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Woord vooraf  
 
De Coronapandemie heeft in 2021 voor veel gedetineerden de gevolgen gehad van een 
“lockdown in het kwadraat”. Beperkingen in de samenleving met winkelsluitingen, 
schoolsluitingen en quarantaines, werden in het penitentiaire milieu bovendien opgestapeld 
met beperkingen van bewegingsvrijheid in een verwoede poging om het virus buiten te houden. 
Gevangenschap met ingrijpende beperkingen is voor de gemoedsgesteldheid van gedetineerden 
onder “normale“ omstandigheden al een grote opgave. Deze werd verzwaard door de extra 
maatregelen. Dagprogramma’s werden afgeslankt en versimpeld om het aantal potentieel 
besmettelijke contacten te beperken. Niettemin zijn in 2021 ook gedetineerden en 
personeelsleden besmet geraakt. Ook besmet personeel kon niet altijd adequaat worden 
vervangen. Ziekteverzuim en personeelsverloop werden de volgende uitdagingen. Een groot 
aantal vacatures werd een handicap. De roosters en de bezetting bleken in toenemende mate 
de oorzaak van annulering van sport en arbeid zodat gedetineerden vaker werden ingesloten. 
Ook hun vertier en hun verzetje werden soms geannuleerd. De strafbeleving werd daardoor 
geïntensiveerd en de frustratietolerantie op de proef gesteld. Het werd een harde leerschool 
voor iedereen. Het internet maakte via Skype contactlegging, vergadering en beklagzittingen 
mogelijk. Gaandeweg werden in de loop van 2021 sommige beperkingen versoepeld totdat een 
nieuwe virusvariant voor de gezondheidsautoriteiten weer een nieuwe lockdown noodzakelijk 
maakte.  
 
Toezicht houden op een systeem dat inkrimpt en onwelgevallige maatregelen moet uitvoeren 
in ongunstige omstandigheden, levert de opgave op om zorgvuldig te blijven toetsen en 
weergeven of de bodem van de inspanningen en de voorzieningen is bereikt. Dat is de taak van 
de Commissie van Toezicht waarvoor wij ons in 2021 gesteld zagen. Het straffen van 
veroordeelden kan niet zonder het bij voortduring beschermen van de kwaliteit van hun 
detentie. De wetgever heeft de Commissies in de Pbw bevoegdheden toegekend met het oog 
op de onafhankelijke bevordering van een goede gang van zaken en de borging van de 
elementaire rechtspositie van de personen, die op last van de rechter van hun vrijheid zijn 
ontheven. Met hen houdt bij toerbeurt een weekcommissaris contact. 
 
Het tegenwicht dat van de leden der Commissie wordt verwacht kan soms een kritische noot 
zijn voor de bestaande praktijk maar kan deze, zo blijkt ook in de beklagzittingen, tevens 
bevestigen. Ruim tachtig procent van de klachten blijkt na zorgvuldige hoor en wederhoor 
ongegrond. Sinds 2021 kunnen naast klachten over beslissingen van de directeur ook grieven 
over gedrag van functionarissen worden ingediend en door de Commissie worden bemiddeld. 
Deze verruiming kan het penitentiaire klimaat ten goede komen hetgeen echter nog moet 
blijken uit de evaluaties. De inzet van een juridisch medewerker vanuit de DJI blijkt inmiddels 
het rendement en de snelheid van de klachtenprocedure ten goede te komen. 
 
De Commissie heeft in 2021 besloten haar jaarverslag te publiceren zonder vermelding van 
namen en hoedanigheden van de leden. Onherkenbaarheid en de tegemoetkoming aan de 
behoefte aan vrijwaring van naspeurbaarheid kunnen vervelende gevolgen van potentiële 
bedreiging voorkomen. Die onveiligheid blijkt niet denkbeeldig, zo moeten wij helaas 
vaststellen. Als publiek orgaan mogen de Commissies zich niet afschermen voor, of uitzonderen 
van, publieke verantwoording. Daarom wil ik de lezer namens de Commissie uitnodigen kennis 
te nemen van dit verslag en naar believen openheid van zaken geven waar deze gewenst en 
mogelijk is. 
 
mr. Hendrik Vis 
Voorzitter Commissie van Toezicht PI De Schie, Rotterdam 
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting 
Rotterdam, locatie De Schie (hierna: PI 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 gedaan 
tijdens hun werkzaamheden. Ook zijn de belangrijkste gesprekspunten opgenomen die tijdens 
de vergaderingen van de Commissie, wel of niet in aanwezigheid van de directie, de revue zijn 
gepasseerd.  
 
De toezichthoudende taak heeft in dit jaar in wisselende vorm plaatsgevonden: door eigen 
waarneming op de diverse afdelingen, dan wel door telefonische gesprekken met 
afdelingshoofden waarvan een schriftelijk verslag wordt gemaakt dat is besproken tijdens de 
maandelijkse commissievergaderingen. Een kort overzicht van de bevindingen van de 
portefeuillehouders bevindt zich in dit jaarverslag. 
 
