het 
werkproces. Voor een volledig overzicht van de gegevens van 2019 wordt verwezen 
naar de bijlagen. Een vergelijkbaar overzicht van 2018 is ook achterin opgenomen.  
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Overzicht soorten ingediende klachten per onderwerp in 2019 
(in vergelijking met 2018) 
 

Soort klachten Aantal 2019 Aantal 2018 
Activiteiten (arbeid)  20 16 
Activiteiten (diversen)  36 17 
Activiteiten (luchten) 22 15 
Activiteiten (sport) 24 8 
Bejegening 28 40 
Compensatie 0 0 
Contact buitenwereld (bellen) 8 17 
Contact buitenwereld (bezoek) 55 31 
Contact buitenwereld (media) 0 0 
Contact buitenwereld (post) 7 6 
Controle 19 17 
Dagprogramma, beveiliging en toezicht op 
maat (DBT) 

37 31 

Disciplinaire straf 89 93 
Eisen verblijfsruimte 5 5 
Geweld 0 0 
Informatie/procedure 97 126 
Nog onbekend** 0 26 
Ordemaatregel 27 16 
Persoonlijke voorwerpen 33 46 
Regime 1 48 
Rekening courant/zak- en kleedgeld 27 19 
Rogatoir verzoek 83 119 
Schadeverhaal 2 0 
Selectie/overplaatsing (extern) 15 13 
Selectie/overplaatsing (intern) 8 12 
Transport 3 2 
Verlaten inrichting 30 32 
Verzorging (diversen) 64 66 
Verzorging (godsdienst/levensovertuiging) 3 0 
Verzorging (medisch) 34 35 
Verzorging (persoonlijk) 14 23 
Totaal 791 879 
** zaken waarvan het onderwerp nog niet bekend is, omdat de klacht is ingediend in een vreemde taal 
of omdat uit de klacht niet blijkt waarover nu precies geklaagd wordt.  
 
Een (lichte) toename van klachten wordt gezien bij de activiteiten (zowel sport, 
luchten, diversen als arbeid), contact buitenwereld (bezoek), ordemaatregelen en 
rekening-courant/zak- en kleedgeld. Een (lichte) afname van klachten wordt gezien ten 
aanzien van bejegening, disciplinaire straffen, persoonlijke voorwerpen, regime, 
almede het aantal rogatoire verzoeken dat is ontvangen. Bij rogatoire verzoeken wordt 
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een gedetineerde op zijn klacht gehoord in een andere inrichting dan de inrichting 
waar de klacht betrekking op heeft.  
 
5. De toezichthoudende taak 
In de maandelijkse vergaderingen van de Commissie staat de toezichthoudende taak 
centraal. Door uitwisseling met de directie van actuele aangelegenheden wordt 
gestreefd naar het voorkomen van klachten en het verbeteren van de gang van zaken 
binnen de inrichting. In deze vergadering komt ook het te voeren dan wel gevoerde 
beleid van de directie ter sprake.  
 
Voorafgaand aan de maandelijkse commissievergadering vinden soms thema-
bijeenkomsten plaats waarin een deskundige de Commissie over bepaalde zaken 
voorlicht. In 2019 vond één themabijeenkomst plaats. 
 
Op 1 mei 2019 heeft de Commissie een voorlichting gehad en een bezoek gebracht aan 
de nieuwe meldkamer in de inrichting. Op meer plekken zijn camera’s geïnstalleerd 
met een groter bereik en een scherper beeld.  
  
Op 1 november 2019 heeft overleg met de afdelingshoofden plaatsgevonden. Het 
overleg met de afdelingshoofden wordt een keer per jaar gehouden. Agendapunten 
voor dit overleg komen zowel van de Commissie als van de afdelingshoofden. De 
directie is geen deelnemer aan dit overleg. Een goed begrip van elkaars rollen en 
knelpunten bevordert de verstandhouding en het oplossingsvermogen.  
 
In augustus 2019 heeft er – gezien de vakantieperiode - geen commissievergadering 
plaatsgevonden.  
 
Er zijn 15 portefeuilles. Per portefeuille is een commissielid de hoofdverantwoordelijke 
en een tweede commissielid fungeert als achtervang. De portefeuillehouders hebben 
regelmatig overleg met de betrokkenen van de diverse sectoren en doen daarover 
verslag in de maandelijkse commissievergadering. De portefeuillehouders 
complementeren het beeld dat in de contacten met gedetineerden en het overleg met 
de directie is ontstaan. Ook leveren de portefeuillehouders materiaal aan voor het 
jaarverslag en ten minste eenmaal (maar bij voorkeur tweemaal of vaker) per jaar 
doen zij schriftelijk verslag aan de vergadering van de Commissie. 
 
