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Commissie van Toezicht
in het kader van de Pbw

bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie
Veldzicht te Balkbrug
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Commissie van Toezicht bij centrum voor transculturele psychiatrie
Veldzicht te Balkbrug.
2020 is een bijzonder jaar geweest vanwege de Corona-uitbraak. Dit is vanzelfsprekend van invloed
geweest op het reguliere programma van de Commissie en van de kliniek. De commissie heeft minder
vergaderd en beklagzittingen gehouden. Gelukkig bood skype uitkomst en konden vergaderingen en
zittingen weer doorgang vinden.
Corona heeft al met al voor weinig problemen gezorgd. De kliniek heeft voortvarend maatregelen
ingevoerd om het besmettingsgevaar in te dammen. Gezegd mag worden dat dit succesvol is geweest.
Weliswaar hadden de patiënten minder bewegingsvrijheid, maar tot bezwaren of klachten heeft dit
nauwelijks geleid. De patiënten waren eigenlijk erg tevreden met de aanpak van de kliniek.
In 2020 zijn er personele wisselingen geweest. Daarover leest u in het verslag meer. Niet onvermeld
mag blijven dat afscheid is genomen van vaste secretaris mw Van Raalte. Zij heeft geruime tijd de
commissie op voortreffelijke wijze ondersteund. Waarvoor dank.
Namens de leden van de Commissie van Toezicht,
mr. R.P. van Eerde, voorzitter
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1. De inrichting en de Commissie van Toezicht
De inrichting

In Veldzicht verblijven vreemdelingen die in detentie zijn geplaatst en bij wie psychiatrische
problematiek is vastgesteld. Het doel is om betrokkene te stabiliseren zodat terugkeer naar een
penitentiaire inrichting mogelijk is. Is terugkeer naar een penitentiaire inrichting niet mogelijk dan
wordt de vreemdeling voorbereid op een terugkeer naar het land van herkomst.

De Commissie van Toezicht

De samenstelling van de Commissie van Toezicht voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 11
van de Penitentiaire maatregel.
Onderstaand een overzicht van de leden van de Commissie van Toezicht in 2020.
Leden
Naam
Dhr. mr. R.P. van Eerde (voorzitter)
Dhr. mr. H. Th. Pos (vice-voorzitter)
Mw. mr. J.A.M. Kwakman
Dhr. drs. B.M. Noordzij
Dhr. ir. N.E. Sahhar
Mw. M.A. van Dorp-Hepkema
Mw. drs. G. Scheifes-Sanderse
Dhr. drs. W.H.M. van Lieshout
Ambtelijk secretaris
Naam
Mw. P.M. van Arkel
Mw. W.H. Bomans-Weekhout
Mw. M. van Raalte

Beroep
Rechter
Rechter
Advocaat
Huisarts (gepensioneerd
Werkzaam
in
het
onderwijs
Psychotherapeute/arts
Orthopedagoog
(gepensioneerd)
Klinisch psycholoog
psychotherapeut

Benoemd per
6 september 2019
6 september 2019
1 januari 2019
1 oktober 2018
1 juli 2018

1 juli 2018
1 mei 2015, eervol
ontslagen per 1 maart
2020
- 1 oktober 2020

Benoemd per
1 augustus 2020
1 augustus 2020
1 mei 2015

De administratieve werkzaamheden ten behoeve van de Commissie van Toezicht worden verricht door
mw. V.C. Telehala, M.M. Oosterlaar-Drost en S. Van Lingen-Kickuth (per 1 oktober 2020), werkzaam
bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Bij afwezigheid van één van de laatstgenoemden wordt
bijstand verleend door mw. J. Dijkstra-Bruins.
De samenstelling van de Commissie van Toezicht is in het verslagjaar 2020 gewijzigd. Het lid mw.
Scheifes heeft haar werkzaamheden voor de Commissie van Toezicht per 1 maart 2020 beëindigd. De
commissie van toezicht is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet de afgelopen jaren. Per 1 oktober
2020 heeft de Commissie van Toezicht dhr. Van Lieshout mogen verwelkomen als nieuw lid.
In 2020 zijn er twee nieuwe secretarissen geworven, te weten mw. P.M. van Arkel en mw. W.H.
Bomans-Weekhout per 1 augustus 2020. Dit vanwege het aanstaande vertrek van mw. Van Raalte.
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De Commissie van Toezicht vergadert maandelijks op de eerste donderdag van de maand. In januari,
februari, maart, juni, juli en september vonden de vergaderingen in de inrichting plaats. In de maanden
april en mei is er vanwege de corona-uitbraak niet vergaderd. In augustus heeft er vanwege de
zomerperiode ook geen vergadering plaatsgevonden. Vanaf oktober 2020 is er met behulp van Skype
vergaderd, dit in verband met de aanhoudende coronapandemie en bijbehorende maatregelen. Alle
vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de dhr. T. Caglayan (plaatsvervangend
vestigingsdirecteur) en/of mw. V. Jellema (juridisch medewerker).