De Commissie dankt de directie, de afdelingshoofden en alle overige medewerkers voor de 
constructieve, effectieve en prettige samenwerking in 2021. 
 
 
Commissie van Toezicht, maart 2022 
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2. De inrichting 
 

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 vluchtgevaar 
of een 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). Ook is er een afdeling voor extra zorgvoorziening (EZV). 
 

3. Samenstelling en mutaties van de Commissie van Toezicht 
 

De Commissie bestond op 31 december 2021 uit elf leden met verschillende achtergronden. 
Tevens hebben er in december 2021 sollicitatiegesprekken plaatsgevonden ter vervanging van 
een lid en ter uitbreiding van de Commissie. De benoemingsprocedure van deze twee nieuwe 
leden loopt. Van de huidige elf leden fungeren vier leden als beklagvoorzitter. Zij zijn werkzaam 
binnen de rechtspraak, de advocatuur en het wetenschappelijk onderwijs. De overige leden 
fungeren als weekcommissaris en tevens als bijzitter bij de beklagzittingen. Hun 
maatschappelijke achtergrond betreft onder andere de strafrechtsketen, zoals politie en 
Openbaar Ministerie, justitie en reclassering, maar ook de Inspectie Justitie & Veiligheid. 
Daarnaast zijn er leden met een achtergrond in de publieke (gemeente) sector, alsook in de 
private (bedrijfsleven) sector. Een arts maakt eveneens deel uit van de Commissie. Met 
inachtneming van de diverse achtergronden zijn de portefeuilles verdeeld over de leden.  
Van twee leden is in 2021 afscheid genomen met dank voor hun bewezen diensten.  
De Commissie wordt ondersteund door een secretaris en een administratief medewerker. Het 
secretariaat is ondergebracht bij de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht. 
 

4. Cijfers over 2021 
 
Aantal beklagzittingen 
In 2021 zijn er 31 beklagzittingen gehouden. Er waren 33 zittingen gepland, maar twee zittingen 
zijn komen te vervallen. Het merendeel van de zittingen heeft plaats gevonden via een audio- en 
visuele verbinding (Skype). Vanaf september 2021 hebben een aantal zittingen fysiek in 
PI De Schie plaatsgevonden gelet op de daling van het aantal besmettingen. De advocaten 
namen daarbij nog wel deel via een Skypeverbinding. Vanwege een toegenomen 
besmettingsdruk vonden vanaf december 2021 de zittingen weer digitaal plaats.   
 
Aantal contacten met de Gedeco in 2021 
In 2021 zijn door de commissieleden bijna alle twaalf vergaderingen van de Gedeco bijgewoond. 
De Gedeco is een inspraakorgaan van gedetineerden met betrekking tot de inrichting. 

  
Aantal medische klachten in 2021 
 

 2020 2021 

Aantal klachten 27 20 
Bemiddeld hoofd medische zaken 16 8 
Naar medisch adviseur 4 6 
Naar RSJ 1 1 
RSJ gegrond 1 0 
Ontslag/overplaatsing (niet 
bemiddeld) 

6 5 
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Overzicht ingediende klaagschriften en grieven 2021 
Een overzicht van het aantal ingediende klaagschriften en grieven dat via bemiddeling of 
behandeling op beklagzittingen is afgedaan, is achter in dit jaarverslag opgenomen. De 
doorlooptijd van de klachten was dit jaar langer dan voorgaande jaren. Dit wordt in 2022 
opgelost door extra ondersteuning van het secretariaat.    
 
Overzicht soorten ingediende klachten en grieven per onderwerp in 2021 
(in vergelijking met 2020) 
 
Soort klachten/grieven Klachten 2020 Klachten 2021 Grieven 2021 
Activiteiten (arbeid)  36 34 34 
Activiteiten (diversen)  136 10 7 
Activiteiten (luchten) 11 4 5 
Activiteiten (sport) 91 11 1 
Bejegening 21 28 56 
Bewegingsvrijheid 1 0 0 
Compensatie 1 0 0 
Contact buitenwereld (bellen) 22 16 7 
Contact buitenwereld (bezoek) 105 79 24 
Contact buitenwereld (media) 3 1 0 
Contact buitenwereld (post) 6 4 0 
Controle 30 28 4 
Dagprogramma, beveiliging en 
toezicht op maat (DBT) 

27 37 2 

Disciplinaire straf 102 69 4* 
Eisen verblijfsruimte 7 1 1 
Geweld 0 1 0 
Informatie/procedure 102 89 21 
Nog onbekend** 11 9 14 
Ordemaatregel 21 27 0 
Persoonlijke voorwerpen 44 37 6 
Regime 6 19 1 
Rekening courant/zak- en kleedgeld 13 13 2 
Rogatoir verzoek 53 28 0 
Schadeverhaal 3 0 0 
Selectie/overplaatsing (extern) 6 17 2 
Selectie/overplaatsing (intern) 14 10 0 
Transport 0 1 1 
Verlaten inrichting 6 2 0 
Verzorging (diversen) 36 17 9 
Verzorging 
(godsdienst/levensovertuiging) 

