
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2019 

Commissie van Toezicht 
Penitentiaire Inrichtingen Rotterdam, 
locatie Hoogvliet 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire 
Inrichting Rotterdam, locatie Hoogvliet. Dit jaarverslag richt zich primair op het 
weergeven van de klachten, in aard en omvang en zal een beknopte vertaling zijn van 
hetgeen in 2019 gepasseerd is. 

 
 
Inrichting 
Naam en bestemmingsaanwijzing inrichting: P.I. Rotterdam, locatie Hoogvliet, 
gevangenis, tevens inrichting voor stelselmatige daders (ISD) en deels huis van 
bewaring. 

 
Aantal detentieplaatsen: 2019: 
-  124 detentieplaatsen Huis van Bewaring 
-  48 detentieplaatsen ISD 
-  30 detentieplaatsen ZBBI 
-  6 plaatsen Kleinschalige Voorziening, detentiepreventie 
 
 
Samenstelling van de Commissie van Toezicht 
 
 

Naam lid Functie in CvT Lid sinds Maatschappelijke 
achtergrond 

Dhr. Ir. L. van Geest Voorzitter/ 
weekcommissaris 

1-4-2010 
Vz sinds 1-7-
2012 

Commercie 

Dhr. Mr. N.C. van Bellen Vice-voorzitter/ 
beklagvoorzitter 
weekcommissaris 

1-7-2006 Advocatuur 

Mw.mr. I.W.M. Laurijssens Beklagvoorzitter 1-4-2016 Rechterlijke macht 

Mw. M.J. Coenraad Weekcommissaris 1-11-2013 Gezondheidszorg 

Mw. B.A van Doorn Weekcommissaris 1-11-2013 Medicus 

Dhr. K.W. Sagel Weekcommissaris 1-12-2012 Justitie 

Mevr. C. Vogtschmidt Beklagvoorzitter 01-07-2019 Rechterlijke macht 

Dhr. Juffermans Weekcommissaris 01-06-2018 GGZ 
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Mw. S. Ebecilio Weekcommissaris 01-01-2017 Advocatuur 

Mw. A.M.L. Kruit Weekcommissaris 01-01-2017 Gezondheidszorg 
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Cijfers over 2019 
 
Aantal beklagzittingen: 25 
Aantal vergaderingen : 11 
Totaal aantal klachten: 520 
 
 
De toezichthoudende taak 
 
In de maandelijkse vergaderingen van de commissie staat de toezichthoudende taak 
centraal. Door gedachtewisselingen met de directie over actuele aangelegenheden 
wordt  gestreefd naar het voorkomen van klachten en het verbeteren van het begrip 
tussen gedetineerde en medewerker binnen de inrichting. Regelmatig vraagt de 
commissie aan de directie hoe de stand van zaken is betreffende de aanbevelingen 
die gedaan zijn. Er is sprake van een open en constructieve verstandhouding tussen 
de directie en de commissie. 
 
 
De adviestaak 
 
Voorafgaand aan het maandelijks overleg hebben de commissieleden buiten 
aanwezigheid van de directie overleg. Hierin worden alle punten besproken die de 
maand daarvoor naar voren zijn gekomen bij weekcommissariaten, beklagzittingen, 
GeDeCo en via de mail verkregen mededelingen van de directie. Mw. Coenraad 
woont namens de commissie regelmatig het GeDeCo overleg bij. 
 
In de gelijk daaropvolgende vergadering worden deze punten voorgelegd aan de 
directie. Dit wordt besproken en onze opmerkingen en adviezen worden door de 
directie genoteerd en ter harte genomen. Indien nodig wordt dit omgezet tot een 
actie die op de gezamenlijke actielijst van de directie en commissie blijft. 
 
Tijdens de vergaderingen zijn diverse afdelingshoofden, alsmede het hoofd 
medische dienst, het hoofd arbeid, het hoofd beveiliging en de uitvoerende opleider 
uitgenodigd om het reilen en zeilen in de inrichting te bespreken. Hiermee houden 
de commissieleden de lijnen kort en zijn alle betrokkenen herkenbaar en 
aanspreekbaar wanneer zij elkaar in de inrichtig treffen. 
 
 
De bemiddelingstaak 
 
Bij de Commissie van Toezicht kunnen gedetineerden terecht met de onder hen 
levende wensen en gevoelens. Binnen de inrichting kunnen de gedetineerden 
middels een klachtenformulier een formele klacht indienen. De klachten worden 
gedeponeerd in een brievenbus en de weekcommissaris neemt de klachten en 
sprekersbriefjes in behandeling.  
 
Het klachtormulier geeft een indicatie waarover de klacht gaat en of dit al is 
besproken met het afdelingshoofd. Door in gesprek te gaan met de gedetineerde en 
de betrokkenen biedt de bemiddeling van de betreffende weekcommissaris de 
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mogelijkheid om de klacht verder uit te diepen en/of een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing te vinden. Zowel de klager (gedetineerde) als ook degene 
over wie wordt geklaagd worden aangezet om tot een oplossing te komen van de 
klacht. Lukt deze bemiddeling niet, dan wordt de klacht voorzien van achtergrond 
informatie uit de bemiddeling, doorgestuurd naar de beklagcommissie van de 
inrichting.  
Iedere week heeft een andere weekcommissaris dienst. 
De Commissie van Toezicht streeft ernaar zoveel mogelijk klachten te bemiddelen. 
Goed contact met de afdelingshoofden en de PIW’ers is hiervoor erg belangrijk. Vaak 
kan na het aanhoren van klacht een oplossing gevonden worden zonder het op een 
beklagzaak aan te laten komen.  
 