Deskundigheidsbevordering

In het kader van de deskundigheidsbevordering van de Commissie van Toezicht hebben de voorzitter,
leden en secretaris gedurende dit verslagjaar kennis genomen van diverse publicaties en
beleidsnotities aangaande het werkterrein. Vanwege de coronapandemie konden symposia,
congressen, cursussen en studiedagen geen doorgang vinden.
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2. Cijfers
Algemeen

De zittingen van de beklagcommissie vinden de eerste donderdag van de maand plaats, na afloop van
de vergadering. Tijdens het verslagjaar 2020 hebben 8 beklagzittingen plaatsgevonden
Aantal beklagzittingen:
Aantal ingekomen klachten:

8
72

De zittingen in januari, februari en maart waren meervoudig. Vanwege de coronapandemie hebben de
beklagzittingen in de periode april tot en met juli geen doorgang kunnen vinden. In deze periode heeft
de commissie van Toezicht klagers aangeschreven en gevraagd of zij akkoord zijn met een schriftelijke
afdoening van hun klacht. Indien klager hiermee akkoord is gegaan is er schriftelijk uitspraak gedaan
door de voorzitter van de beklagcommissie.
Vanaf augustus 2020 konden er weer zittingen gehouden worden in de kliniek. Vanwege de landelijke
maatregelen, in het bijzonder de norm van het houden van 1,5 m afstand, maakten dat deze zittingen
enkelvoudig moesten plaatsvinden.

Capaciteit

Het aantal bezette detentieplaatsen in 2020 betrof in totaal 31 plaatsen (per 1 juli 2020).

Medische klachten
Totaal aantal ontvangen medische klachten

2020
13

Niet behandeld i.v.m. ontslag, overplaatsing, intrekking van 2
klacht of omdat geen actie was vereist
Afgehandeld of ingetrokken na bemiddeling
4
Doorgestuurd naar medisch adviseur / hoofd zorg
6
Doorgestuurd naar de RSJ
0
Doorgestuurd naar medisch tuchtcollege
0
Klacht van niet medische aard
1
Openstaand per 31 december 2020*
1

* Een aantal van de klachten van medische aard zijn niet meer in 2020 afgehandeld maar in 2021.
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Aantal klachten

Ingekomen klachten

2020
72

Afgehandelde klachten totaal

76

(deels) Gegrond
Ongegrond
Niet-ontvankelijk
Kennelijk niet-ontvankelijk
Ingetrokken
Ingetrokken ter zitting
Ingetrokken na bemiddeling MC
Afdoening na rogatoir verzoek
Overgedragen