21 5 7 

Verzorging (medisch) 15 19 4 
Verzorging (persoonlijk) 14 8 9 
Totaal 964 624 221 

Let op! De instroom van het aantal klachten betrof in 2021 607. De onderwerpen per klacht is dus inclusief de grieven die later 
omgezet zijn van een grief naar een klacht.  
* er zijn 4 grieven met als onderwerp disciplinaire straf. In principe kan geen grief worden ingediend over een disciplinaire straf. Deze 
grieven zijn omgezet naar een klacht.  
** 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.  
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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 
vergaderingen komt ook het te voeren dan wel gevoerde beleid van de directie ter sprake.  
 
Er heeft in 2021 geen overleg met de afdelingshoofden plaatsgevonden. Het overleg met de 
afdelingshoofden wordt normaal gesproken 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.  
 
De maandelijkse vergaderingen hebben voornamelijk plaatsgevonden via een audio- en visuele 
verbinding (Skype). De vergadering van augustus 2021 is vanwege de vakanties komen te 
vervallen. De vergaderingen van 2 september, 14 oktober en 11 november 2021 hebben in de 
zaal voor geestelijke verzorging in PI De Schie plaatsgevonden, aangezien dit de enige ruimte is 
waar de voltallige Commissie incluis directie op anderhalve meter afstand aanwezig kan zijn.  
 
Portefeuilles 
Er zijn 15 portefeuilles. Per portefeuille is een commissielid de hoofdverantwoordelijke. De 
portefeuillehouders hebben regelmatig overleg met de betrokkenen van de diverse sectoren en 
doen daarover verslag in de maandelijkse commissievergadering. De portefeuillehouders 
completeren 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 [A1 en A2] 
Op deze afdeling verblijven 48 gedetineerden die afgestraft zijn en de datum van hun 
invrijheidsstelling kennen voor zover zij niet levenslang zijn gestraft. Twee van laatstgenoemden 
werden overgeplaatst naar elders hetgeen de interventielast van de medewerkers verlichtte. Het 
gaat over een populatie met lange straffen en een communicatieve moeilijkheidsgraad zeker ook 
omdat een aanmerkelijk deel met kennelijk zekere verknochtheid is geïnvolveerd in de 
georganiseerde criminaliteit. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet Straffen en beschermen 
werd een automatische voorwaardelijke invrijheidsstelling afgeschaft en de proeftijd werd 
beperkt tot maximaal twee jaar. De plannen om systematisch te werken aan de versterking van 
het teamverband zijn in 2021 onvoldoende uit de verf gekomen wegens vacatures, quarantaines 
en roosterproblemen die improvisatie vergden. Thans is weer het moment aangebroken om de 
penitentiaire scherpte en de daarbij behorende onderlinge afspraken tussen de piw-ers te her 
programmeren. De (tijdelijke) herinvoering van het bezoek zonder toezicht (bzt) en het 
avondprogramma op twee avonden heeft ontspanning gebracht en betekende een 
tegemoetkoming aan de teleurstellingen van de lockdown.  
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De A3-afdeling (Terroristenafdeling (TA) en afzonderingsafdeling) 
De TA-afdeling heeft een capaciteit van veertien cellen, verdeeld over twee delen. In het ene 
deel bevonden zich zeven verdachten van terreurdelicten. In het andere deel werden twee 
levenslang gestraften geplaatst die werden overgeplaatst vanuit de TA van PI Vught. Zolang de 
veiligheid niet wordt geriskeerd kunnen kleine groepen samen werken, koken, sporten of 
deelnemen aan het vrijdaggebed. Het luchten vindt plaats in de afgezonderde Dome. Op deze 
bijzondere afdeling werkt speciaal geselecteerd en opgeleid personeel. De afdeling verheugt 
zich in de belangstelling van bewindslieden. Er zijn gedetineerden die klachten indienen omdat 
de TA van PI Vught naar hun mening mildere condities kent. In 2021 zijn er 29 klachten en 22 
grieven ontvangen van gedetineerden verblijvende op de A3-afdeling.  
 
De eveneens op de afdeling A3 ondergebrachte isoleerafdeling is regelmatig in gebruik als 
strafcel voor gedetineerden die (bij herhaling) contrabande blijken te bezitten, agressief zijn, 
hebben gevochten, of anderszins de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting hebben 
verstoord. Tevens worden deze cellen gebruikt voor gedetineerden die een gevaar zijn voor 
zichtzelf of hun omgeving.  
 
De B-afdeling (gevangenis)    
De B-afdeling heeft een totaal van 72 cellen voor reeds afgestrafte gedetineerden. Op de 
afdeling verblijven zowel gedetineerden in het basisregime als in het uitgebreidere plusregime. 
Ondanks dat deze afdeling 24 cellen meer bevat dan de A-afdeling is het aantal klachten van 
deze afdeling vergelijkbaar met de A-afdeling. Op de B-afdeling heeft Covid-19 gezorgd voor een 
hoger ziekteverzuim onder het personeel en daardoor uitval van sommige activiteiten.  
 
