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Jaarverslag 2019 
van de Commissie van Toezicht van de PI Veenhuizen 

1) De PI Veenhuizen

De PI Veenhuizen bestond in 2019 uit de locaties Esserheem en Norgerhaven te Veenhuizen.

De PI Veenhuizen is een inrichting met een beperkte gemeenschap en kent met in totaal 481

plaatsen een drietal bestemmingen, te weten huis van bewaring (HvB), gevangenis en

inrichting voor stelselmatige daders (ISD), met een normaal beveiligingsniveau met

uitzondering van de ZBBI, die vanzelfsprekend een zeer beperkt beveiligingsniveau kent.

De locatie Esserheem had in het verslagjaar 239 plaatsen (cellen) en faciliteiten voor 24

langgestraften, inclusief levenslanggestraften, voor 24 ‘vaders’, voor 24 ZBBI-ers en voor 48

HvB-ers.

De locatie Norgerhaven had in het verslagjaar 242 plaatsen (cellen) en faciliteiten voor 72

ISD-ers en voor 24 EZV-ers.

2) De Commissie van Toezicht

Samenstelling van de Commissie van Toezicht

Voorzitter 

dhr. drs. N.J. Rommes 

dhr. mr. F. Sieders 

Plaatsvervangend voorzitter 

dhr. mr. J. van der Wal 

Leden 

dhr. mr. M.A.A. van Capelle 

dhr. R.G.J. Derksen   

mevr. mr. S.H.G. du Fossé 

dhr. drs. H.M. Gaasbeek 

mevr. drs. L.Y. van Kan  

mevr. mr. H.G.E. Klatter  

dhr. M.A. van Loon   

dhr. drs. A. Molenhuis 

dhr. S. Sabanga  

dhr. mr. J.J. Schoemaker 

dhr. mr. ir. J.A.A.M. van Veen 

dhr. dr. K.J.J. Waldeck  

A&O psycholoog n.p (voorzitter tot 1 september 2019) 

rechter (voorzitter vanaf 1 september 2019) 

jurist 

rechter (lid per 1 januari 2019) 

zelfstandige  

advocaat-generaal (lid per 1 januari 2019) 

bedrijfsarts (lid per 1 januari 2019) 

docent 

advocaat 

voormalig reclasseringswerker (lid tot 1 januari 2019) 

onderzoeker/ombudsman sociaal domein (lid per 1 

januari 2019) 

ouderenadviseur 

voormalig rechter  

raadsheer (lid per 1 januari 2019) 

justitieel geneeskundige n.p. 

Bij de heropening van de locatie Norgerhaven voor Nederlandse gedetineerden op 1 

september 2018 en het samenvoegen van de locaties Esserheem en Norgerhaven tot één PI 

Veenhuizen werd besloten niet langer twee (als voor de ingebruikname door de Noren), maar 

één Commissie van Toezicht voor deze PI in het leven te roepen. Omdat de werkzaamheden 

in de maandcommissariaten en de beklagcommissies daarmee aanzienlijk zouden toenemen, 

was het noodzakelijk de bestaande Commissie van Toezicht van Esserheem uit te breiden met 
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vier nieuwe leden en te benoemen als commissie voor de gehele PI Veenhuizen. Omdat de 

heer M.A. van Loon zijn lidmaatschap al per 1 januari 2019 had neergelegd, moesten dus vijf 

nieuwe leden geworven worden. Deze nieuwe leden zijn gerekruteerd uit een verheugend 

groot aantal reacties op een landelijke oproep via de nieuwsbrief van het Kenniscentrum voor 

Commissies van Toezicht. Op 1 januari 2019 konden drie (oud-)leden van de rechterlijke 

macht, te weten mevrouw mr. S.H.G. du Fossé en de heren mr. ir. J.A.A.M. van Veen en mr. 

M.A.A. van Capelle, een (tweede) (bedrijfs)arts, te weten drs. H.M. Gaasbeek, en een 
deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk, te weten drs. A. Molenhuis, 
verwelkomd worden.

In mei 2019 gaf de heer drs. J.N. Rommes aan om gezondheidsredenen als lid en voorzitter 
van de commissie per 1 september van dat jaar te willen stoppen. Zijn plaats is sinds zijn 
vertrek vooralsnog niet opgevuld met een nieuw lid. Als voorzitter werd hij opgevolgd door 
de heer mr. F. Sieders.