De Commissie van Toezicht maakt gebruik van diverse instrumenten om zicht te krijgen 
op de werkelijkheid van het penitentiaire bedrijf. Daartoe verdeelt ze haar aandacht 
over de diverse afdelingen en onderwerpen. De informatie die aldus wordt verzameld 
wordt in de vergadering met de directie besproken om de gang van zaken te evalueren 
en waar nodig en mogelijk voorstellen te doen om deze bij te stellen. 
 
De A-afdeling (gevangenis) 
De A-afdeling bestaat, anders dan de andere afdelingen, uit slechts twee ringen. De 
derde ring is in gebruik als de A3-afdeling, maar dit is een aparte afdeling met eigen 
personeel en een eigen afdelingshoofd.  
 



 10 

In januari 2019 heeft het afdelingshoofd van de A-afdeling zijn functie neergelegd. Op 
16 augustus 2019 is het nieuwe afdelingshoofd begonnen. Het afdelingshoofd van de B-
afdeling heeft in de tussentijd als interim-afdelingshoofd gefungeerd. Zowel met het 
voormalige afdelingshoofd, het interim-afdelingshoofd, als het nieuwe afdelingshoofd 
bestond en bestaat een goed contact. Hoewel verwacht kan worden dat deze 
wisselingen een negatief effect op de totale invoer van klachten zou kunnen opleveren, 
is dit niet het geval geweest.   
 
De A3 afdeling (TA en BPG) 
De A3-afdeling is onderverdeeld in cellen voor terreurverdachten- en 
veroordeelden(TA), cellen voor beheersproblematische gedetineerden(BPG) en de 
afzonderingscellen. De speciaal getrainde staf heeft in 2019 de minister-president en 
twee ministers welkom geheten zodat ze zich een beeld konden vormen van de 
werklast op deze afdeling. Tevens zijn een aantal medewerkers tot hun verrassing 
uitgenodigd op het Catshuis.  
Een rapportage van de Inspecties Gezondheidszorg en Justitie en Veiligheid bracht in 
2019 aan het licht dat er geen hiaten in de zorg geconstateerd werden en dat ook op 
het gebied van de mensenrechten zich geen onverdedigbare kwalijke toestanden 
hebben voorgedaan op de TA-afdeling. 
Het normaliseringsstreven dat in 2016 door de Tweede Kamer werd bepleit bij de 
aanpak van terreurverdachten, leidt ertoe dat thans een begin is gemaakt met 
regelmatige arbeid en met groepsactiviteiten op gebied van sport en educatie op de 
TA-afdeling. 
De isoleerafdeling is in 2019 vaker gebruikt als gevolg van de aanpassing van de 
landelijke sanctiekaart en het strenger straffer van gedetineerden die in bezit bleken te 
zijn van contrabande in de vorm van drugs en mobiele telefoons. Met isolatie werd 
beoogd voor hen een hindernis op te werpen en een afschrikking te manifesteren 
zodat zij de risico's van dergelijk bezit vaker zouden laten passeren.  
 
De B-afdeling (gevangenis)  
Het jaar 2019 is roerig geweest op de B-afdeling.  
De B1-afdeling heeft een regime met extra vrijheden en faciliteiten voor de daar 
verblijvende gedetineerden. Zo hadden zij vrij toegang tot een eigen luchtplaats. 
Omdat deze luchtplaats voor de invoer van contrabande met behulp van drones werd 
misbruikt, is de vrije toegang tot de luchtplaats stopgezet.  
Voorts was er sprake van de aanwezigheid van veel drugs en mobiele telefoons op de 
B2- en de B3-afdeling. Dat gaf veel onrust, waarbij een kleine groep gedetineerden 
anderen onder druk zette en bedreigde. Een gerichte actie van de inrichting tegen de 
veroorzakers hiervan heeft de rust in de tweede helft van 2019 doen weerkeren. 
 