De C-afdeling   
De C-afdeling bestaat uit totaal 48 cellen waarvan 24 extra-zorgvoorziening (EZV) cellen. Op een 
EZV-cel worden gedetineerden 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.  
In het afgelopen jaar heeft Covid-19, net zoals 2020, ervoor gezorgd dat het voor de 
medewerkers een zwaar en intensief jaar was waardoor er, mede door het hoge ziekteverzuim, 
veel is te komen vervallen. Te denken valt aan vernieuwingen, scholing en 
deskundigheidsbevordering etc. Daarom lukte het ook niet om het avondprogramma aan te 
bieden waardoor dit het grootste gedeelte van het jaar is komen te vervallen. De activiteiten 
van de avonden zijn zoveel mogelijk op de dag geplaatst. Om de druk op het aanwezige 
personeel te verlichten zijn er twee medewerkers vanuit PI Dordrecht ingeleend om toch te 
proberen de optimale zorg aan te bieden voor de doelgroep. Tot slot was het afdelingshoofd 
vanwege een Covid-19besmetting langdurig afwezig. 
  
De D-afdeling (Huis Van Bewaring) 
Op de D-afdeling zijn 72 personen ondergebracht. Per week worden ongeveer tien nieuwe 
personen op deze afdeling geplaatst. Ondanks de corona-omstandigheden is het in de PI en dus 
ook op de D-afdeling redelijk rustig. Inkomende personen moeten eerst acht dagen (later is dit 
teruggebracht naar vijf dagen) in quarantaine. Na een negatieve test kunnen zij worden 
doorgeplaatst naar een reguliere afdeling. Deze zogenaamde inkomstenafdeling is 
ondergebracht op de D-afdeling en alle gedetineerden die worden geplaatst in PI Rotterdam, 
ongeacht of dit de locatie De Schie of de locatie Hoogvliet is, worden eerst op deze afdeling 
ondergebracht voordat zij worden doorgeplaatst binnen de inrichting. 
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Op de luchtplaats is de afstand van anderhalve meter gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er niet 
meer dan twaalf personen tegelijk mogen luchten. Slechts drie gedetineerden mogen tegelijk 
zich bezighouden met persoonlijke verzorging. 
Er zijn in 2021 verhoudingsgewijs relatief weinig klachten ontvangen van gedetineerden op de 
D-afdeling.  
Het afdelingshoofd is langdurig afwezig geweest wegens ziekte.  
 
Activiteitenprogramma 
Dagprogramma 
Per 1 januari 2021 is er gestart met een nieuw dagprogramma. Dit dagprogramma voldoet aan 
de eisen die de corona-maatregelen stellen, evenals aan de in de Pbw opgenomen wettelijke 
vereisten en het door DJI gehanteerde beleid ten aanzien van wat minimaal aan activiteiten 
moet worden aangeboden. 

Recreatie  
Hoewel in het nieuwe dagprogramma voldoende tijd voor recreatie is opgenomen, is als gevolg 
van de coronamaatregelen het avondprogramma gedeeltelijk komen te vervallen. Daarnaast 
worden de gedetineerden tussen de activiteiten door ingesloten, waar voor Covid-19 vanuit 
coulance de celdeur vaker opstond zodat de gedetineerden konden koken of recreëren. 
Hierdoor zitten gedetineerden, met name op de gevangenisafdeling, meer dan voorheen achter 
de deur, wat heeft geleid tot meer klachten bij de Commissie over dit onderwerp.  
 
Sport 
De begeleiding van de sportgroepen vindt plaats door een instructeur lichamelijke opvoeding 
(ILO) en/of een sport- en spelbegeleider, bijgestaan door afdelingspersoneel. Ook in 2021 zijn 
de sportmomenten af en toe uitgevallen door personeelsgebrek vanwege coronabesmettingen 
en de quarantaineregels, maar in tegenstelling tot vorig jaar zijn er veel minder klachten over 
het uitvallen van de sport ontvangen. Door het nieuwe dagprogramma zijn uitgevallen 
sportmomenten doordeweeks vervangen door een sportmoment in het weekend.   
De sportgroepen zijn samengesteld uit gedetineerden van dezelfde afdeling om zodoende 
coronabesmettingen tussen de afdelingen te voorkomen. Het aanvullen van sportgroepen met 
gedetineerden van andere afdelingen heeft om die reden ook in 2021 niet plaatsgevonden.    

Geestelijke verzorging 
Gedetineerden kunnen terugvallen op geestelijke raadslieden waarmee zij hun diepste 
ervaringen kunnen delen. Er is een divers aanbod. Het aanbod is afgestemd op de vraag en deze 
is in een periode van de afgelopen tien jaar grondig veranderd. De imams kregen meer uren en 
de predikant minder. De humanist en de katholieke pastor bleven op sterkte. Elk weekeind is er 
tweemaal een oecumenische dienst, een voor de afdelingen A en B en daarna een voor 
gedetineerden van de afdelingen C en D. Op de vrijdag vindt er een gezamenlijk gebed plaats van 
de moslims. Onder de geestelijke verzorgers waren er twee langdurig zieken. Inmiddels zijn daar 
tijdelijke oplossingen voor gevonden zodat de continuïteit van de persoonlijke aandacht weer 
wordt verzekerd. 
 