Secretariaat 

Mevrouw S. Obbes en de heer A. Hoekstra, beiden juridisch medewerker binnen de 

Rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, waren als secretaris aan de commissie verbonden. 

Op eigen verzoek kreeg de heer A. Hoekstra per 31 december 2019 wegens het aanvaarden 

van een andere functie binnen justitie ontslag.  

Kenniscentrum 

Het Kenniscentrum werkte voor de commissie naar behoren. Zowel de website als de 

Nieuwsbrief werden regelmatig gelezen en geraadpleegd.  

RSJ 

Het jurisprudentiebulletin van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming werd 

regelmatig geagendeerd. Relevante uitspraken werden nader besproken. 

Digitale informatie-uitwisseling 

De door het ministerie gewenste digitale informatie-uitwisseling kwam ook dit jaar in onze 

inrichting niet van de grond. Een van de belangrijkste belemmeringen was de onmogelijkheid 

om een internetverbinding op de locatie Norgerhaven te realiseren. Dit was een van de 

redenen waarom de commissievergaderingen (helaas) alleen in Esserheem plaatsvonden. 

Daarnaast bestonden nog diverse andere grieven over de invoering van de digitale informatie-

uitwisseling. Deze zijn aan de Klankbordgroep ter kennis zijn gebracht voor bespreking met 

het ministerie. De problemen werden in het verslagjaar (nog) niet tot een oplossing gebracht. 

Overleg in aanwezigheid directie 

Maandelijks werd in de commissievergaderingen overleg gepleegd met de directie van beide 

locaties.  

De agenda werd opgesteld door de commissie. De directie had ook de mogelijkheid van te 

voren punten op de agenda te brengen, maar maakte daar in dit verslagjaar alleen tijdens de 

vergadering gebruik van.  

In de vergadering werden standaard steeds de maandelijkse overzichten van de straffen en 

maatregelen en de verslagen van de maandcommissarissen en de beklagzittingen besproken. 

Ook van de verslagen van het overleg van de directie met de Gedeco werd steeds 

kennisgenomen. Een afvaardiging van de commissie woonde enkele keren een dergelijk 

overleg bij. 

Ook de aanstaande renovatie van de PI Veenhuizen was regelmatig onderwerp van informatie 

door de directie aan de commissie. 
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Herallocatie afdelingen PI Veenhuizen. 

Mede als gevolg van de ontstane onrust onder de gedetineerden na de heropening van de 

locatie Norgerhaven op 1 september 2018 en ter verbetering van de beheersbaarheid heeft in 

het verslagjaar een herallocatie van afdelingen over de beide locaties plaatsgevonden. De 

afdeling voor ISD-ers is niet alleen met 24 plaatsen uitgebreid, maar ook volledig verplaatst 

naar een vleugel in Norgerhaven. Het huis van bewaring bleef gelokaliseerd in Esserheem met 

48 plaatsen. Als gevolg van het landelijk afgekondigde beleid werden in de loop van het 

verslagjaar in zowel Esserheem als Norgerhaven weer 8 meerpersoonscellen (16 plaatsen) in 

gebruik genomen. De totale capaciteit van Esserheem werd daardoor verhoogd naar 247 

plaatsen en in Norgerhaven naar 250 plaatsen, waarmee het totaal aantal plaatsen op 497 

kwam. 

De commissie had grote waardering voor de wijze waarop directie en personeel met deze 

grote en soms moeilijke verscheidenheid in de gedetineerdenpopulatie is omgegaan en zich 

van zijn taken heeft gekweten. 

3) De toezichthoudende taak

Tenuitvoerlegging vrijheidsbeneming

De Commissie van Toezicht heeft overeenkomstig art 7, lid 2a Pbw tot taak ‘toezicht te

houden op de wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming in de inrichting of

afdeling.’ Tijdens het maandelijks overleg werden aan de hand van door de directie ter

beschikking gestelde overzichten steeds de opgelegde straffen en maatregelen besproken.

Opvallend bleven het enorme aantal noodzakelijke straffen en maatregelen voor onder meer

• het toenemende bezit van en de handel in drugs, geneesmiddelen en telefoons, ondanks

verscherpt toezicht – inclusief de inzet van honden –,

• obstructie van enkele lastige gedetineerden van de ISD-afdeling jegens het personeel en

• geweld onderling, helaas ook met lichamelijk letsel.