1
8
3
29
2
23
2
8

In 2020 zijn er in totaal 72 klachten ingediend. Per 1 januari 2020 was er een begin voorraad van 10
klachten. Er zijn 76 klachten afgedaan, waarvan 16 klachten op de beklagzitting, dan wel schriftelijk in
de periode dat er geen zittingen konden plaatsvinden vanwege de coronapandemie. Van de klachten
die op de beklagzitting zijn behandeld is er 1 klacht gegrond verklaard, 8 klachten waren ongegrond
en 3 klachten zijn niet-ontvankelijk verklaard,. Verder zijn 2 klachten zijn afgedaan na een rogatoir
verzoek en zijn er 2 klachten ingetrokken ter zitting. Na bemiddeling van de maandcommissaris zijn 23
klachten ingetrokken. Andere klachten zijn ingetrokken bij andere gelegenheden, bijvoorbeeld na een
gesprek met het afdelingshoofd.
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3. De toezichthoudende taak
De Commissie van Toezicht en de directie van de inrichting zijn in 2020 9 keer in vergadering bij elkaar
gekomen. De vergadering werd voorgezeten door de voorzitter. De leden waren in overwegende mate
bij de vergaderingen aanwezig. De directie van de kliniek was tijdens de vergaderingen telkens
vertegenwoordigd door de directeur en/of plaatsvervangend directeur(en) en een juridisch
medewerker. In 2020 was de onderlinge samenwerking binnen de Commissie van Toezicht goed en
ook de samenwerking met de directie was goed. De informatievoorziening door de directie was
toereikend. Van de vergaderingen zijn door de secretaris notulen opgemaakt en vastgesteld. Vanwege
de uitbraak van de coronapandemie en in de vakantieperiode is er niet vergaderd in de maanden april,
mei en augustus.
Tot de vaste agendapunten van de vergaderingen van de Commissie van Toezicht met de directie
behoren onder meer:
1. de opening;
2. de ingekomen stukken;
3. de verslaglegging van de vergadering;
4. de mededelingen van de directie;
5. verslag maandcommissaris;
6. verslag beklagcommissie;
7. rondvraag;
8. sluiting.
Naast bovengenoemde vaste agendapunten is er in het verslagjaar 2020 in het bijzonder aandacht
geweest voor de volgende zaken.
Project ROM
In januari 2020 heeft de Commissie zich laten informeren over de Routine Outcome Monitoring (ROM).
Dit project is in 2018 gestart bij CTP Veldzicht. Aan de hand van zelfrapportage en observatie door het
team wordt er op de volgende punten gemonitord:
- Kans op gewelddadig gedrag / recidiverisico;
- Problematiek;
- Patiënttevredenheid.
Voor het jaar 2020 zijn er verschillende verbetervoorstellen gedaan door het projectteam ROM, waar
de commissie over is geïnformeerd.
Corona
In het verslagjaar 2020 was de coronapandemie een bijzonder onderwerp van gesprek. De lock-down
en alle maatregelen hebben ook weerslag gehad op het dagelijks leven in de kliniek. De Commissie van
Toezicht stelt vast dat zowel door directie en personeel als door patiënten de Corona-aanpak in de
kliniek goed wordt opgepakt.
Er zijn enkele besmettingen geweest onder personeelsleden. Dit heeft in 2020 niet geleid tot een
besmetting onder patiënten. Er is door de kliniek adequaat opgetreden om verdere besmettingen te
voorkomen.
Basisbehandelprogramma
In december 2020 heeft de directie het basisbehandelprogramma besproken met de commissie. Dit
programma is ontwikkeld voor de patiënten in Veldzicht. Alle patiënten kunnen hier aan deelnemen
ongeacht hun problemen of beperkingen. Het programma kan aangeboden worden los van een
vastgestelde diagnose waardoor de behandeling niet alleen sneller maar ook meer ‘krachtgericht’ kan
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worden ingestoken. Het programma kent een aantal thema’s die iedere 8 weken opnieuw aan bod
komen. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn ‘ontspanning’, ‘zelfbeeld’ en ‘mijn toekomst’.
Dwangbehandeling
Een bijzonder onderdeel van de toezichthoudende taak van de Commissie van Toezicht bij CTP
Veldzicht is de rol van de Commissie van Toezicht bij de meldingsprocedure met betrekking tot de
beslissing tot dwangbehandeling. Bij de aanvang van alle vormen van dwangbehandeling wordt dit
door de kliniek gemeld bij de Commissie van Toezicht en de maandcommissaris. De Commissie van
Toezicht bij CTP Veldzicht heeft een vaste maandcommissaris aangewezen voor deze taak. De
Commissie gaat na of aan alle of alles volgens de regels is verlopen. In het verslagjaar 2020 heeft de
maandcommissaris alle patiënten bezocht waarbij een vorm van dwangbehandeling is toegepast.
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4. De adviestaak
De Commissie van Toezicht vindt het plezierig om te merken dat de kliniek een proactieve houding
heeft waar het gaat om verbeterpunten. Wanneer uit de gesprekken met de maandcommissaris of
naar aanleiding van de beklagzitting suggesties ter verbetering naar voren komen worden deze
