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1. De Inrichting 

 
Penitentiaire Inrichting Dordrecht betreft een inrichting voor mannen waar een 
gemeenschapsregime van toepassing is. De inrichting heeft een Huis van 
Bewaring en een gevangenis waarbij voor beide regimes ook een Extra Zorg 
Voorziening (EZV) bestaat. Er is sprake van een normaal beveiligingsniveau. 
Tevens heeft de inrichting een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA, voor 1 juli 2021 
geheten ZBBI) met een beperkt veiligheidsniveau. 

 
 

Capaciteit inrichting 2021  
  
Gevangenis 128 (inclusief 22 meerpersoonscellen) 
Huis van Bewaring 204 (inclusief 38 meerpersoonscellen) 
ZBBI/BBA 50 
ZBBI/EZV 24 
Totale capaciteit 406 

 
 
 

2. De Commissie van Toezicht 
 
Van de Commissie van Toezicht maakten deel uit:  
Een rechter, een advocaat, een arts, een organisatieadviseur, een zelfstandig 
interim manager, een adviseur verbonden aan een consultancy bureau, een 
freelance doktersassistente, een senior S.P.V. bij de GGZ, een Commissaris van 
Politie, een teamhoofd thuiszorg/gezondheidszorg, een juridisch medewerker van 
de Rechtbank, een juridisch medewerker bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven en een zelfstandig ondernemer.  

 
De ambtelijk secretaris is formatief ondergebracht bij het secretariaat van de 
Commissies van Toezicht, regio Rotterdam, onderdeel van de sector Strafrecht 
van de Rechtbank Rotterdam. 
 
De Commissie van Toezicht heeft in december 2021 afscheid genomen van haar 
vaste ambtelijk secretaris wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. Zij stond al 25 jaar de Commissie van Toezicht bij in haar taken.  
Vanuit het secretariaat van de Commissie van Toezicht van de Rechtbank 
Rotterdam is een nieuwe vaste ambtelijk secretaris benoemd. 
 
Vanwege het coronajaar zijn er geen cursussen of bijeenkomsten gevolgd door 
de Commissie van Toezicht. Wel is er digitaal een informatiebijeenkomst 
georganiseerd vanuit de inrichting betreffende de nieuwe wet Straffen en 
Beschermen. 
 
 
 
 



 
3. Cijfers 

 
Aantal beklagzittingen: 23 
Aantal vergaderingen: 11 
Aantal medische klachten van organisatorische aard: 26 
Aantal medische inhoudelijke klachten welke zijn doorgestuurd naar het Hoofd 
Zorg: 15  
 
Cijfers vanuit de medische dienst: 
In 2021 werden 23 medische klachten ingediend. 
In 11 gevallen werd er binnen de MD bemiddeld c.q. een oplossing gevonden. 
In 2 gevallen heeft de gedetineerde na een gesprek zelf voor een oplossing 
gezorgd. Naar de  Medisch Adviseur (MA) van de DSJ werden 6 klachten 
doorgestuurd voor advies, waarvan 3 klachten gegrond en 3 ongegrond verklaard 
werd. De RSJ heeft 1 klacht gegrond verklaard en 1 klacht is nog in behandeling. 
Voor 2 klachten wordt nog gewacht op een uitspraak van de MA. 
 

 
4. De toezichthoudende taak 

 
Het verslagjaar 2021 kenmerkte zich, zoals bekend mag worden verondersteld, 
binnen de PI door beperkende maatregelen als gevolg van de Covid-19 
pandemie. 
Zowel gedetineerden, personeel, geprivilegieerde derden en dus ook de leden 
van de Commissie van Toezicht zijn daardoor gehinderd in hun dagelijkse routine 
en meer speciaal voor de leden van de Commissie van Toezicht ten aanzien van 
de toezichthoudende taak. 
De toezichthoudende taak werd in het pre-covid-19 tijdperk grotendeels 
uitgevoerd tijdens de wekelijkse fysieke bezoeken aan de PI door steeds twee 
leden van de Commissie van Toezicht. Gedurende het verslagjaar is het 
wekelijkse fysieke bezoek spijtig genoeg geminimaliseerd. Helaas is ook in 
verband met de coronamaatregelen het periodiek bijwonen van de 
Gedecovergaderingen er bij ingeschoten. 
De toezichthoudende taak is in het verslagjaar veelal uitgevoerd op basis van 
(beleid)-documenten, mondelinge en schriftelijke communicatie tussen de 
voorzitter van de Commissie van Toezicht en de directie van de PI. Daarenboven 
is deze taak ingevuld op basis van de klachten/verzoeken van de gedetineerden 
en de mondelinge/schriftelijke reactie daarop door de directie van de PI en 
uiteindelijk de uitspraak van de beklagrechter.  
Grosso modo kan worden gesteld dat conform de regelgeving goed is voldaan 
aan de rechtspositie van de gedetineerden, hun materieel en sociale 
omstandigheden. De bejegening, de medische en geestelijke zorg voldeden. 
Indien er sprake was van klachten over deze items, zijn deze direct besproken 
met de directie en meestentijds tot tevredenheid opgelost. 