Tijdens het maandcommissariaat werd altijd toegezien op de uitvoering van straffen in de

afzonderingscel. Misstanden werden niet waargenomen.

Verrassingsbezoeken tijdens het maandcommissariaat aan de afdelingen hebben niet zelden

geleid tot opmerkelijke inzichten bij de commissie over de tenuitvoerlegging van de

vrijheidsbeneming, aangedragen door zowel gedetineerden als medewerkers. Een aantal van

die inzichten inclusief de genomen maatregelen of gegeven adviezen komen hierna nog aan

de orde.

Bekendheid en zichtbaarheid Commissie van Toezicht 

Bij het bezoek van de Igj aan de locatie Norgerhaven (zie ook hiervoor en later) kwam 

(nogmaals) naar voren, dat de Commissie van Toezicht letterlijk en figuurlijk onzichtbaar zou 

zijn in de instelling. In Norgerhaven had dit op dat moment vooral te maken met het feit dat 

deze locatie nog geen jaar heropend was voor Nederlandse gedetineerden. Niettemin is dit een 

hardnekkig en weerbarstig probleem, waarvoor geen voor de hand liggende oplossingen 

beschikbaar zijn. Het gaat daarbij niet alleen om bekendheid bij de gedetineerden en hoe en 

waarvoor ons te bereiken, maar ook om bekendheid bij de medewerkers. Veel medewerkers 

hebben onvoldoende inzicht in de taken van de Commissie van Toezicht en in wat de 

commissieleden voor hen en de gedetineerden kan betekenen. Zo is voor velen het verschil 

niet duidelijk tussen een mogelijke bemiddeling door de maandcommissarissen en het 

indienen van een klacht. Toelichtingen op de kabelkrant, aanwezigheid in de instelling en 

nadere toelichting van de directie bij de afdelingshoofden heeft hier nog steeds niet 

bijgedragen aan die betere bekendheid en beeldvorming. Nieuwe initiatieven zullen daarvoor 
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moeten worden ontwikkeld. Wellicht dat de Klankbordgroep op basis van informatie uit het 

veld werkbare suggesties kan aanreiken. 

Opvang en dagbesteding vergrijzende en geestelijk mindervalide gevangenispopulatie 

Ook dit jaar maakten we ons zorgen over de beperkte mogelijkheden van opvang en 

dagbesteding van de vergrijzende en de geestelijk mindervalide gevangenispopulatie. De 

versobering van de dagbesteding anders dan arbeid zorgt ervoor dat gedetineerden slecht 

voorbereid zijn op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ook het 

drugsontmoedigingsbeleid moet – zoals wij al eerder hebben voorgesteld – anders en met 

(nog meer) kracht ondersteund worden. 

Huisregels 

De commissie heeft dit jaar bij de directie aangedrongen op een verkorte versie van de 

huisregels in begrijpelijke taal. De directie heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Aan het 

eind van het jaar was een definitief concept van deze verkorte huisregels beschikbaar, 

waaraan ook de commissie haar bijdrage heeft geleverd. De verkorte huisregels kwamen 

beschikbaar in de vier landelijk vastgestelde talen Engels, Duits, Arabisch en Turks. 

Meldingen incidenten patiëntenzorg 

Omdat wij tot nu toe nooit geïnformeerd werden over het aantal, de aard en de afwikkeling 

van meldingen van medische incidenten in de gedetineerdenzorg (MIP1), hebben wij de 

directie verzocht ons in het vervolg jaarlijks op de hoogte te brengen van de ontvangen en 

afgewikkelde zogenoemde MIP-meldingen. 

4) De bemiddelingstaak

Maandcommissariaat

De Commissie van Toezicht heeft overeenkomstig art 7, lid 2b Pbw ook tot taak ‘kennis te 
nemen van door de gedetineerden naar voren gebrachte grieven.’ De commissie gaf aan deze 
taak uitvoering door middel van het maandcommissariaat. Alle leden van de commissie waren 
beurtelings maandcommissaris. De maandcommissarissen bezochten in tweetallen beide 
inrichtingen twee keer per maand. Daarbij werd altijd ook een bezoek gebracht aan 
gedetineerden, die zich in de afzonderingscellen bevonden, om zich op de hoogte te stellen 
van hun gemoedstoestand en algemeen welbevinden. Ook dit jaar constateerde de commissie 
dat zo beperkt mogelijk gebruik werd gemaakt van de afzonderingscel. Alleen in geval van 
bedreiging van medewerkers, geweld onderling of jegens medewerkers en voor de eigen 
veiligheid werd de afzonderingscel (eventueel met gebruik van cameratoezicht) nog wel 
gebruikt.