Medische zorg  
Covid-19 
Het tweede jaar op rij werd de afdeling Zorg gedomineerd door de problemen met Covid-19. In 
PI De Schie is in 2021 een dertigtal gedetineerden besmet geweest. Hiervan hoefde niemand 
naar het ziekenhuis. De D-afdeling is na meerdere besmettingen ongeveer twee weken in 
quarantaine geweest. De zelf-tests en PCR-testen worden door de eigen verpleegkundigen 
afgenomen. Het contactonderzoek heeft veel extra werk en gepuzzel opgeleverd als er iemand 
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(gedetineerde, personeel) binnen PI De Schie positief werd getest. Onder de gedetineerden is 
het vaccinatiepercentage laag, minder dan 50%. Boostervaccinaties worden vanaf december 
2021 door de eigen verpleegkundigen gegeven.  
 
Artsen en andere medewerkers  
De huisarts die vele jaren aan de PI verbonden is geweest is in december 2021 met pensioen 
gegaan. De huidige penitentiair artsen zijn afkomstig van MedTzorg, waarmee landelijk een 
contract is. Er zijn vier ervaren artsen werkzaam in PI De Schie. De sterkte van de (zeer ervaren) 
GZ-psychologen is op orde. Er is één basispsycholoog werkzaam. Samen met het PPC 
Scheveningen is er een opleiding tot GZ-psycholoog.  
De psychiater werkt al een aantal jaren tot tevredenheid in PI De Schie. Ook is er een psychiater 
in opleiding.  
De verpleegkundigen vormen al jaren een stabiele en betrouwbare ploeg met veel inzet. Er zijn 
geen vacatures.  
De apotheek is een bedrijf van de firma Boots. Helaas is er vaak wisseling van apotheker, 
waardoor veel afspraken dan weer opnieuw moeten worden gemaakt. De PI is een goede, maar 
veeleisende klant.  
Voor de tandarts is er weer een nieuwe aanbestedingsprocedure geweest. Tot tevredenheid van 
de PI blijft dezelfde tandarts in de tandartsbus voor de gedetineerden werken.  
Door een nieuwe (landelijke) aanbesteding van het laboratorium wordt er geen gebruik meer 
gemaakt van STAR, maar van Eurofins, een laboratorium in Leiden.  
 
Aansturing afdeling  
Het Hoofd Zorg heeft behalve PI De Schie ook de zorg in PI Hoogvliet onder haar hoede. Ze werkt 
met plezier en kan haar drukke werk meestal goed aan. Zij is blij met de vruchtbare en 
constructieve samenwerking met de directie.  
 
Klachten en incidenten  
Er is dit jaar sprake geweest van een calamiteitsmelding van een gedetineerde die onverwacht 
is overleden. Er is melding gemaakt bij de IGJ. Uit de calamiteitsmelding bleek dat er in PI De 
Schie correct is gehandeld.  
Er zijn in De Schie ook wat betreft medische klachten een aantal “veelklagers”.  
 
Arbeid  
Omdat de arbeid door de maatregelen vanwege de corona-epidemie anders georganiseerd 
diende te worden, zijn er wachtlijsten ontstaan. Ook is er onder de gedetineerden meer 
belangstelling voor arbeid dan voorheen. De inzet van personeel was ook hier een groot 
aandachtspunt. Niet alleen was het personeel minder inzetbaar vanwege een hoog 
ziekteverzuim en de eisen die de quarantaine bij besmetting met zich meebracht, tevens is 
sprake van een meer structureel personeelstekort dat samenhangt met de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt. 
 
Winkel en voeding  
De mogelijkheden tot aanschaf van eigen voedings- en verzorgingsmiddelen blijft van groot 
belang. Het zelf bereiden van een maaltijd lijkt gedetineerden nog enige mate van zeer 
gewaardeerde autonomie te geven. Mede daarom waren er ook in 2021 nog regelmatig klachten 
over de winkel. Met name het niet-leveren was een klachtwaardig punt, evenals de hoge prijzen. 
Ook de aansluiting van het betaalsysteem van de winkel op de rekening-courant van de 
gedetineerden bleek een lastig oplosbaar probleem voor alle gebruikers. Het punt van grote 
aantallen en daarmee overschot aan maaltijden zal meegenomen worden in de nieuwe 
aanbesteding met dit onderwerp.  
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Veiligheid 
Het is over het algemeen goed gesteld met de veiligheid in de PI, maar er blijven zorgen als het 
gaat om de contrabande. Het Huis van Bewaring springt er wat dat betreft uit. Telefoons en 
drugs worden bij controles regelmatig aangetroffen. De directie treedt hier consequent in op. 
Er waren geen ontvluchtingen dus op dat vlak is het in orde. De procedures worden goed 
nageleefd. Medewerkers van de PI zijn wel geschrokken van het incident in mei 2021 waarbij 
auto’s van het personeel in brand zijn gestoken op de parkeerplaats van de PI.  
Maandelijks heeft de Commissie van Toezicht met de directie van de vestiging overleg en daarbij 
komt veiligheid regelmatig aan de orde. In de PI is op elke afdeling een AED aanwezig en de 
medewerkers kunnen de AED bedienen. Het hoofd Veiligheid is erg blij met het nieuwe digitale 
camerasysteem. Het zicht is er met sprongen op vooruit gegaan. Zorgelijk blijft het aantal 
vacatures voor nieuwe beveiligers. Het aanbod uit een toch al krappe arbeidsmarkt ondervindt 
veel concurrentie.  
 