 
De invoering van de wet Straffen en Beschermen heeft voor gedetineerden enige 
onduidelijkheid met zich meegebracht. Ook bleek in de praktijk onduidelijkheid bij 
het personeel over de veranderingen die deze wet met zich meebracht. 
 



Daarnaast blijft de aanwezigheid, bereikbaarheid en communicatie van en door 
afdelingshoofden jegens gedetineerden een groot aandachtspunt dat naar de 
mening van de commissie verbetering behoeft. Dit punt is besproken met de 
directie in haar maandelijkse vergadering en zal ook aankomend jaar nog een 
aandachtspunt blijven voor de Commissie. 
 
Tussen het Hoofd Zorg en de portefeuillehouder medische zaken van de CvT 
vindt minimaal twee keer per jaar een regulier overleg plaats. 
Daarnaast vinden er ad hoc contacten plaats, indien de problematiek dat vereist.  
Zowel fysiek, per telefoon als per email. Hoofddoel daarbij is om naast de aard 
van de klachten en de wijze waarop deze binnen de MD afgehandeld worden, 
een beter inzicht te krijgen in elkaars handelswijze. Als gevolg van Covid-19 en 
de daarbij behorende richtlijnen en de besmettingsgraad binnen de PI heeft  dit 
overleg in 2021 slechts één keer fysiek plaats kunnen vinden. Wel is er email 
contact geweest. Doordat het Hoofd Zorg zelf besmet geraakt is met het 
coronavirus en eind 2021 haar functie heeft neergelegd heeft er helaas geen 
slotoverleg plaats kunnen vinden. 
 
 
5. De adviestaak 

 
De adviestaak is gedurende het verslagjaar vanwege corona minimaal ingevuld.  
 
In haar maandelijkse vergadering met de directie worden vragen vanuit de 
commissie over specifieke gevallen door de directie beantwoord of opgepakt. 
Verbeterpunten of bijzonderheden die zijn opgevallen tijdens het 
weekcommissariaat komen ter sprake en daarover wordt uitleg gegeven of wordt 
in een volgende vergadering terugkoppeling op gegeven. Deze korte lijn en 
praktische insteek werkt goed. De directie houdt de commissie op de hoogte van 
belangrijke ontwikkelingen. De commissie is steeds goed op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen rondom Corona en het te hanteren beleid op dat specifieke 
moment. De directie is bij vergaderingen duidelijk in communicatie, praktisch en 
oplossingsgericht. 
 
Medische Dienst binnen de PI. 
De aanbesteding van Zorg  door het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 
ertoe geleid dat de medische zorg (MD) in de PI Dordrecht per 31 maart 2020 
verzorgd werd door de Forensisch Medische Maatschap Utrecht (FMMU). De CvT 
heeft hier haar grote bezorgdheid over uitgesproken. In de afgelopen jaren is er in 
de PI Dordrecht door de MD ruime ervaring opgedaan en veel kennis opgebouwd 
betreffende de continue, duurzame zorg voor de gedetineerden in deze inrichting. 
De medische problematiek in een PI wijkt op vele punten af van die in de 
algemene bevolking.  
De CvT heeft zich dan ook grote zorgen gemaakt dat door overname van de 
medische zorg door de FMMU, deze kennis en kunde verloren zou kunnen gaan 
c.q. dat het veel tijd zal kosten om hetzelfde niveau te bereiken en te behouden. 
Hierbij moet m.n. gedacht worden aan de volgende factoren: 
A:  De prevalentie van infectieziekten (hiv, hepatitis en tuberculose, Covid-19!) en 
chronische aandoeningen (diabetes, astma en hart- en vaatziekten) is hoger en 
de effecten ook groter in een PI dan die binnen de algemene bevolking. 



