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1. Commissie van Toezicht 
 

1.1 Samenstelling 

 
Bij de aanvang van het verslagjaar 2019 was de commissie van toezicht als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter: 
 
mevrouw R.G. Jansen  voormalig directeur St. Het Groninger 

Landschap 
lid vanaf 01-01-2013 
 

 
Leden: 
 
De heer R.M. Averink  docent/teammanager lid vanaf 01 aug. 2014 
mevrouw R. Hovius-Dragt  rayon beleidsmedewerker zorg lid vanaf 01 jan. 2013 
mevrouw J.P. Schrale-Oranje  voormalig advocaat lid vanaf 01 jan. 2013 
De heer P.L. van Beijma ondernemer lid vanaf 01 nov. 2016 
De heer H. Prak arts lid vanaf 01 maart 

2016 
Mevrouw C.B. Veldhuijzen 
van Zanten 

voormalig gevangenisdirecteur Lid vanaf 1 januari 
2018 

De heer F. Sijens,  senior rechter rechtbank Noord 
Nederland 

Lid vanaf 01 aug. 
2014 

De heer Th.A. Wiersma  senior rechter rechtbank Noord 
Nederland 

lid vanaf 01 okt. 2012 
 

 
Secretariaat 
  
Dhr. A. Hoekstra, juridisch medewerker binnen de Rechtbank Noord Nederland, locatie 
Groningen, is als secretaris aan de commissie van toezicht verbonden. 
 
Ledenwerving: 
Binnen het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.  
 
Kenniscentrum: 
Het kenniscentrum werkte adequaat en de website, evenals de Nieuwsbrief, werd regelmatig 
bekeken en/of geraadpleegd.  
 

1.2 Vergaderingen 

 
In de vergaderingen zijn diverse onderwerpen besproken. Maandelijks terugkerende 
onderwerpen in de vergadering van de commissie waren: 
- het verslag van de maandcommissarissen 
- het verslag van de beklagcommissie  
- verslag van de commissie van toezicht 
- mededelingen van de directie 
- aandachtspuntenlijst waarbij aan de volgende zaken zo nodig aandacht wordt besteed 

zaken betreffende het personeel (ziekteverzuim, onderbezetting, klachten); spanningen 
binnen de inrichting; het functioneren van de medische dienst (psycholoog, psychiater, 
tandarts, huisarts), inkomstenafdeling (praktijk inzake de toewijzing tweepersoonscel) 
sport, arbeid, en dergelijke.  

 
Er werd maandelijks overleg gepleegd met de directie van de inrichting P.I. Ter Apel. De agenda 
werd opgesteld door de commissie van toezicht. Deze vergaderingen vonden plaats in 
voornoemde inrichting.  
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2. Algemeen 
 

De P.I. Ter Apel bestaat uit één locatie. PI Ter Apel heeft een capaciteit voor 434 gedetineerden 

en is een VRIS-inrichting. VRIS staat voor vreemdelingen in strafrecht. De personen die in Ter 
Apel in detentie zitten, hebben een strafbaar feit gepleegd. Ze zijn hiervoor door de rechter 

veroordeeld en verblijven illegaal in Nederland (of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard). In 

samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden de vreemdelingen tijdens de 

detentie voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst. 
 

Het jaar 2019 was zowel voor de inrichting als voor de commissie van toezicht een druk jaar. 

Onderstaand een overzicht met de belangrijkste punten.  

 

2.1. Telefoonvoorzieningen 

Het begin van het jaar stond nog steeds in het teken van problemen met de nieuwe 

telefoonvoorzieningen met meer privacy voor de gedetineerden. De telefoonkappen die 

ontworpen waren, werden afgekeurd, waardoor het allemaal veel langer duurde dan verwacht. 

Uiteindelijk beschikt nu elke afdeling in de inrichting over drie, geluidsdichte telefoons; twee op 

de afdeling en één in de recreatieruimte. Omdat het allemaal zo lang geduurd heeft, heeft elke 

gedetineerde een schadevergoeding van 5 euro ontvangen in de vorm van beltegoed. Inmiddels is 

gebleken dat de cellen nog wel weer moeten worden aangepast, omdat ze erg gevoelig zijn voor 

het verstoppen van contrabande. 

 

2.2 In-made  

De in-made winkel functioneert na vele aanloopproblemen, correspondentie en werkbezoeken 

(ook van een delegatie van de commissie) nu naar tevredenheid. Het heeft wel veel inzet 

gevraagd van iedereen, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. 