onderzocht en waar mogelijk opgepakt. De commissie wordt vervolgens ook geïnformeerd over de
stand van zaken en eventuele verbeteringen die worden doorgevoerd.
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5. De bemiddelingstaak
De leden van de Commissie van Toezicht treden aan de hand van een vastgesteld rooster, bij toerbeurt
op als maandcommissaris. In verband met het lidmaatschap van de beklagcommissie zijn de voorzitter
en de vice-voorzitter daarvan vrijgesteld. Dit om de bemiddelings- en de rechtspraakfunctie van de
Commissie van Toezicht uitdrukkelijk van elkaar te onderscheiden. De maandcommissarissen hebben
de inrichting in 2020 maandelijks bezocht en de door de gedetineerden klachten en
bemiddelingsverzoeken zelfstandig afgehandeld. Dit met uitzondering van de maand april. Vanwege
de corona-pandemie is toen besloten het bezoek van de maandcommissaris geen doorgang te laten
vinden.
De maandcommissaris bespreekt de door de patiënten naar voren gebrachte klachten met het
afdelingshoofd.. Dit leidde tot een goed inzicht in de gepresenteerde problematiek. De
maandcommissaris heeft steeds vaker een bemiddelende rol aangenomen, hetgeen ook effectief
bleek te zijn. Hiermee wordt al een voorschot genomen op de verplichte bemiddeling, zoals wordt
voorzien in de Veegwet. Van de afwikkeling van de bemiddeling worden de gedetineerden zo spoedig
mogelijk geïnformeerd. De maandcommissaris heeft van zijn/haar bevindingen steeds een verslag
opgemaakt dat tijdens de eerstvolgende vergadering is besproken.
Als een patiënt na bemiddeling door de maandcommissaris zijn klacht wenst door te zetten wordt dit
in het verslag van de maandcommissaris vermeld. Het verslag wordt toegezonden naar het Bureau
Commissie van Toezicht. Het Bureau Commissie van Toezicht vraagt vervolgens een verweerschrift en
de onderliggende stukken op bij de directie van de penitentiaire inrichting. Bijzondere of anderszins
vermeldenswaardige klachten zijn in de maandelijkse vergaderingen van de Commissie van Toezicht
met de directie besproken.
De klachten waarin door de maandcommissaris werd bemiddeld hadden over het algemeen betrekking
op de volgende onderwerpen:
- Activiteiten (arbeid en sport);
- Bejegening;
- Persoonlijke voorwerpen;
- Rekening courant / zak- en kleedgeld;
- Verzorging (persoonlijke, medische en diversen).
In het verslagjaar 2020 zijn 23 klachten na bemiddeling van de maandcommissaris ingetrokken.
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6. De rechtsprekende taak
De Commissie van Toezicht houdt maandelijks een beklagzitting in de kliniek. Het uitgangspunt hierbij
is dat de beklagzaken meervoudig worden behandeld. In het verslagjaar 2020 werd de
beklagcommissie voorgezeten door dhr. mr. Van Eerde of door dhr. mr. Pos. Aan de hand van een
rooster waren er bij toerbeurt twee andere commissieleden lid van de beklagcommissie. De
beklagcommissie werd ondersteund door de secretaris. Na afloop van de zitting wordt er, uiterlijk
binnen drie tot vier weken en zoveel eerder als mogelijk is, schriftelijk uitspraak gedaan. Namens de
directie was mw. Jellema (juridisch medewerker) aanwezig bij de zittingen en in geval van haar
afwezigheid dhr. Caglayan (bestuurssecretaris). Ook is er namens de kliniek een afdelingshoofd
aanwezig en, wanneer de klacht ziet op (dwang)behandeling, ook de behandelaar van klager. Een
steeds groter aantal patiënten heeft zich bij de behandeling van hun beklag laten bijstaan door een
advocaat.
In het verslagjaar 2020 is in 4 zaken hoger beroep tegen beslissingen van de beklagcommissie
ingediend bij de RSJ. Voor zover bij de Commissie van Toezicht bekend is er door de RSJ nog geen
uitspraak gedaan in deze zaken. Gedurende het verslagjaar heeft de Commissie van Toezicht met
belangstelling kennisgenomen van de uitspraken van de RSJ. Deze zijn in de vergadering besproken.
De Commissie van Toezicht heeft in het verslagjaar 2020 geconstateerd dat het aantal klachten dat
langer dan 60 dagen op een afwikkeling heeft moeten wachten27% van de uitspraken bedroeg.
Geconstateerd wordt dat het in 46% van de gevallen lukt vier weken na ontvangst van een klacht deze
af te doen. Dit heeft onder meer te maken met de uitbraak van Covid-19 waardoor de beklagzittingen
een periode geen doorgang hebben kunnen vinden. Daarnaast heeft de extra schriftelijke ronde tot
gevolg gehad dat het minimaal twee weken extra tijd kost voordat een uitspraak kon worden
geschreven. Ook lukt het niet om binnen vier weken na ontvangst een klacht af te doen omdat er
slechts een keer per maand een beklagzitting wordt gehouden. Verder staan steeds vaker advocaten
een klager bij, hetgeen kan leiden tot een maand of meer uitstel van de behandeling omdat de
advocaat niet op korte termijn beschikbaar is om de beklagzitting bij te wonen.