Gedeco 
Covid-19 bleef ook in 2021 de agenda bepalen: bezoek achter plexiglas, het temperaturen en 
screenen van bezoekers, het toestaan van maximaal één kind en het Skypen waren vaste prik. 
De avondrecreatie kon wisselend plaatsvinden. Contacten met advocaten, reclassering en 
andere ketenpartners verliepen voornamelijk via Skype. Dit contact bleef technische 
moeilijkheden geven. Maatregelen werden gedurende het jaar gewijzigd. Met name de kwaliteit 
van het Skypen en de beperkingen op dit gebied door het gebrek aan mankracht bleef voor de 
Gedeco een terugkerend onderwerp van gesprek.  
Iedere derde woensdag van de maand is het overleg met de directie gepland. Een vast lid van 
de Commissie zit daar bij via Skype als toehoorder. De vergaderingen werden open en duidelijk 
gevoerd. Zoals gebruikelijk was de kwaliteit vanuit de Gedeco wisselend, doch over het 
algemeen nemen de meest gemotiveerde gedetineerden zitting in de Gedeco. Zij communiceren 
het besprokene goed terug naar de afdelingen. Helaas zijn niet altijd alle afdelingen 
vertegenwoordigd. De Gedeco krijgt voldoende kans en ruimte om vragen te stellen en zorgen 
te delen.  
 
Externe contacten 
De voorzitter van de Commissie neemt sinds 2014 deel aan de landelijke Klankbordgroep van de 
Commissies van Toezicht. In dat kader ontwikkelde hij contacten voor uitwisseling van ervaringen 
met de commissievoorzitters van de Commissies van PI Hoogvliet en PI Dordrecht en het 
Detentiecentrum Rotterdam.  

6. De adviestaak  
 
In 2021 is er specifieke aandacht besteed aan de samenwerking tussen de Commissie en de 
directie om te kijken op welke punten deze nog verbeterd kan worden. Daarbij is het tekort aan 
arbeidsmedewerkers, piw-ers en beveiligers voor zowel de Commissie als de directie een 
terugkerend punt van zorg gebleken.  
 
De Commissie heeft aangeboden de directie bij de oplossing van de problematiek van het niet 
aansluiten van het betaalsysteem van de winkel op de rekening courant van gedetineerden te 
ondersteunen. Ook is voorgesteld hier aandacht voor te vragen, onder andere via de landelijke 
Klankbordgroep. 
  
Geadviseerd is aandacht te geven aan goede communicatie naar de gedetineerden. Met het 
enkel mailen van informatie naar de afdelingshoofden en mondeling overbrengen via het 
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personeel naar de gedetineerden, worden niet alle gedetineerden tijdig geïnformeerd, maar 
enkel een mededeling op het bord is ook niet voldoende, aangezien niet iedere gedetineerde 
kan lezen of de Nederlandse taal machtig is. De directie heeft deze suggesties in overweging 
genomen. 
 
Voorts hebben de beklagvoorzitters de directeur verzocht om zich beperkt ter zitting te laten 
vertegenwoordigen door de juridisch medewerker. 

7. De bemiddelingstaak 
 
De Commissie streeft ernaar in zoveel mogelijk daarvoor geschikte klachten te bemiddelen. 
Rogatoire verzoeken, klachten over disciplinaire straffen, ordemaatregelen, verlof en 
bejegening worden gewoonlijk niet bemiddeld.  
Als gevolg van de wisselende corona-maatregelen bleef de bemiddelingstaak onder druk staan. 
Om de noodzaak van het afhandelen van de klachten en het bieden van een luisterend oor aan 
de gedetineerden te kunnen handhaven zijn verschillende suboptimale alternatieven voor de 
bemiddeling in persona gevonden. Dit gebeurde zowel telefonisch als per audio- en visuele 
verbindingen (Facetime, Zoom, Skype). Met de aanpassingen in de bezoekzalen en 
spreekkamers kon er gebruik gemaakt worden van een spreekkamer achter glas. Hoewel deze 
methodes redelijk goed functioneerden, laat dit onverlet dat de weekcommissarissen bleven 
betreuren dat zij de situatie op de afdelingen niet in ogenschouw konden nemen.  
Het aantal klachten over bejegening was hoog. De Commissie verzocht de directie hier aandacht 
aan te besteden. Ook het aantal klachten over bezoek (Skype) was hoog, mede te wijten aan de 
technische storingen. Met de komst van het Beeldbellen Justitiabelen (BBJ) is dit verminderd. 
 