 

2.3 Bezoek delegatie RSJ en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

In februari bracht een delegatie van de RSJ een bezoek aan onze inrichting en sprak ook met een 

delegatie van de commissie. Datzelfde gold voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die in 

april op bezoek kwam. De commissie heeft naar aanleiding van deze bezoeken geconcludeerd dat 

er meer beleids- en procedurestukken met de commissie moeten worden gedeeld; soms voor 

input vooraf zoals bijv. het jaarplan, maar in elk geval ook ter informatie als het gaat om 

procedures of inhoudelijke beschrijvingen. Dat is ingebracht in het maandelijks overleg van de 

commissie waarbij ook de directie aanwezig is. 

 

2.4 Klachten BAD  

Er kwamen gedurende het jaar vaak klachten binnen over de goederenstroom en -registratie van 

het BAD. Vanuit de commissie is verzocht om de procedure van goederenstroom en -registratie 

op papier te zetten, wat gebeurd is. Daarnaast heeft de inrichting een hoofd BAD aangesteld naar 
aanleiding van de klachten.  

 

2.5 Chroom 6 

De discussie over chroom 6 laaide opnieuw op, omdat er binnen het gevangeniswezen gewerkt is 

met verduurzaamd hout tijdens de arbeid. Hoewel er geen onaanvaardbare risico’s zijn gelopen 

(uitspraak Ministerie), stelt de inrichting toch nader onderzoek in, onder andere met behulp van 

vragenlijsten die aan gedetineerden zijn uitgedeeld. 

 

2.6 Humanistisch raadsman 

Naar aanleiding van een klacht kwam naar voren dat het voor de inrichting moeilijk was om een 

humanistisch raadsman te krijgen. Uiteindelijk is daarin met ingang van 1 juli voorzien. 

 

2.7 Klacht over stank  

Ook naar aanleiding van een klacht van gedetineerden op één van de werkzalen (stank), krijgen 

de gedetineerden die daar werken nu overalls ter beschikking, zodat de stank niet meer in hun 

kleren trekt. De stank werd veroorzaakt door het inpakken van hondenvoer.  
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Behalve overalls is het verpakkingsmateriaal ook aangepast.  

 

2.8 Nieuw dag- en avondprogramma  

Een grote verandering per 1 september 2019 is het nieuwe dag- en avondprogramma voor 

gedetineerden. Twee keer per week is er een avondprogramma. De arbeid wordt uitgebreid en er 

is arbeid op zaterdag. Ook de recreatie wordt uitgebreid. Het maximaal aantal werkdagen blijft 5. 

Er wordt rekening gehouden met geloof en achtergrond van de gedetineerden. Gedetineerden die 

op zaterdag werken zijn doordeweeks een dag vrij. 

In verband met dit nieuwe programma zijn er vele nieuwe medewerkers geworven. 

Met de invoering van het nieuwe programma zijn er veel klachten van gedetineerden ontvangen. 
In onze vergadering van 12 september 2019 waren dat er al 39. 

 

2.9 Aandacht ouderen  

Vanuit de commissie is meer aandacht gevraagd voor de oudere gedetineerden in onze inrichting. 

Ouderen zijn volgens de arts in onze commissie vaak zorgmijders. De p.i.w.-ers moeten daar 

aandacht voor hebben. 

 

2.10 Uitbreiding commissie 

De commissie heeft besloten tot uitbreiding met drie of vier leden. Er is uitgebreid gediscussieerd 

over de profielen van eventuele nieuwe commissieleden en er is een sollicitatiecommissie 

samengesteld van drie leden + de secretaris die met de kandidaten zal spreken.  Met de 

uitbreiding van de commissie zal de commissie zoveel mogelijk het maandcommissariaat in 

duo’s gaan uitvoeren. Dit naar aanleiding van de ervaringen die twee van onze commissieleden 

het afgelopen jaar hebben opgedaan.  

 

2.11 Aangescherpt beleid bezoek zonder toezicht  

In onze decembervergadering werden wij geïnformeerd over het aangescherpt beleid ten aanzien 

van het bezoek zonder toezicht. De aanscherping leidt tot veel zorg bij de commissieleden. 

 

2.12 Medische klachten  

Hoewel de commissie geen directe bemoeienis heeft met medische klachten (wel als het gaat om 

bejegening) komt het hoofd van de medische dienst regelmatig in onze vergaderingen om 

informatie te geven over de medische klachten die zijn ingediend en hoe deze zijn behandeld. 

Het afgelopen jaar heeft het hoofd van de medische dienst op 11 juli 2019 en 12 december 2019 

deelgenomen aan de vergadering.   

 

2.13 Klachtenanalyse  

Per kwartaal krijgt de commissie een klachtenanalyse van de inrichting, waardoor ook 

bejegeningsklachten beter tot hun recht komen. De directie verzekert ons dat 

bejegeningsklachten, bijvoorbeeld over medewerkers, goed worden bekeken. Bij meerdere 

klachten over dezelfde persoon wordt zo nodig een coach traject of supervisie ingezet. 