B: Psychiatrische stoornissen, psychische klachten en middelengebruik – alle 
indicatoren voor een slechte psychische gezondheid – zijn eveneens 
oververtegenwoordigd binnen een PI. 
Daarom is het van groot belang dat er binnen een Medische Dienst(MD) ruime 
expertise aanwezig is t.a.v. de mogelijke fysieke en psychische problematiek bij 
de gedetineerden. 
De afgelopen jaren heeft de MD in de PI Dordrecht (huisartsen, hoofd zorg, 
doktersassistenten, POH verpleegkundigen e.a.) fors ingezet om naast de 
reguliere huisartsenzorg, de gestructureerde behandeling van klachten en 
incidenten als onderdeel van een kwaliteitssysteem, ook in te spelen op het 
onderdeel preventie en de aansluiting op de individuele medische zorg vóór en na 
detentie. Op papier kan deze overstap naar de FMMU wellicht voldoen aan de 
eisen die aan een goede gezondheidszorg binnen een PI moeten worden gesteld, 
maar als CvT zetten wij vraagtekens bij de aanname dat de FMMU ook in 
praktische zin dezelfde kwaliteit en continuïteit kan bieden als de huidige 
organisatie. 
Als CvT zijn we dan ook blij dat de medische zorg in de PI Dordrecht weer op de 
oude voet voorgezet wordt omdat de praktijk inderdaad uitwees dat het veel tijd 
en energie kost om hetzelfde niveau van zorg te kunnen bereiken als in de 
periode voor de komst van de FMMU. 
De CvT hoopt dat door de komst van een nieuwe Hoofd Zorg, de reguliere 
contacten tussen de portefeuillehouder en de MD in 2022, zoals gebruikelijk was, 
weer tweemaal per jaar plaats zal vinden, maar ook door de versoepelingen c.q. 
het afschaffen van de richtlijnen t.a.v. Covid-19. 

 
 

6. De bemiddelingstaak 
 

Van belang is dat de werkwijze van de leden CvT in de jaren voor 
inwerkingtreding van de zogenaamde "Veegwet" per 1 januari 2021, zich 
kenmerkte door het hebben van bemiddelingsgesprekken met klagers lees: 
ingeslotenen. Dit geschiedde wekelijks op basis van de door hen ingediende 
klachten. 
De in de Veegwet voorgeschreven bemiddelingsprocedure, blijkt bij nader inzien 
niet of nauwelijks effectief realiseerbaar. Behalve dat de tijdbelasting voor de 
leden van de CvT, waarvan de meesten nog volledig in het arbeidsproces zitten, 
onaanvaardbaar blijkt, mag een ander fenomeen niet worden gebagatelliseerd 
namelijk het volgende. Tijdens het voorgestelde 3-gesprek conform de Veegwet 
(klager, afdelingshoofd en lid van de CvT) is de intermediaire rol van het lid van 
de CvT kritisch. Immers ongewild kan het lid van de CvT een standpunt innemen, 
dat uiteindelijk bij de Beklagrechter geen stand houdt. Dit kan de 
geloofwaardigheid of zelfs de mate van onafhankelijkheid van de CvT nadelig 
beïnvloeden. 
Een en ander heeft geleid tot een continuering van de oorspronkelijke werkwijze 
binnen de CvT van het zoveel als mogelijk houden van informele 
bemiddelingsgesprekken tussen de gedetineerde en de weekcommissaris. 
Aanvullend daarop is een nieuwe (op de Veegwet gebaseerde) procedure van 
een desverlangd  bemiddelingsgesprek tussen klager en het afdelingshoofd 
geïntroduceerd. Via het secretariaat van de CvT krijgt het afdelingshoofd de 



opdracht met klager over diens grief een bemiddelingsgesprek te hebben. De 
beslissing tot zo'n gesprek is tijdens het eerder genoemde bemiddelingsgesprek 
tussen klager en een lid van de CvT genomen. Het afdelingshoofd is vervolgens 
verplicht binnen een termijn van 14 dagen met de gedetineerde het gesprek te 
hebben gehad. De uitkomst van dit gesprek moet hij/zij vervolgens terugkoppelen 
naar het secretariaat alwaar de grief naar tevredenheid is opgelost en kan worden 
ingetrokken of waarbij klager heeft aangegeven de grief om te willen zetten naar 
een klacht. In dat laatste geval start de formele klachtenprocedure. 

 
Vanaf 1 juni 2021 is deze nieuwe werkwijze ingevoerd en werkt naar volle 
tevredenheid van alle bij de bemiddeling betrokken partijen. 
 
 
7. De rechtsprekende taak 
 
De werkwijze en werkzaamheden van de beklagcommissie 
 
Samenstelling van de beklagcommissie 
De beklagcommissie wordt samengesteld uit leden van de Commissie van 
Toezicht. De beklagcommissie bestaat uit een beklagrechter en twee leden. De 
beklagrechters wisselen elkaar af. Zij treden niet op als maandcommissaris. Voor 
de leden van de beklagcommissie wordt jaarlijks een schema opgesteld, 
waardoor ieder lid van de commissie van toezicht een aantal keren bij de 
beklagzitting aanwezig is. De beklagcommissie wordt bijgestaan door de 
secretaris.  
 