Voorts is per 1 januari 2021 de nieuwe Veegwet van kracht geworden. Dit hield (onder andere) 
in dat een gedetineerde zijn bezwaren kenbaar kan maken in de vorm van een grief of als klacht. 
Beiden worden bemiddeld doch in genoemde wet is de wijze van bemiddeling vrij strikt 
omschreven. De PI heeft een medewerker aangetrokken, die samen met de weekcommissaris 
de grieven en klachten van gedetineerden behandelt. Dankzij de inzet van deze medewerker 
worden klachten en grieven opgelost en ingetrokken voor of tijdens het bemiddelingsgesprek. 
In de gesprekken van de medewerker met de klagende gedetineerden wordt veel aandacht 
besteed aan gebreken in onderliggende procedures en aan bejegeningskwesties die tot de 
klachten aanleiding hebben gegeven. De Commissie heeft aangegeven geïnformeerd te willen 
blijven over de onderliggende problematiek. De Commissie ziet de vruchten van de veranderde 
werkwijze en gaat het komende jaar proberen deze nog verder te verbeteren. Minpunten zijn 
er helaas ook. Zo is het verschil tussen een klacht en een grief vaak onduidelijk, vooral voor 
gedetineerden. Voorts is er sinds de invoering van deze wet een veel hogere werklast op de 
schouders van de weekcommissaris en het secretariaat terechtgekomen. In de Commissie van 
PI De Schie zal daarom een extra weekcommissaris worden aangetrokken. 
 

8. De rechtsprekende taak 
 
Gemiddeld 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. Normaal gesproken vindt de zitting in een daarvoor 
gereserveerde ruimte in PI De Schie plaats, maar vanaf juni 2020 wordt hiervoor gebruik 
gemaakt van een audio- en visuele verbinding (Skype). Ook in 2021 vond het merendeel van de 
zittingen via Skype plaats. Vanaf september 2021 hebben een aantal zittingen fysiek in de PI 
plaatsgevonden gelet op de daling van het aantal besmettingen. Vanwege het in acht houden 
van de 1.5 m-richtlijn werd hierbij gebruik gemaakt van de zaal voor geestelijke verzorging. De 
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advocaten namen daarbij nog wel deel via een Skypeverbinding. Vanwege een toegenomen 
besmettingsdruk vonden vanaf december 2021 de zittingen weer digitaal plaats.   
 
Per zitting worden er gemiddeld ongeveer acht 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. Hoewel de voorkeur uitgaat naar 
direct mondeling uitspraak doen, is deze mogelijkheid door het Skypen beperkt. In de regel 
wordt in een later stadium schriftelijk uitspraak gedaan naar aanleiding van de klacht. Tegen de 
uitspraak van de beklagcommissie kunnen klagers of de directie in beroep gaan. Dit gebeurt met 
enige regelmaat.  
 
Daarnaast probeert de Commissie in toenemende mate klachten zonder zitting af te doen. Dit 
betreft voornamelijk kennelijk niet-ontvankelijke klachten.  

9. Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen 
 
Op 17 mei 2021 heeft een incident op de parkeerplaats van PI De Schie plaatsgevonden waarbij 
auto’s van gevangenismedewerkers in brand zijn gestoken. Dit heeft tot commotie onder 
medewerkers geleid.  
 
Gebruikelijke activiteiten als een nieuwjaarsreceptie en de landelijke themadag van de 
Commissies van Toezicht werden niet georganiseerd.  Het jaarlijkse diner met de directie waarbij 
tevens afscheid wordt genomen van leden die de Commissie hebben verlaten werd uitgesteld 
naar 2022. 

10. Algemene conclusies  
 
In 2021 is een afname van het aantal klachten en grieven te zien. Dit kan verklaard worden door 
het uitblijven van groepsklachten die in 2020 werden ingediend door de acute beperkingen als 
gevolg van de coronamaatregelen. Dit is een positief teken gelet op het voorduren van de 
coronamaatregelen in het afgelopen jaar. 
 
Vanwege het verzoek van de directie om bezoeken aan de inrichting zoveel mogelijk te 
beperken, is voor de uitvoering van de toezichthoudende-, bemiddelings- en rechtsprekende 
taak noodgedwongen gebruik gemaakt van audio- en visuele verbindingen (Facetime, Zoom, 
Skype).  Deze maatregelen golden ook het contact van gedetineerden met familie, vrienden en 
externe functionarissen. Alhoewel de technische kwaliteit van de alternatieven na het eerste 
jaar 2020 beter was, heeft de Commissie er blijvend aandacht op gevestigd.  
 