De C-afdeling (Huis van Bewaring en gevangenis) 
De C1 betreft de extra-zorgvoorziening (EZV) waar gedetineerden worden geplaatst 
(HvB en gevangenis) die kampen met psychische, sociale en/of medische 
problematiek. Tevens worden hier zedendelinquenten ondergebracht om hen te 
beschermen tegen represailles. Voor deze afdeling is meer personeel beschikbaar dat 
specifiek is geselecteerd en opgeleid, waardoor vragen en problemen ondervangen en 
vaak praktisch opgelost kunnen worden.  
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Op de C2 zijn, naast de cellen bedoeld voor gedetineerden die extra zorg nodig 
hebben, zes Rechter Commissaris(RC)-cellen beschikbaar.  
 
De D-afdeling (Huis van Bewaring) 
Deze afdeling beslaat driemaal 24 cellen. Er wordt op dit moment gekeken naar 
uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen (mpc) in verband met een landelijk 
celtekort. Hier is in 2019 nog geen uitvoering aan gegeven vanwege 
personeelstekorten. Het merendeel  van deze gedetineerden wil liever niet op een 
mpc geplaatst worden. 
De doelgroep gedetineerden is de laatste jaren problematischer geworden. 
Gedetineerden hebben vaker psychische problemen wat het werk er niet 
gemakkelijker op maakt. Dit wordt door DJI erkend en er is ruimte gemaakt om ook 
hiervoor extra personeel aan te nemen. Hierdoor kunnen er meer (cel)controles plaats 
vinden  op de afdeling. Ook de activiteiten ten aanzien van resocialisatie van de 
gedetineerden gaat, na een mindere periode, in 2019 weer goed. 
 
Activiteitenprogramma 
Dagprogramma 
Het dagprogramma voldoet qua uren en rechtactiviteiten aan de door de Pbw en DJI 
gestelde normen. Het digitale systeem waarmee dagprogramma en dienstrooster 
worden opgesteld, geeft door middel van kleurencodes automatisch aan of dit het 
geval is. Een nieuw dagprogramma is in voorbereiding om onvolkomenheden en 
inefficiënties te verhelpen.  
 
Sport 
Buitensport is vooral voetbal. Binnensport betreft met name fitness, volleybal en 
tennis. Vorige jaren waren er regelmatig problemen met het niet doorgaan van 
sportactiviteiten door uitval van personeel door langdurig zieken en tijdens de 
vakantieperiode. Die problemen zijn in 2019 minder groot waardoor er minder uitval 
van sportactiviteiten is. De instructeurs lichamelijke opvoeding (ilo) stemmen vakanties 
beter onderling af en sportgroepen worden waar mogelijk gecombineerd. De inzet van 
penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers) als ondersteuning bij de sport is niet altijd 
mogelijk, omdat de verblijfsafdelingen in de vakantieperiode ook kampen met 
bezettingskrapte. 
Naast het reguliere sportaanbod zijn er in 2019 vijf extra sporttoernooien in 
weekenden georganiseerd (bv. voetbal- of tennistoernooien).  
De TA-gedetineerden sporten binnen met eigen personeel. Vooral zaaltennis is bij hen 
in trek. De BPG-gedetineerden sporten niet in groepsverband, maar individueel in een 
behoorlijk geoutilleerde fitnessruimte op de A3 (tweemaal per week drie kwartier).  
Idealiter begeleiden ilo’ers de sportactiviteiten,  roostertechnisch is dit echter niet te 
realiseren. Claims voor extra ilo-inzet in het jaarplan van de PI zijn door DJI niet 
gehonoreerd. De sportbegeleiding vindt ook plaats onder begeleiding van piw’ers met 
een sport- en spelopleiding.  
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Bibliotheek 
Er is nog geen zicht op het tijdstip waarop tablets en e-readers de uitleenfunctie van 
de bibliotheek gaan overnemen. Deze digitale hulpmiddelen kunnen bovendien de 
bredere sociale functie van de bibliotheek nimmer vervullen. Het gaat dan om 
onderling contact tussen gedetineerden maar ook om gedetineerden die wat rust 
zoeken en een luisterend oor krijgen van de bibliotheekmedewerker.  
Omdat de digitalisering van de bibliotheken is vertraagd, stelt DJI jaarlijks € 1.500, - per 
jaar beschikbaar voor de twee penitentiaire locaties van de PI Rotterdam. De locaties 
hebben dit bedrag verdubbeld tot € 1.500,- per locatie. Dat blijft weinig, nu van dit 
bedrag de opgelopen achterstand met de aanschaf van literatuur moet worden 
ingelopen en reparaties van boeken moeten worden betaald evenals abonnementen 
voor kranten en tijdschriften. De bibliotheek gaat er dan ook langzaam maar zeker op 
achteruit. Daar komt bij dat door sluitingen van andere penitentiaire inrichtingen 
zogenaamde steuncollecties in bijzondere vreemde talen zijn verdwenen. De 
mogelijkheid wordt onderzocht om de boekencollectie van de bibliotheek aan te vullen 
met schenkingen van buiten de inrichting met gebruikte boeken.  
 