 

2.14 Gedeco 

Door de inrichting is hard gewerkt om de gedeco beter te laten functioneren. Per afdeling vinden 

er nu regelmatig met het gedecolid en het afdelingshoofd kringgesprekken plaats over ter zake 

doende onderwerpen.  

Namens de commissie van toezicht is mevrouw Hovius tweemaal per jaar aanwezig bij een 

gedeco vergadering.  

 

2.15 Bezoek detentiecentrum Rotterdam  

In december is een delegatie van de commissie op bezoek geweest in het detentiecentrum 

Rotterdam. Tijdens dit bezoek is ook gesproken met de Raad van Toezicht.  
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3. Maandcommissariaat en bemiddeling 

De leden, met uitzondering van de beklagrechters Th.A. Wiersma en F. Sijens, vervulden bij 
toerbeurt de functie van maandcommissaris, steeds voor de periode van twee weken. Dit gebeurde 
volgens een vastgesteld jaarrooster. In 2018 hebben twee commissieleden een proef gedaan om als 
duo het maandcommissariaat te vervullen. Dit is in 2019 geëvalueerd en werd als prettig ervaren. 
Deze lijn is in het verslagjaar zo doorgezet. Tijdens de bezoeken werd tevens een bezoek gebracht 
aan de afzonderingscellen. Binnen de inrichting werd bekend gemaakt wanneer de 
maandcommissaris zou komen, zodat gedetineerden zich voorafgaand aan het bezoek konden 
opgeven voor een gesprek. De maandcommissaris bood een luisterend oor, bemiddelde tussen de 
gedetineerde, het afdelingspersoneel en de directie, of verwees zo nodig naar de 
klachtenprocedure.  
 

De maandcommissarissen waren breed inzetbaar en hebben een verscheidenheid aan 

onderwerpen besproken: 

• (interne) postbezorging 
• plaatsing afzondering  
• overplaatsing 
• bejegening 
• bezoek 
• disciplinaire straf/oplegging rapport        
• sport          
• medische dienst          
• winkel (in-made) 
• koosjere maaltijden          
• vermissing goederen na overplaatsing      
• rekening-courant         
• arbeid           
• invoer/uitvoer          
• dagprogramma          
• Shared Service Centre 
• was-procedure 
 

Om de beklagcommissie te ontzien werden klachten waarin eventueel door de 
maandcommissaris bemiddeld kon worden, door de secretaris - indien nodig in samenspraak 
met de voorzitter van de beklagcommissie - voorgelegd aan de maandcommissaris. 
 
Ieder kwartaal wordt er een open spreekuur gehouden door mevrouw Hovius en mevrouw 
Schrale – Oranje. Gedetineerden kunnen zich hiervoor aanmelden. Hiervan wordt veel gebruik 
gemaakt, waarbij alle mogelijke onderwerpen aan de orde komen. De aangedragen punten 
worden, zo mogelijk, bemiddeld en/of verduidelijkt en teruggekoppeld.  
 

In 2019 zijn in totaal 110 klachten ter bemiddeling aangebracht bij de maandcommissaris, waarvan 

30 door bemiddeling zijn ingetrokken. Van de bemiddelingen die niet zijn geslaagd zijn:  

- 27 klachten ingetrokken voordat bemiddelen en/of de zitting heeft plaatsgevonden; 

- 7 klachten ingetrokken ter zitting; 

- 2 klachten overgedragen; 

- 22 klachten niet-ontvankelijk verklaard; 

- 17 klachten ongegrond verklaard; 

- 4 gegrond verklaard; 

- 1 klacht nog in behandeling. 

In vergelijking met 2018 is er een kleine toename van klachten die ter bemiddeling zijn aangebracht 
bij de maandcommissaris. In 2018 zijn er 97 klachten naar de maandcommissaris gestuurd ter 

bemiddeling. Er is geen schokkende verandering ten aanzien van 2018.  
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4. De rechtsprekende taak - Beklagcommissie en beklagzaken 

 

4.1 Samenstelling beklagcommissie 
De beklagcommissie heeft in het verslagjaar twee keer per maand een zitting gehouden volgens 

bijgaand rooster (zie bijlage 1). In het verslagjaar werd de beklagcommissie gevormd door mr. F. 

Sijens en mr. Th. A Wiersma. De zittingen vonden plaats in de P.I. Ter Apel. Bij hun afwezigheid 

werd de beklagzitting voorgezeten door mevrouw J. Schrale-Oranje, in alle gevallen bijgestaan door 

een secretaris.  