Overzicht doorlooptermijn Commissie van Toezicht CTP Veldzicht PBW
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Overzicht van de in 2019 en 2020 ingediende klachten, per onderwerp

Hierboven is een overzicht opgenomen van het aantal klachten per onderwerp dat in 2020 is
ingediend. Om dit te kunnen vergelijken is ook een overzicht van 2019 opgenomen.
Uit vorenstaande overzicht kan worden opgemaakt dat er in 2020 veel meer klachten zijn
binnengekomen met betrekking tot bejegening, dwangbehandeling, het regime en medische
verzorging. Er is 2020 daarentegen minder geklaagd over de behandeling en over contact met de
buitenwereld.
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7. Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen
Gesprek patiëntenraad
Vanwege de Corona-maatregelen was het niet mogelijk om met de gehele commissie in gesprek te
gaan met de patiëntenraad. De voorzitter van de Commissie van Toezicht heeft zich in een één-op-één
gesprek met de voorzitter van de patiëntenraad, bijgestaan door de secretaris, laten informeren over
de gang van zaken in de kliniek.
Veegwet
In het verslagjaar 2020 is besproken wat de gevolgen zijn van de komst van de Veegwet, die per 1
januari 2021 in werking treedt. De komst van deze wet gaf aanleiding te bespreken op welke punten
de werkwijze aangepast zou moeten worden. Geconcludeerd is dat de Commissie al grotendeels werkt
op de voorgeschreven manier en dat de gevolgen dus beperkt zullen zijn.
Overige
Vanwege de Corona-maatregelen konden er geen activiteiten plaatsvinden. Er zijn in 2020 dan ook
geen verdere gebeurtenissen of activiteiten geweest waarover gerapporteerd kan worden.
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8. Conclusies en aanbevelingen
Het verslagjaar overziende is de Commissie van Toezicht van mening haar werk goed te hebben kunnen
vervullen ondanks de uitdagingen die de Coronapandemie met zich mee heeft gebracht. De leden van
de Commissie van Toezicht hebben het werk met betrokkenheid en plezier verricht.
De Commissie van Toezicht heeft uit de contacten met de directie en met de patiënten de algemene
indruk gekregen dat de bejegening van de patiënten goed te noemen is. Geconcludeerd kan worden
dat het beleid binnen de kaders van de penitentiaire wet- en regelgeving uitgevoerd wordt. De
Commissie van Toezicht concludeert dit op basis van de aard van de ingediende klachten, op hetgeen
in gesprekken met de patiënten naar voren komt en op basis van de mededelingen van de directie.
Veldzicht is een kliniek waar zorg wordt verleend aan vreemdelingen in detentie met psychiatrische
problematiek. De Commissie van Toezicht wil zich met volle overtuiging blijven inzetten voor de kliniek.
Dit jaarverslag werd samengesteld door de secretaris W.H. Weekhout-Bomans en vastgesteld ter
vergadering van 9 september 2021.
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Bijlagen
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