Onderwijs  
Er is voor de PI De Schie één onderwijzer fulltime beschikbaar. Deze onderwijzer 
beantwoordt ook vragen met betrekking tot onderwijs in verband met een vacature bij 
het onderwijs in Hoogvliet. 
Gedetineerden kunnen per week maximaal twee uur onderwijs in arbeidstijd volgen. 
Eventueel meer uren onderwijs kunnen worden toegekend als er plaatsen in het 
onderwijszaaltje beschikbaar zijn en als dat is in te passen in het activiteiten-
programma.  
Verder is het mogelijk om een beroepskeuze- en een competentietest te doen. De 
huidige tests zijn echter wat achterhaald. Op landelijk niveau wordt gekeken naar meer 
geschikte tests. Twee vrijwilligers van Humanitas helpen bij het onderwijs voor 
Nederlandse laaggeletterden. Verder begeleidt de onderwijzer gedetineerden die 
extern onderwijs volgen (meestal MBO en HBO) en begeleidt hij ook 
onderwijsactiviteiten op de TA en BPG-afdeling. 
De lessen worden niet klassikaal gegeven, maar individueel (computergestuurd). Er zijn 
12 plaatsen in het leslokaal en vijf plaatsen voor Humanitas. 
 
Arbeid  
De gedetineerdenarbeid in PI De Schie staat onder druk vanwege een flink aantal 
vacatures en langdurig zieken bij het arbeidspersoneel. Dit probleem zal de komende 
jaren door de vergrijzing van het personeelsbestand alleen nog maar toenemen. 
Intensieve wervingsacties bieden nog onvoldoende soelaas. Er zijn, na een dip medio 
2019, wel voldoende externe opdrachtgevers voor de gedetineerdenarbeid. 
Positief zijn de inspanningen om gedetineerden door middel van scholing en training 
beter toe te rusten voor een baan in de vrije maatschappij na hun ontslag.  
 
Geestelijke verzorging 
De Schie heeft met 250 gedetineerden in uren bijna drie volle formatieplaatsen 
beschikbaar. Deze zijn verdeeld over acht denominaties. De urenverdeling is aangepast 
aan de bestendige behoefte. De voorkeuren van de gedetineerden leidden tot een 
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ingrijpende wijziging van de formatie. De talrijke moslimpopulatie maakte de 
aanstelling van een tweede imam nodig. Met ingang van mei 2019 is hier invulling aan 
gegeven. De aanstelling van de dominee werd daarentegen gehalveerd. In 2019 
ontstond tevens zowel een vacature voor een protestantse als een katholieke pastor. 
In de vacatures voor de pastores is inmiddels voorzien. De humanist begon in 2019 aan 
een speciale gespreksgroep voor 50-plussers. Ook werden filosofiecursussen gestart op 
de afdelingen en werd er bovendien op de TA in samenwerking met de imam een 
begin gemaakt met filosofie.  
De filosoof is als gewaardeerde vrijwilliger niet in dienst van justitie. Hij tracht met de 
gedetineerden te zoeken naar de condities waaronder men ook in gevangenschap een 
waardevol leven kan leiden. Het geoefende denken kan daarin een rol van betekenis 
spelen. 
Geconstateerd wordt dat ongeveer 20 % van de gedetineerden geen contact heeft met 
een geestelijk verzorger. De penitentiair inrichtingswerkers verwijzen met name 
evident kwetsbare gedetineerden naar een geestelijk verzorger, de vertrouwens-
persoon bij uitstek in een ondoordringbare omgeving. 
 