Naast het beklagformulier, heeft de gedetineerde via een zogenaamd 
“sprekersbriefje” de mogelijkheid om in contact te komen met de weekcommissaris. 
Deze mogelijkheid biedt een snelle wijze van in contact komen met elkaar. Immers, 
wekelijks bezoekteen weekcommissaris de inrichting. De dienstdoende 
weekcommissaris leegt bij elk bezoek de brievenbus waar deze sprekersbriefjes 
inzitten en kan zodoende snel tot actie over gaan. In het betreffende contact kunnen 
allerlei kwesties besproken worden, denk daarbij aan nieuw beleid (bijvoorbeeld 
aanpassingen van het dagprogramma, meerpersoonscel), Het kan zijn dat deze 
gesprekken aanleiding geven dit in de maandelijkse vergadering van de Commissie, 
waarbij ook de directie aanwezig is, aan de orde te stellen. 
 
 
De rechtsprekende taak 
 
De beklagcommissie hield tweemaal per maand zitting onder wisselend 
voorzitterschap van de heer mr. N.C. van Bellen, mw. mr. I. Laurijssens en aan het 
einde van het jaar mw. mr. C. Vogtschmidt.  
 
Van de uitspraken in 2019 werd 8,6% gegrond en 64,1% ongegrond verklaard. In 
2018 bedroegen deze cijfers respectievelijk 14,4% en 54,9%. Verder waren er geen 
significante verschillen ten opzichte van 2018. 
 
 
Algemene beschouwingen 
 
Naast de vaste agendapunten en de lopende zaken, heeft de commissie zich verder 
bekwaamt in het digitale werken in de Samenwerkingsruimte. Over het algemeen 
zijn de ervaringen van deze commissie met het digitale werken gematigd positief. 
Hierover is terugkoppeling geweest naar de Klankbord groep.  
 
Verder heeft de commissie het verstandig geacht zich voor te bereiden op de 
aangekondigde wijzigingen in de PBW. Bij het uitkomen van dit verslag is echter de 
invoer van deze wijzigingen tot nader order uitgesteld.  
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Bijlage(n): 
 

 
Overzicht klachten per onderwerp in 2019: 
 

Klachten  

Activiteiten (arbeid) 37 

Activiteiten (divers) 7 

Activiteiten (lucht) 16 

Activiteiten (sport) 4 

Bejegening 12 

Compensatie 1 

Contact buitenwereld (bellen) 7 

Contact buitenwereld (bezoek) 15 

Contact buitenwereld (post) 7 

Controle 15 

DBT 3 

Disciplinaire straf 92 

Eisen verblijfsruimte 6 

Geweld 2 

Informatie/procedure 69 

ISD 4 

Onbekend 1 

Ordemaatregel 5 

Persoonlijke voorwerpen 27 

Regime 1 

Rekening courant/zak- en kleedgeld 23 

Rogatoir verzoek 43 

Schadeverhaal 1 

Selectie/overplaatsing (extern) 9 

Selectie/overplaatsing (intern) 3 

Transport 5 
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Verlaten inrichting 15 

Verzorging (divers) 32 

Verzorging (godsdienst/levensovertuiging) 2 

Verzorging (medisch) 31 

Verzorging (persoonlijke) 25 

  

Totaal 520 

 
 

Overzicht	klachten	2019

Aantal Gegrond Ongegrond Deels	gegrond Overgedragen Niet	Ontvan. Ingetrokken Rogetoir	afgedaan Uitspraak

2018 461 28 107 3 28 57 192 46 195

2019 456 17 127 1 33 53 189 36 198
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Managementoverzicht - werkvoorraden 

 2019 begin 
voorraa

d 

totaal 
instroo

m  

uitstroo
m grief 

doorloo
p tijd 

Uitstroom 

uitstroo
m 

klacht 

totaal 
uitstroo

m 

instroo
m 

klacht 

instroo
m grief 

grief 
naar 

klacht 

 93 januari  40  36  4  4  1 34  40  0  0  34  0 

 99 februari  37  89  1  14  2  38  37  0  0  38  0 

 98 maart  47  84  10  3  3 32  47  0  0  32  0 

 93 1e 
kwartaal 

 124  104  70  1  28  9  4 124  0  0  104  0 

 113 april  42  74  20  2  6 40  42  0  0  40  0 

 115 mei  34  99  6  12  1  2  10 50  34  0  0  50  0 

 99 juni  41  78  2  12  11 40  41  0  0  40  0 

 113 2e 
kwartaal 

 117  130  84  8  44  1  4  27 117  0  0  130  0 

 100 juli  43  72  10  4  2 37  43  0  0  37  0 

 106 augustus  56  83  15  1 36  56  0  0  36  0 

 126 septembe
r 

 45  37  7  19  45  0  0  19  0 

 100 3e 
kwartaal 

 144  92  64  25  11  3 144  0  0  92  0 

 152 oktober  41  84  5  15  2  2 49  41  0  0  49  0 

 144 november  33  111  3  9  1  17 48  33  0  0  48  0 

 129 december  61  69  6  6  33  61  0  0  33  0 

 152 4e 
kwartaal 

 135  130  88  8  30  9  19 135  0  0  130  0 

 520  456 Totaal  76  17  127  1  33  53 93  520  0  0  456  0 

gegrond ongegrond deels gegrond overgedragen niet 
ontvankelijk