Extra aandacht was er ook op de invulling van de activiteiten en het dagprogramma. Bij dat 
laatste werd specifiek gelet op de druk die ontstond door de besmettingen onder en de 
quarantaineregels voor personeel. Verwacht wordt dat de aandacht van de Commissie in 2022 
met minder coronamaatregelen hierop ook minder gevestigd zal hoeven te zijn. 
 
De samenwerking tussen de directie, de afdelingshoofden en de leden van de Commissie was 
zoals in voorgaande jaren goed en constructief. 
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Bijlagen 
 
Managementoverzicht 2020 

 

Begin voorraad 

Instroom
 

U
itstroom

 

Doorloop tijd 

Gegrond 

O
ngegrond 

Deels gegrond 

O
vergedragen 

N
iet-ontvankelijk 

Ingetrokken 

Ingetrokken na     
bem

iddelen 

Ingetrokken 
ter zitting 

Afdoening na 
rogatoir verzoek 

Eind voorraad 
Januari 195 50 75 94 1 19 1 3 19 11 9 5 7 170 
Februari 170 54 79 93 3 13 0 0 10 34 3 2 12 145 
Maart 145 47 41 86 3 13 0 0 9 14 2 0 0 151 
1e kwartaal 195 151 195 91 4 50 1 3 38 59 14 7 19 151 
April 151 52 50 61 0 4 0 4 0 21 8 0 13 153 
Mei  153 58 18 43 2 0 0 0 0 16 0 0 0 193 
Juni 193 85 25 63 0 3 0 3 0 18 0 1 0 253 
2e kwartaal 151 195 93 56 2 7 0 7 7 55 8 1 13 253 

Juli  253 227 76 105 1 9 2 3 18 43 0 0 0 404 
Augustus 404 64 60 83 0 1 0 4 0 50 2 0 3 408 
September 408 43 226 83 1 74 0 1 96 38 8 0 8 225 

3e kwartaal 253 334 362 90 2 84 2 8 114 131 10 0 11 225 

Oktober  225 80 30 94 1 4 0 3 1 12 5 1 3 275 
November 275 146 28 111 1 10 0 2 0 11 4 0 0 393 
December 393 58 64 148 4 32 0 0 13 12 1 1 1 387 
4e kwartaal 225 284 122 118 6 46 0 5 14 35 10 2 4 387 
Totaal 195 964 772 89 14 187 3 23 166 280 42 10 47 387 
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Managementoverzicht klachten 2021 

 Begin voorraad 

Totaal instroom
 

Instroom
 klacht 

Instroom
 grief 

Grief naar klacht 

Totaal 
uitstroom

 

U
itstroom

 
klacht 

U
itstroom

 grief 

Doorlooptijd 

Gegrond 

O
ngegrond 

Deels gegrond 

O
vergedragen 

N
iet-

ontvankelijk 

Ingetrokken 

Ingetrokken 
na 

bem
iddelen 

Ingetrokken 
ter zitting 

Afdoening na 
rogatoir verzoek 

Grief afgedaan 

Eind voorraad 

Januari 388 123 113 10 1 81 81 0 68 2 2 0 5 12 50 5 0 4 1 430 
Februari 430 50 42 8 5 61 60 1 161 3 20 0 1 15 9 1 0 11 1 419 
Maart 419 58 46 12 0 155 148 7 139 5 47 0 3 64 19 3 2 6 6 322 
1e kwartaal 388 231 201 30 6 297 289 8 123 10 69 0 9 91 78 9 2 21 8 322 
April 322 49 36 13 0 86 71 15 126 1 30 0 4 10 20 0 1 5 15 285 
Mei  285 49 38 11 3 62 51 11 148 1 16 0 1 5 24 2 1 1 11 272 
Juni 272 62 41 21 0 73 59 14 121 4 13 0 4 6 28 0 3 2 13 261 
2e kwartaal 322 160 115 45 3 221 181 40 132 6 59 0 9 21 72 2 5 8 39 261 
Juli  261 84 43 41 0 73 57 16 116 3 7 0 4 16 23 1 1 3 15 272 
Augustus 272 127 52 75 1 109 63 46 124 3 15 1 1 7 33 3 0 1 45 290 
September 290 93 70 23 1 90 48 42 98 3 10 1 3 17 11 0 0 1 44 293 
3e kwartaal 261 304 165 139 2 272 168 104 113 9 32 2 8 40 67 4 1 5 104 293 
Oktober  293 48 44 4 5 98 68 30 80 1 12 0 2 8 21 12 4 6 32 243 
November 243 49 37 12 0 59 46 13 114 1 5 0 2 12 18 2 0 1 18 233 
December 233 53 45 8 1 66 52 14 151 8 16 0 0 8 10 8 1 2 13 220 
4e kwartaal 293 150 126 24 6 223 166 57 115 10 33 0 4 28 49 22 5 9 63 220 
Totaal 388 845 607 238 17 1013 804 209 121 35 193 2 30 180 266 37 13 43 214 220 
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