Winkel en voeding  
Sinds de overgang van de inrichtingswinkel in huis naar het gebruik van een landelijke 
inrichtingswinkel waar de gedetineerden hun boodschappen kunnen doen in 2017, is 
het aantal klachten over de winkelleveringen verveelvoudigd. Hoewel er door het 
hoofdkantoor, de directie en het afdelingspersoneel, met name het laatste half jaar 
van 2019, hard gewerkt is om dit te verbeteren, blijft het nog steeds een regelmatig 
terugkerend agendapunt op de maandelijkse vergaderingen met de directie en 
daarmee een punt van zorg. Winkelklachten worden ingeschreven onder het 
onderwerp verzorging (diversen). Met het landelijke besluit om geen naleveringen 
meer te doen, en ook de problematiek met de aanvoer van producten vanuit de 
leverancier van de winkel is het aantal klachten – 64 klachten in 2019 tegenover 66 
klachten in 2018 – nog niet verminderd. Via de Klankbordgroep is dit onder de 
aandacht gebracht van de minister van rechtsbescherming gebracht en ook in 2020 zal 
dit een punt van aandacht blijven.  
 
(Psycho)medische zorg 
In grote lijnen verloopt het goed op de afdeling zorg, al zijn er altijd wel zaken die 
aandacht behoeven of moeilijk liggen. Dat betreft met name de krapte aan aanbod van 
GZ-psychologen en verpleegkundig personeel. De mensen die er wel zijn functioneren 
allemaal erg goed. Iedereen heeft voldoende bij- en nascholing gehad voor 
herregistratie voor zijn functie. 
Een groot punt van verbetering ten opzichte van vorige jaren is dat de medische 
dossiers nu centraal zijn opgeslagen, waardoor er een goed dossier beschikbaar is als 
een gedetineerde wordt overgeplaatst of na een paar jaar in de buitenwereld opnieuw 
in de gevangenis komt. Dat bespaart veel werk en komt de kwaliteit van de zorg ten 
goede. 
 
Extra werk voor de GZ-psychologen komt door de verplichte risicoanalyse die verplicht 
is voor gedetineerden die verlof moeten krijgen of naar een psychiatrische kliniek 
zullen worden overgeplaatst. Voorlopig is dit werk uitbesteed aan De Waag.  
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Huisartsen 
De huisartsenvoorziening heeft in 2019 goed gefunctioneerd. Er is een nieuwe huisarts 
(van de FMMU), die goed functioneert. 
 
Psychologen  
Een van de psychologen is uit PI De Schie. In de leemte is voorlopig voorzien doordat 
een van de psychologen van PI Hoogvliet twee dagen in PI De Schie komt werken. Met 
name GZ-psychologen zijn moeilijk te krijgen in de PI.  
PI De Schie heeft samen met het PPC Scheveningen een opleidingsplaats voor een GZ-
psycholoog. Daardoor is er één psycholoog (partieel) werkzaam in De Schie. Er is ook 
nog een stagiair (afgestudeerd psycholoog) die zich voorbereidt op de opleiding voor 
GZ-psycholoog. 
 
Psychiater 
Waarschijnlijk komt er in 2020 een andere psychiater, onder andere omdat de huidige 
wat weinig uren in PI De Schie aanwezig kan zijn en niet beschikbaar is op dinsdagen 
als het psycho-medisch overleg (PMO) wordt gehouden. 
 
Medicatie en apotheek 
De medicatievoorziening loopt niet vlekkeloos, maar hierdoor zijn geen incidenten 
ontstaan. 
 
Tandarts 
De tandartsbus functioneert goed. Er is al jaren dezelfde tandarts. De kwaliteit van de 
diensten van de tandarts is goed. De tandartsenkamer mag nog altijd niet ontmanteld 
worden, hoewel deze overbodig is geworden. 
 
 Medische klachten 
De bemiddeling van medische klachten kost in het algemeen heel veel tijd. De meeste 
klachten hebben (net zoals de beklagzaken van de Commissie Van Toezicht) niet 
optimale communicatie als achtergrond en zijn dus niet primair medisch. De meeste 
klachten kunnen door het hoofd Zorg bemiddeld worden. Het aantal beklagzaken 
verandert niet wezenlijk.  
Er is één gedetineerde  geweest, die een arts en twee verpleegkundigen voor het 
Medisch Tuchtcollege heeft gedaagd. Die klachten zijn schriftelijk afgedaan en 
ongegrond verklaard. Niettemin heeft zo’n tuchtklacht heel grote impact op de 
aangeklaagden.  
 