Het bezoek volgens rooster van de maandcommissarissen was altijd vooraf bekend, zodat 
gedetineerden zich voorafgaand aan het bezoek konden opgeven voor en voorbereiden op een 
gesprek. De voorbereiding en ondersteuning van de afdeling gedetineerdenplanning was voor 
een goed verloop van deze bezoeken van vitaal belang. De maandcommissarissen boden een 
luisterend en signalerend oor, bemiddelden tussen de gedetineerde, het afdelingspersoneel en 
de directie of verwezen zo nodig naar de klachtenprocedure.

De AVG en de Veegwet 

De commissie heeft vastgesteld dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

het werk in het maandcommissariaat niet gemakkelijker maakt. 

1 MIP staat in de landelijke gezondheidszorg voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. 
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De commissie heeft besloten te wachten met aanpassingen in de bemiddelingstaak, totdat de 

zogenoemde Veegwet is aangenomen. 

Besproken onderwerpen in het maandcommissariaat 

De maandcommissarissen hebben een verscheidenheid aan onderwerpen met gedetineerden 

besproken, zoals: 

• Medische zorg en geneesmiddelenverstrekking (zie ook elders)

• (Interne) postbezorging

• Oplegging maatregel/disciplinaire straf/oplegging rapport /plaatsing afzondering

• Overplaatsing

• Bejegening

• Bezoek

• Sport

• Winkelvoorziening

• (Koosjere) maaltijden

• Vermissing goederen na overplaatsing

• Rekening-courant (zie ook elders)

• Arbeidsomstandigheden

• Invoer/uitvoer goederen (van bijvoorbeeld diverse X-boxen)

• Dagprogramma

• Wasprocedure

• Re-integratie en het vermeende disfunctioneren van de casemanagers

Bemiddeling bij klachten 

In een poging de beklagprocedure te ontlasten werden door de secretaris –in overleg met de 

voorzitter van de beklagcommissie – ingebrachte klachten regelmatig ter bemiddeling aan de 

maandcommissarissen meegegeven. In een aantal gevallen kon de klacht naar genoegen van 

de gedetineerde opgelost worden, waardoor de klacht werd ingetrokken (zie verder). 

5) De beklagcommissie

Klachtenbehandeling

De Commissie van Toezicht heeft overeenkomstig art 7, lid 2c Pbw tot taak zorg te dragen 
voor de behandeling van klaagschriften ingevolge het bepaalde in hoofdstuk XI van diezelfde 
Pbw, dat ‘een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag kan doen over een hem betreffende 
door of namens de directeur van de inrichting genomen beslissing’.

De vaste voorzitters van de beklagcommissie waren mr. J. Schoemaker en mr. F. 

Sieders. De beklagcommissie hield iedere maand zowel in Esserheem als in Norgerhaven 

twee zittingen. In de vergaderingen van de commissie werd door de voorzitters van de 

beklagcommissie telkens naderhand verslag gedaan van de op de zittingen behandelde 

klachten.

Ingekomen klachten 

De klaagschriften werden allen ingeboekt in het elektronische registratiesysteem KLAVER. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de ingekomen klachten in vergelijking met de twee 

voorafgaande jaren. 

Ook in 2019 was het onvermijdelijk om de behandeling van een aantal klaagschriften door te 

schuiven naar het volgende jaar.  
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Bij de vergelijking en beoordeling van de getoonde cijfers moet men zich realiseren dat 

Norgerhaven pas op 1 september 2018 voor Nederlandse gedetineerden heropend werd. Dit 

verslagjaar was dus het eerste jaar dat voor beide instellingen – Esserheem en Norgerhaven –

beklagzaken in een volledig jaar werden afgewikkeld. De invloed van een paar veelklagers op 

deze cijfers is niet nader onderzocht. 

In meer dan de helft van de beklagzaken (51,1%) overschreed de duur van de behandeling van 

het beklag de maximaal toegestane behandeltermijn van twee maal vier weken. De laatste drie 

jaar vertoonde deze overschrijding een licht dalende tendens, maar bleef nog altijd 

onaanvaardbaar hoog. De vertraging werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een structureel 

capaciteitsgebrek bij de functie van juridisch medewerker van de instellingen. De directie 

probeerde met behulp van stagiaires de werkdruk te verminderen. Voor het verrichte 

onderzoek door en de kwaliteit van de verweerschriften van de juridisch medewerker bestaat 

net als andere jaren grote lof. 