Werkwijze van de beklagcommissie 
Bij de klachtenbehandeling wordt eerst beoordeeld of de klacht ontvankelijk is, 
dat wil zeggen valt onder de wettelijk genoemde beklaggronden conform artikel 
60 Penitentiaire Beginselenwet. Daarnaast wordt bekeken of de klacht is 
ingediend binnen de termijn. Indien dit het geval is wordt de klacht verder 
behandeld. Zeer eenvoudige klachten en klachten die naar het oordeel van de 
voorzitter van de beklagcommissie kennelijk (on)gegrond of kennelijk niet-
ontvankelijk zijn, handelt de voorzitter van de commissie van toezicht enkelvoudig 
schriftelijk af. 
 
Aan het begin van het lopende jaar wordt een zittingsschema vastgesteld op 
basis van één zitting per twee weken. Per zitting worden gemiddeld zo’n 8 
klachten behandeld. Bij de behandeling van de klachten door de 
beklagcommissie is steeds een directielid aanwezig.  
 
Sedert 2013 streeft de beklagcommissie er naar, zoveel mogelijk klachten tijdens 
de zitting mondeling af te doen. Afgezien van de werkbesparing, levert dit naar de 
mening van de beklagvoorzitters als groot voordeel op dat aan partijen direct, 
uitgebreid en met redenen omkleed door de voorzitter de beslissing op het beklag 
wordt medegedeeld. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard kan aan de 
gedetineerde compensatie worden toegekend. Een dergelijke 
compensatiebeslissing wordt altijd schriftelijk gegeven pas nadat de 
beroepstermijn is verstreken en er geen beroep is aangetekend. Indien er wel 
beroep is aangetekend wordt de tegemoetkomingsbeslissing aangehouden tot op 



het beroep is beslist. Het is de ervaring van de beklagcommissie dat deze 
gevolgde werkwijze zeer naar tevredenheid van betrokkenen werkt. 
De voorzitter van de beklagcommissie behandelt tevens de verzoeken tot rogatoir 
horen van klagers. De secretaris legt dit verhoor vast in een verslag. 
 
Het afgelopen jaar hebben alle zittingen – op een enkele zitting in de 
zomerperiode na -  digitaal via Skype plaatsgevonden vanwege de 
coronamaatregelen. De gedetineerde, een eventuele advocaat, de directeur, en 
de leden van de beklagcommissie waren via een Skype verbinding aanwezig. 
Ondanks dat de beklagcommissie een fysieke zitting wenselijker vindt dan een 
digitale zitting, zijn de zittingen allemaal technisch goed verlopen. 

 
- Overzicht van de ingekomen klachten/grieven, onderscheiden naar 
onderwerp:  
 

 
 

 



 
 
 
- Afdoening: het aantal klachten dat is ingetrokken, niet-ontvankelijk, 
gegrond en ongegrond is verklaard enz.: zie hiervoor bijlage 8.1 
 
- Bijzondere klachten, regelmatig terugkerende klachten, groepsklachten, 
opvallende uitspraken e.d. 
Afgelopen jaar zijn er een tiental klachten geweest vanwege de van rechtswege 
op 1 juli 2021 overplaatsing van gedetineerden van de ZBBI naar de BBA. Twee 
klachten zijn op zitting van de beklagcommissie behandeld. Beide klachten zijn 
ongegrond verklaard. De dragende overweging is geweest dat de overplaatsing 
rechtstreeks voortvloeide uit de nieuwe Wet straffen en beschermen. Aan die 
overplaatsing ligt geen beslissing van de directeur ten grondslag, zodat daar geen 
beklag tegen kan worden ingediend. 
Verder is er een aantal klachten geweest naar aanleiding van bijzondere 
spitacties. Deze spitacties hebben plaatsgevonden omdat er concrete meldingen 
waren van contrabande en een vuurwapen in de PI. Een aantal klachten met 
betrekking tot het niet mogen luchten en het niet tijdig ontvangen van een maaltijd 
tijdens de spitacties zijn gegrond verklaard. 
 
-Vergelijking met het voorgaande jaar 
Er is een lichte daling in de totale instroom te zien ten opzichte van 2020. De 
uitstroom is verhoudingsgewijs hetzelfde als het jaar 2020.  

 
Jaar Instroom Uitstroom 
2020          970          1001 
2021          807            841 

 
 
 

8. Bijlagen 
8.1 Managementoverzicht uit Klaver 
8.2 Totaaloverzicht uit Klaver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.1 Managementinformatie 



 
 
 
 
 

8.2 Totaaloverzicht 
  

 
 

 
 
  