Casemanagement (D&R) 
In 2018 was de werkdruk bij het casemanagement zeer hoog en heeft de Commissie 
ook veel klachten ontvangen over de opgelopen vertraging in de fasering en 
verlofaanvragen van gedetineerden. Er zijn nieuwe casemanagers aangenomen en 
ingewerkt en er is destijds een begin gemaakt met het wegwerken van de 
achterstanden. En met succes. De casemanagers zijn weer vaker aanwezig op de 
afdelingen. Er wordt veel gedaan op de vijf leefgebieden om terugkeer in de 
samenleving goed voor te bereiden. Dat leidt elke zes weken tot een D&R-plan 
(Detentie en Reïntegratieplan). De interactie tussen de casemanager, mentoren en 
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piw’ers verloopt op dit vlak prima. Het aantal klachten ten aanzien van de 
casemanagers is dan ook verminderd. Deze klachten worden ingeschreven onder het 
onderwerp informatie/procedure en daar is een significante vermindering te zien van 
126 klachten in 2018 naar 97 klachten in 2019. Niet al deze klachten gingen of gaan 
over het casemanagement, maar wel een groot deel.  
Voorts is er in 2019 een nieuw plaatsvervangend hoofd casemanagement 
aangetrokken, nadat het voorgaande plaatsvervangende hoofd een andere functie 
binnen de inrichting is gaan bekleden.  
 
Veiligheid 
Er is door DJI in samenwerking met de PI twee jaar geleden een zogenaamde Safety, 
Security en Housing audit gedaan. De aandachtspunten die daaruit naar voren zijn 
gekomen, zijn opgepakt en afgerond. 
 
De ontvluchting in december 2018 is in 2019 door verschillende partijen onderzocht. 
De conclusie was dat de ontvluchting vooral een gevolg is geweest van menselijk falen 
en gebrek aan penitentiaire scherpte in combinatie met miscommunicatie, zowel bij de 
badafdeling als de verblijfsafdeling van de betrokken gedetineerde.  
 
In 2019 is een nieuwe meldkamer in gebruik genomen, waar beveiligingsmedewerkers 
via monitoren kwetsbare plekken van de inrichting observeren. Daarnaast vinden 
dagelijkse controles plaats rond de buitenmuren, aan de binnenkant van de muren en 
op het dak van de inrichting. De luchtplaats wordt steevast voorafgaand aan en na 
afloop van het luchten gecontroleerd. 
 
Er waren in 2019 in de gehele PI Rotterdam ongeveer 28 vacatures op een formatie 
van gemiddeld 140 fte aan beveiligingspersoneel.   
 
Beheersing calamiteiten 
De Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) was verouderd. Nog in de loop van 2019 
is door de preventiemedewerker van de PI Rotterdam een nieuwe RI&E gestart. 
Instructies hoe te handelen bij calamiteiten zijn digitaal beschikbaar. Er wordt 
voornamelijk droog geoefend in het beheersen van calamiteiten, inclusief zogenaamde 
tabletopoefeningen. Er wordt ook met de brandweer geoefend. Er zijn te allen tijde 
voldoende BHV’ers in dienst. 
 
Jaarverslag 
In goede samenwerking is het jaarverslag 2018 van de Commissie op 3 april 2019 
definitief geworden en verzonden aan de ketenpartners. Op 11 april 2019 is het 
jaarverslag gepubliceerd op de site van DJI. 
 
Gedeco  
In 2019 is er enige tijd geen Gedeco actief geweest, omdat er geen/te weinig leden 
voor waren. De directie heeft hier in eerste instantie niets mee gedaan, omdat de 
Gedeco er is voor de gedetineerden en zij zelf hier aandacht voor moeten hebben. Het 
standpunt van de directie hierin was dat het niet de taak van de directie is om actief 
leden voor de Gedeco te werven. Dit is in een aantal vergaderingen onderwerp van 
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gesprek geweest. Met de komst van een nieuwe plaatsvervangend directeur is hier 
weer meer aandacht voor, zijn er nieuwe Gedecoleden en inmiddels hebben de eerste 
vergaderingen plaatsgevonden.  
 
Externe contacten 
De voorzitter is lid van de landelijke Klankbordgroep voor de 45 commissies van 
toezicht in NL. Hierdoor is er een goed inzicht in de samenhang van de landelijke en de 
lokale vraagstukken. Er zijn geregeld contacten met de RSJ, de Inspecties, de DJI en b.v. 
het platform Levenslang waaraan de voorzitter deelneemt. Daarnaast heeft de 
voorzitter, buiten de maandelijkse vergaderingen met de Commissie, regelmatig 
contact met de directie en voorzitters van andere Commissies (m.n. binnen het 
arrondissement).  
 