4.2 Beklagzitting 

In 2019 zijn er 22 beklagzittingen geweest. Alle zittingen vonden enkelvoudig plaats.  

4.3 Correspondentie met de klagers 

De klaagschriften werden alle ingeboekt in het elektronische registratiesysteem KLAVER.  

Correspondentie met de klagers vond plaats door de secretaris en door de administratieve 

ondersteuning en had betrekking op de ingediende klachten. Ook vond correspondentie plaats met 

een advocaat, indien de klacht door de advocaat was ingesteld dan wel zich een advocaat voor 

klager stelde. 

4.4 Doorlooptijd 

Hieronder het jaaroverzicht van de instroom en uitstroom van het aantal klachten in 2019. 

 

 

 

 

Ter vergelijking is ook het jaaroverzicht van de in en uitstroom van het aantal klachten in 2018 

opgenomen. 

 

 

 

Het aantal klachten is in het jaar 2019 afgenomen. Van 615 klachten in 2018 naar 501 klachten in 

2019. De beklagcommissie streeft er naar om zo spoedig mogelijk, overeenkomstig de geldende 

bepalingen in de Penitentiaire beginselenwet, op ingediende klachten te beslissen. Omdat echter 

uit efficiencyoverwegingen een vast zittingsrooster moet worden gehanteerd bij de afhandeling 

van klachten en er enige tijd mee gemoeid is – na in te winnen informatie- om de 

desbetreffende klachten op de daarvoor bestemde zittingsdag te kunnen behandelen, kon in veel 

gevallen de voorgeschreven termijnen, om binnen vier weken na ontvangst van de klacht 

uitspraak te doen, niet worden gerealiseerd. Niet geslaagde bemiddelingen en de bijstand door 

een advocaat is daarbij een vertragende factor. 
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4.5 Overzicht klachten 2018 - 2019  
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4.6 Aantal klachten per jaar 
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4.7 Overzicht klachtensoort 2019 
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5. Beroep 
 
In 2019 zijn er in totaal 69 beroepen ingesteld bij de RSJ, waarvan 11 beroepen ingediend door de 

directeur en 58 beroepen door de gedetineerden.  

In 2018 zijn er in totaal 57 beroepen ingesteld bij de RSJ, waarvan 4 beroepen ingediend door de 

directeur en 53 beroepen door gedetineerden.  

Directeur Gedetineerden

2018 4 53

2019 11 58
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Bijlage 1 - Zittingsrooster P.I. Ter Apel 2019 

 

Donderdag 3 januari vanaf 13.15 uur  : mr. T.h.A. Wiersma  

Donderdag 17 januari vanaf 13.15 uur   : mr. F. Sijens 

 

Donderdag 7 februari vanaf 13.15 uur  : mr. Th..A. Wiersma  

Donderdag 21 februari vanaf 13.15 uur  : mr. F. Sijens 

 

Donderdag 7 maart vanaf 13.15 uur  : mr. Th.A. Wiersma 

donderdag 21 maart vanaf 13.15 uur  : mr. F. Sijens 

 

Woensdag 3 april vanaf 13.15 uur   : mr. Th.A. Wiersma      

Donderdag 18 april vanaf 13.15 uur  : mr. F. Sijens 

 

Donderdag 2 mei vanaf 13.15 uur    : mr. Th.A. Wiersma 

Donderdag 23 mei vanaf 13.15 uur   : mr. F. Sijens 

 

Donderdag 6 juni vanaf 13.15 uur   : mr. Th.A. Wiersma 

Donderdag 20 juni vanaf 13.15 uur   : mr. F. Sijens 

 

Donderdag 4 juli vanaf 13.15 uur  : mr. Th.A. Wiersma  

Donderdag 18 juli vanaf 13.15 uur   : mr. F. Sijens  

 

Donderdag 8 augustus vanaf 13.15 uur  : mr. F. Sijens  

Donderdag 15 augustus vanaf 13.15 uur : mr. Th.A. Wiersma 

 

Donderdag 5 september vanaf 13.15 uur : mr. Th.A. Wiersma   

Donderdag 19 september vanaf 13.15 uur  : mr. F. Sijens   

 

Donderdag 3 oktober vanaf 13.15 uur  : mr. Th.A. Wiersma 

Donderdag 17 oktober vanaf 13.15 uur       : mr. F. Sijens 

 

Donderdag 7 november vanaf 13.15 uur  : mr. Th.A. Wiersma 

Donderdag 21 november vanaf 13.15 uur   : mr. F. Sijens 

 

Donderdag 5 december vanaf 13.15 uur  : mr. Th.A. Wiersma 

Donderdag 19 december vanaf 13.15 uur   : mr. F. Sijens  

 