Tabel 1. Overzicht van de ingekomen klachten in de PI Veenhuizen 2017-2019. 
Inrichting Esserheem PI Veenhuizen PI Veenhuizen 

Verslagjaar 2017 2018 2019 

Instroom   753  647 1138 

Uitstroom   771  555 1212 

Doorloop termijnen in dagen 0-10 dagen  75 ( 9,7%)   44 ( 7,9%) 101 (8,3%) 

11-30 dagen  45 ( 5,8%)   62 (11,2%) 144 (11,9%) 

31-40 dagen  31 ( 4,0%)   26 ( 4,7%) 108 (8,9%) 

41-50 dagen  49 ( 6,4%)   62 (11,2%) 124 (10,2%) 

51-60 dagen  34 ( 4,4%)   57 (10,3%) 116 (9,6%) 

>60 dagen  537 (69,9%) 304 (54,8%) 619 (51,1%) 

Beslissingen Ingetrokken  180 (23,4) 103 (18,6%) 357 (29,5%) 

Ingetrokken na 

bemiddeling op 

zitting 

  49  ( 6,4)   29 (5,2%)   14 ((1,2%) 

Niet-ontvankelijk  123 (16%)   78 (14,1%) 146 (12,1%) 

Gegrond  105 (13,6%)   65 (11,7%) 106 (8,8%) 

Deels gegrond      5 (0,7%)     1  (0,2%)     3 (0,3%) 

Ongegrond  183 (23,7%) 170 (30,6%) 265 (21,9%) 

Overgedragen    57 (7,4%)    40 ( 7,2%)   85 (7,0%) 

Afdoening na 

rogatoir verzoek 

   69 (9,0%)    69 (12,5%) 159 (13,2%) 

Het aantal ingetrokken klachten liep op naar een derde van het totaal aantal klachten(29,5%). 

We hopen dat deze tendens mede veroorzaakt wordt door de toenemende, bemiddelende rol 

van de maandcommissarissen (zie eerder). Het aantal intrekkingen na bemiddeling ter zitting 

nam tegelijkertijd af. Een verontrustend aspect was wel, dat een groot aantal klachten werd 

ingetrokken vlak voor of op de dag van de zitting waarop de klacht was geagendeerd. 

Bovendien verschenen gedetineerden zonder zich tijdig af te melden niet ter zitting. Deze 

gang van zaken had een storende invloed op een efficiënt verloop van de beklagzittingen. 

Het aantal niet-ontvankelijke klachten vertoonde een dalende tendens. Ook in dit geval hopen 

wij dat deze tendens mede veroorzaakt wordt door de bemiddelende rol van de 

maandcommissarissen (zie eerder). 

Tenslotte liet ook het aantal gegrond verklaarde klachten een dalende tendens zien, maar met 

de gelijktijdige constatering, dat de toegekende financiële compensaties hoger werden. 
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Medisch inhoudelijke klachten 

Over (geanonimiseerde) medisch-inhoudelijke klachten werden we alleen geïnformeerd op 

ons uitdrukkelijk verzoek. Mogelijk had dit te maken met het relatief geringe aantal klachten 

van deze aard. 

6) De adviestaak

Advies en inlichtingen

De Commissie van Toezicht heeft overeenkomstig art 7, lid 2c Pbw ten slotte tot taak ‘aan 
Onze Minister, de Raad en de directeur advies en inlichtingen te geven omtrent het onder art. 
7, lid 2a gestelde.’ De commissie heeft in het verslagjaar over de volgende onderwerpen 
intensiever aandacht besteed dan wel nader aan de directie geadviseerd

Rekening-courant 

Veel gedetineerden bleken moeite te hebben met de duiding van de verschillende afschriften 

van en het saldo op hun rekening-courant. Dit leidde tot verwarring en onzekerheid in 

hoeverre zij voldoende financiële ruimte hadden om boodschappen te doen. De 

instelling kon in voorkomende gevallen zelden inzichtelijk maken wat het actuele saldo 

was of wanneer bepaalde betalingen wel of niet hadden plaatsgevonden dan wel terug te 

vinden waren op de diverse rekening-courantafschriften. Deze situatie leidde regelmatig tot 

beklagzaken waarin soms met de grootste moeite opheldering werd verkregen. Aangezien de 
financiële administratie door het SCS plaatsvindt en niet onder de verantwoordelijkheid van 
de inrichting valt, was het voor de directie niet mogelijk om hier in verandering te brengen. In 

een brief aan de Klankbordgroep is verzocht deze ongetwijfeld landelijke problematiek bij het 

ministerie aan de orde te stellen. 