6. De adviestaak  
Ook in 2019 is een aantal adviezen van de Commissie van Toezicht aan de directie 
voorgelegd.  
 
De Commissie heeft aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: 
• De huisregels en de regels voor bezoek zonder toezicht ter inzage leggen in de 

teamkamers en in de bibliotheek. 
• De slechte winkelsituatie is onder de aandacht gebracht en gehouden van de 

Klankbordgroep Commissies van Toezicht. 
• De werkzalen moeten soms gesloten worden wegens ziekte van personeel of 

gebrek daaraan. Deelname aan arbeid is een zinvolle dagbesteding die node gemist 
kan worden. 

 
7. De bemiddelingstaak 
De Commissie van Toezicht streeft ernaar bij zoveel mogelijk daarvoor geschikte 
klachten te bemiddelen. Rogatoire verzoeken, klachten over disciplinaire straffen, 
ordemaatregelen, verlof en bejegening worden gewoonlijk niet bemiddeld.  
 
Een keer per jaar vindt er een intervisie bijeenkomst plaats voor de week-
commissarissen. In 2019 was dit op 1 november 2019. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
ervaringen uitgewisseld, probleempunten vastgesteld die tijdens de volgende 
vergadering zijn besproken met de directie en werkwijzen gedeeld en geëvalueerd.  
 
In 2019 is steeds vaker digitaal verslag gedaan van de weekdiensten, al is gebleken dat 
nog niet elke weekcommissaris dit doet. Doel voor 2020 is dan ook om alle verslagen 
van de weekdiensten digitaal te doen. Ook krijgen de afdelingshoofden op een eerder 
moment de klacht doorgestuurd, zodat zij voorbereid zijn op eventuele vragen van de 
weekcommissaris, maar ook hier is gebleken dat dit in 2019 nog niet vlekkeloos verliep 
en extra aandacht behoeft.  
 
8. De rechtsprekende taak  
Gemiddeld zo’n drie keer per maand (met uitzondering van de zomermaanden en 
december) komt de beklagcommissie bij elkaar. De beklagzittingen vinden in de regel 
plaats op donderdagochtend of donderdagmiddag in een daarvoor gereserveerde 
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ruimte in PI De Schie. Per zitting worden er gemiddeld twaalf klachten behandeld. 
Voorafgaand aan de klachtenbehandeling vinden, indien geagendeerd, de rogatoire 
verhoren plaats. Tijdens de beklagzitting krijgen, voor zover aanwezig, beide partijen 
de mogelijkheid om hun klacht of verweer toe te lichten en over en weer op elkaar te 
reageren. Vervolgens beslist de beklagcommissie, bestaande uit de voorzitter en twee 
leden, afhankelijk van het soort klacht en als de tijd dat toestaat bij voorkeur direct 
mondeling of in een later stadium schriftelijk naar aanleiding van de klacht. Tegen de 
uitspraak van de beklagcommissie kunnen klagers of de directie in beroep gaan. Dit 
gebeurt met enige regelmaat.  
 
9. Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PI De Schie op 8  januari 2019 waren een aantal 
leden van de Commissie aanwezig. De directeur van de PI Rotterdam presenteerde een 
terugblik op 2018 en de ambities voor 2019. 
 
Op 15 maart 2019 werd door de Commissie van Toezicht een leerzaam werkbezoek 
gebracht aan de PI Alphen aan de Rijn. 
 
Op 4 november 2019 is een aantal leden aanwezig geweest bij de jaarlijkse landelijke 
themadag voor Commissies van Toezicht.  
 
Op 4 december 2019 vond het jaarlijkse diner van de Commissie met de directie plaats. 
Hierbij is afscheid genomen van twee leden en een plaatsvervangend directeur die per 
1 juli 2019 hun functie hebben neergelegd.  
 
10. Algemene conclusies  
Ook in 2019 is een afname van het aantal ingediende klachten te zien. Onduidelijk is of 
deze afname het gevolg is van de aanpassingen in de werkwijze in 2018 en/of het 
ontbreken van klachten van veelklagers.  
Een (lichte) afname van klachten wordt gezien ten aanzien van bejegening, 
disciplinaire straffen, persoonlijke voorwerpen, regime, almede het aantal rogatoire 
verzoeken dat is ontvangen. Daarentegen wordt een (lichte) toename van klachten 
gezien bij de activiteiten (zowel sport, luchten, diversen als arbeid), contact 
buitenwereld (bezoek), ordemaatregelen en klachten over rekening-courant/zak- en 
kleedgeld.  
 
De uitval van arbeid (en mogelijke andere activiteiten) door langdurig zieken en 
personeelstekorten blijft, ook in 2020, een punt van aandacht voor de Commissie.  
 
Hetzelfde geldt voor de winkelproblematiek. Ook hieraan zal de Commissie in 2020 
aandacht blijven besteden.  
 
In 2019 is een aanvang gemaakt met het digitaliseren van het weekverslag van de 
bemiddeling. Dit zal in 2020 worden voortgezet.  
 
De samenwerking tussen de directie, de afdelingshoofden en de leden van de 
Commissie is onverminderd goed en constructief.  



Bijlagen 
 
Managementoverzicht 2019 

2019 begin 
voor 
raad 

instr uitstr dlt gegr ong deels 
gegr 

overg n-o ing Ing na 
bemiddelen 

ing 
ter 
zitting 

afdoening 
na rog 

eind-
voorraad 

Januari 172 69 74 86 4 16 0 4 11 33 0 2 4 167 
Februari 167 68 38 123 1 13 1 2 6 9 4 2 0 197 
Maart 197 57 70 96 4 17 1 4 3 18 4 0 19 184 
1e kwartaal 172 194 182 102 9 46 2 10 20 60 8 4 23 184 
April 184 64 80 95 1 15 0 1 30 12 6 5 10 168 
Mei  168 79 40 65 3 7 0 4 1 12 2 1 10 207 
Juni 207 70 72 90 6 20 1 5 0 29 0 6 5 205 
2e kwartaal 184 213 192 83 10 42 1 10 31 53 8 12 25 205 
Juli  205 68 96 95 9 17 1 7 31 18 0 3 10 177 
Augustus 177 67 36 49 0 2 5 4 0 25 0 0 0 208 
September 208 69 73 103 1 11 0 2 48 7 1 3 0 204 
3e kwartaal 205 204 205 82 10 30 6 13 79 50 1 6 10 204 
Oktober  204 76 63 61 0 15 0 1 1 33 4 2 7 217 
November 217 53 61 95 2 12 0 4 16 16 0 2 9 209 
December 209 51 65 105 10 14 0 5 7 14 9 1 5 195 
4e kwartaal 204 180 189 87 102 41 0 10 24 63 13 5 21 195 
Totaal 172 791 768 89 41 159 9 43 154 226 30 27 79 195 

Instr= instroom, uitstr = uitstroom, dlt= doorlooptijd, gegr= gegrond, ong= ongegrond, overg= overgedragen, n-o=niet-ontvankelijk, ing = ingetrokken, rog = rogatoir 
verzoek 
 



 

Managementoverzicht 2018 
2018 begin 

voor 
raad 

instr uitstr dlt gegr ong deels 
gegr 

overg n-o ing ing na 
bemiddelen 

ing 
ter 
zitting 

afdoening 
na rog 

eind-
voorraad 

Januari 295 65 148 127 4 13 2 8 62 32 6 1 20 212 
Februari 212 84 70 103 2 9  6 28 8 4 6 7 226 
Maart 226 81 91 104 5 30  5 13 24 6 1 7 216 
1e kwartaal 295 230 309 111 11 52 2 19 103 64 16 8 34 216 
April 216 81 69 98 3 17  8 10 22 3 1 5 228 
Mei  228 113 72 120 3 7  2 12 15 5  28 269 
Juni 269 64 56 68  10  8 4 18 4  12 277 
2e kwartaal 216 258 197 95 6 34  18 26 55 12 1 45 277 
Juli  277 64 87 91 5 16  3 10 29 2  22 254 
Augustus 254 90 82 98 4 15  2 40 8 4 1 8 262 
September 262 71 82 97 6 8  4 30 27 3 3 1 251 
3e kwartaal 277 225 251 95 15 39  9 80 64 9 4 31 251 
Oktober  251 80 97 143 8 19  5 42 12 3 2 6 234 
November 234 55 77 90 4 20  3 6 36 2 1 5 212 
December 212 31 71 114 1 8   22 31 5 3 1 172 
4e kwartaal 251 166 245 116 13 47  8 70 79 10 6 12 172 
Totaal 295 879 1002 104 45 172 2 54 279 262 47 19 122 172 

Instr= instroom, uitstr = uitstroom, dlt= doorlooptijd, gegr= gegrond, ong= ongegrond, overg= overgedragen, n-o=niet-ontvankelijk, ing = ingetrokken, rog = rogatoir 
verzoek 