Televisieontvangst Norgerhaven 

Met de ingebruikneming van Norgerhaven bleek het televisiesignaal in de cellen zeer 

slecht, hetgeen zowel bij het maandcommissariaat als in de beklagcommissie lange tijd tot 

een groot aantal (groeps)klachten leidde. Ondanks de buitengewone inspanningen van de 

directie – waaronder vervanging van televisieontvangers – om de problemen met de 

ontvangst op te lossen, heeft het maanden geduurd, voordat de ontvangst enigszins redelijk 

was. Mede door interventie van de (beklag)commissie werd het abonnementsgeld voor de 

ontvangst van televisie tijdelijk stopgezet of terugbetaald. 

Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdbescherming 

In het voorjaar bracht de Igj een regulier bezoek aan de instelling (zie ook eerder). Zij ging 

daarbij in gesprek met diverse geledingen, waaronder de Commissie van Toezicht. De 

commissie heeft in dat gesprek aangegeven zich zorgen te maken over de veiligheid van de 

geneesmiddelendistributie, waarover op dat moment nog geen eindoordeel beschikbaar was 

(zie verder). De Igj constateerde in haar bezoekverslag geen grote tekortkomingen. Het bood 

wel een toetsingskader om de gezondheidszorg in de instelling te verbeteren. De commissie 

heeft de directie aangemoedigd dit toetsingskader actief toe te passen. In het verslagjaar zijn 

daarover nog geen uitkomsten gemeld. 

Veiligheid geneesmiddelendistributie 

In 2018 was bij een rondgang van de maandcommissaris gebleken, dat niet altijd zorgvuldig 

werd omgegaan met de geneesmiddelenverstrekkingen. De commissie heeft daarop de 

geneesmiddelendistributie nader bestudeerd en haar bevindingen vastgelegd in een rapport, 

dat vlak voor de zomer aan de directie werd aangeboden. De conclusie was dat de 

geneesmiddelendistributie op diverse punten kwalitatief beter en veiliger moest en kon. 

Daarvoor werd een groot aantal aanbevelingen gedaan, waarbij vooral veel aandacht werd 

gevraagd voor een betere borging van de distributieprocessen. Aan het eind van het jaar heeft 
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de directie schriftelijk op onze adviezen gereageerd. Een afsluitend overleg zal in 2020  

plaatsvinden. 

Winkelvoorziening In-Made 

De winkelvoorziening van In-Made was ook in het verslagjaar een punt van grote zorg, 

ondanks de geruststellende woorden van de directeur van DJI op de jaarlijkse themadag voor 

de Commissies van Toezicht. De commissie heeft uit eigen waarneming kunnen vaststellen 

dat de winkelvoorziening tekortschiet in de kwaliteit van de geleverde producten, in de 

correcte levering van aangevraagde producten en in de afrekening van de al of niet geleverde 

producten. De commissie heeft ook geconstateerd dat de directie het maximale verricht om 

aan deze tekortkomingen het hoofd te bieden bijvoorbeeld door een medewerker drie dagen 

per week vrij te maken om alle tekortkomingen zoveel mogelijk te corrigeren. De commissie 

zag in een poging om de wal het schip te doen keren geen andere uitweg meer dan over deze 

tekortkomingen een brief te schrijven aan de Nationale Ombudsman, die de afgelopen jaren al 

twee maal – zonder veel resultaat – de minister over deze voorziening had aangesproken. 

Tegelijkertijd heeft de commissie aandacht gevraagd voor het loon van de gedetineerden nu 

de btw is verhoogd en derhalve de winkelproducten duurder zijn geworden. Het uurloon 
van de gedetineerden is al jaren niet meer geïndexeerd. De minister heeft inmiddels laten 

weten het uurloon niet te willen verhogen en ook niet te willen indexeren, hetgeen de 

commissie zeer betreurt. 

7) Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen

Ouder-kinddagen

In Norgerhaven werd in januari gestart met ouder-kinddagen, die moeten bijdragen aan een

herstel of verbetering van de relatie van de gedetineerde vader met zijn kinderen. De

commissie heeft deze ontwikkeling van harte ondersteund.

Naoberschap-Inside 

Via het Naoberschap-Inside-programma kregen drie gedetineerden uit de PI Veenhuizen na 

hun detentie een baan. Ook deze ontwikkeling heeft de commissie van harte ondersteund. 

Interne nieuwsbrieven 

De directie begon dit jaar met maandelijkse interne nieuwsbrieven, die ook aan de 

commissieleden verstuurd werden. Op deze manier bleef de commissie weer wat beter op de 

hoogte van allerlei activiteiten die in en buiten de instelling plaatsvonden. Om nog beter – en 

vooral eerder – op de hoogte te zijn van relevante gebeurtenissen in relatie tot de PI 

Veenhuizen heeft de commissie uitgesproken graag gebruik te kunnen maken van het intranet. 

Aan deze wens is nog geen gehoor gegeven. 

Vervanging matrassen 

De vervanging van de matrassen werd in dit jaar afgerond. Over de kwaliteit van de matrassen 

werd in de inrichting nog steeds regelmatig geklaagd. In herinnering wordt gebracht, dat de 

Commissie van Toezicht van destijds Norgerhaven al in 2010 onderzoek heeft gedaan naar 

kwaliteitseisen van matrassen. Daaruit is gebleken dat noch op Europees noch op nationaal 

niveau richtlijnen voor matrassen bestaan, ook niet voor zogenoemde ‘medische’ matrassen. 

Keuken afdeling M Esserheem 

Op verzoek van een gedetineerde heeft de maandcommissaris een bezoek gebracht aan de 

keuken van afdeling M in Esserheem. De keuken bleek zeer vervuild, de elektrische 
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bedrading onveilig en het keukengereedschap verdwenen. Deze waarnemingen werden met de 

directie besproken, waarop niet alleen de gesignaleerde tekortkomingen werden hersteld, 

maar ook werk werd gemaakt van een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen 

gedetineerden en het personeel met betrekking tot het beheer en het op orde houden van de 

afdelingskeuken. 

Gebruik Chroom-6 

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het gebruik in het verleden van Chroom-6 in de 

‘fabriek’. De conclusie was, dat de instelling destijds voldaan heeft aan de toen bestaande 

norm. Er was bovendien niets van gezondheidsschade bij medewerkers en gedetineerden 

gebleken. De commissie heeft met tevredenheid van deze conclusie kennis genomen. 

Onderzoek bij suïcide 

Afgelopen jaar vond in Norgerhaven een suïcide plaats. Suïcide heeft altijd een grote impact 

op gedetineerden en medewerkers. Niet altijd is duidelijk op welke wijze de suïcide 

plaatsvond. Uit met name Belgisch onderzoek (Favril, 2019) is gebleken, dat het innemen van 

een overdosis aan (genees)middelen een van de gebruikte methoden was om suïcide te plegen. 

Uit oogpunt van kwaliteit van zorg en met verwijzing naar ons onderzoek naar de kwaliteit en 

veiligheid van de geneesmiddelendistributie (zie eerder) hebben wij aanbevolen in 

voorkomende gevallen vanuit de instelling aan te dringen op een obductie of op zijn minst 

altijd postmortaal toxicologisch bloedonderzoek te laten doen.  

Themadag Klankbordgroep 

Enkele leden en de secretaris hebben de themadag van de Klankbordgroep bezocht. Een van 

de leden van de commissie kon daar tijdens de lunch een discussietafel bemannen met ons 

onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de geneesmiddelendistributie. Voor dit initiatief 

van de Klankbordgroep bleek helaas weinig belangstelling bij de aanwezige leden van andere 

commissies. 

Radicalisering 

Op de commissievergadering in juni werd aandacht besteed aan het herkennen van en de 

risico's bij radicalisering naar extremisme in detentie.   

Agressiviteitstraining 

Mede als gevolg van de ervaren toegenomen onveiligheid in de inrichting hebben de 

commissieleden een als zeer nuttig ervaren agressiviteitstraining gekregen van een ervaren en 

gedreven ILO-er. Naar het oordeel van de commissie zou het zeer goed zijn deze training 

jaarlijks te herhalen en zeker ook aan de medewerkers aan te bieden. 

Veenhuizen, mei 2020 (versie 2020 05 08) 


