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RSJ Jurisprudentie jaaroverzicht 2021 

De beroepscommissies van de RSJ hebben het afgelopen jaar diverse uitspraken 
gedaan, die belangrijk zijn voor de jurisprudentielijnen. In dit document staat een 
overzicht van deze uitspraken, die zijn terug te lezen in de jurisprudentiedatabank 
door op het kenmerk te klikken. 
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1 Gevangeniswezen 

 
Datum Kenmerk (uitspraak 

te lezen door op 
nummer te klikken) 

Beschrijving 

10 maart 2021 R-20/7287/GB Jeugdige klager niet geschikt voor 
JJI 

18 oktober 2021 21/21556/GA Start a-dwangbehandeling tijdens 
detentie met op korte termijn 
opname in een gesloten kliniek 
vanwege gevaar maatschappelijke 
teloorgang 

25 oktober 2021 R-20/8499/GA Belang bewaren audio-opname 

26 oktober 2021 21/22394/GA Pbw vereist niet dat beroep tegen 
start a-dwangbehandeling met 
redenen is omkleed 

28 oktober 2021 R-20/8707/GA 
20/16405/GA 

Overname straf uit andere 
inrichting 

24 november 2021 21/21473/GA Weigering directeur aanpassing 
visitatieprocedure 

26 november 2021 21/19787/GA Weigering uitreiken poststuk 

26 november 2021 21/19702/GA GVM-maatregelen i.c.m. BPG-
plaatsing 

29 november 2021 R-20/8660/GA 
21/20973/GA 

Maandelijkse toets GVM-
maatregelen 

31 december 2021 21/20030/GB Geen wettelijke mogelijkheid om 
verzoek in te dienen tot 
overbrenging naar accommodatie 

 
  

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_633792_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_657690_21/1?solrID=PUC_657690_21_1&solrQ=21%2f21556%2fGA#result_3
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_658850_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_659076_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_659608_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_659608_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_691638_21/1?solrID=PUC_691638_21_1&solrQ=21%2f21473%2fGA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_657971_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_691900_21/1?solrID=PUC_691900_21_1&solrQ=21%2f19702%2fGA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_691963_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_691963_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_698008_21/1?solrID=PUC_698008_21_1&solrQ=21%2f20030%2fGB
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1.1 Verloven 

 

Datum Kenmerk (uitspraak te 
lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

14 mei 2021 R-20/7171/GB 

R-20/7520/GV 

Corona, levenslanggestrafte 

Belang van levenslanggestrafte 
tegen algemeen belang i.h.k.v. 
de coronacrisis onvoldoende 
afgewogen 

4 augustus 2021 21/21414/GV Incidenteel verlof en 
strafonderbreking  
Bijzondere voorwaarden moeten 
het gedrag van de gedetineerde 
betreffen 

3 september 2021 21/22877/GV Incidenteel verlof en 
strafonderbreking 

Onvoldoende gewicht 
toegekend aan klagers belang 
bij het bijwonen van zijn eigen 
bruiloft 

1 oktober 2021 21/22274/GV Re-integratieverlof (Wet 
straffen en beschermen) 

Kortdurend re-integratieverlof 
niet noodzakelijk gebleken 
voor gesprek met huidige 
werkgever 

 

25 oktober 2021 21/22935/GV Re-integratieverlof (Wet straffen 
en beschermen) 

Kortdurend re-integratieverlof 
mogelijk voor fysieke 
sollicitatiegesprekken 

 

10 november 2021 21/22119/GV Re-integratieverlof (Wet straffen 
en beschermen) 

Directeuren van de DIZ en de 
divisie GW/VB moeten gezamenlijk 
beslissen over kortdurend re-
integratieverlof i.g.v. afwijking 
advies directeur 

 

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640261_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640261_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_651716_21/1?solrID=PUC_651716_21_1&solrQ=21%2f21414%2fGV
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_653192_21/1?solrID=PUC_653192_21_1&solrQ=21%2f22877%2fGV
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_655454_21/1?solrID=PUC_655454_21_1&solrQ=21%2f22274%2fGV
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_658694_21/1?solrID=PUC_658694_21_1&solrQ=21%2f22935%2fGV
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_660309_21/1?solrID=PUC_660309_21_1&solrQ=21%2f22119%2fGV
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1.2 Plaatsing/overplaatsing 

 
Datum Kenmerk (uitspraak te 

lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

28 juni 2021 21/21661/GB Beroepscommissie creëert 
duidelijkheid met betrekking 
tot het overgangsrecht 

8 juli 2021 21/22101/SGB Geen rechtsmiddel tegen van 
rechtswege plaatsing vanuit 
ZBBI in BBA 

 

1.3 Detentiefasering 

 
Datum Kenmerk (uitspraak te 

lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

10 juni 2021 R-20/8479/GB Overleveringsprocedure loopt 
nog, BBI zonder regimaire 
verloven mogelijk? 

10 november 2021 21/22582/GB Extramurale arbeid tijdens BBA 
kan alleen ten behoeve van een 
derde 

16 december 2021 21/23549/GB Onvoldoende geconcretiseerd 
welk gedrag klager wordt 
tegengeworpen 

22 december 2021 21/23511/GB Inrichting en reclassering niet 
bereid om 
uitvoeringsverantwoordelijke te 
zijn 

1.4 Corona 

 
Datum Kenmerk (uitspraak te 

lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

22 april 2021 R-20/6708/GA Samenplaatsen op 
meerpersoonscel 

20 mei 2021 R-20/7800/GA 
R-20/7966/GA 
R-20/7839/GA 
R-20/7964/GA 
R-20/7840/GA 

Zorgplicht directeur risico 
besmetting coronavirus 

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_646048_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_648611_21/1?solrID=PUC_648611_21_1&solrQ=21%2f22101%2fSGB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_643000_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_660262_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_694888_21/1?solrID=PUC_694888_21_1&solrQ=21%2f23549%2fGB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_696025_21/1?solrID=PUC_696025_21_1&solrQ=21%2f23511%2fGB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_639516_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640687_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640687_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640687_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640687_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640687_21/1/
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R-20/7962/GA 
R-20/7924/GA 
R-20/7983/GA 

8 juli 2021 R-20/7688/GA Hoorplicht bij ordemaatregel 
afzondering 
(inkomstenquarantaine) 

27 juli 2021 R-20/7472/GA Samenvallen luchten en 
geestelijke verzorging in 
noodrooster 

3 augustus 2021 R-20/7965/GA Beperkt aanbod arbeid i.v.m. 
voorkomen verspreiding 
coronavirus 

27 oktober 2021 R-20/7769/GA Kunststofschermen bij bezoek 

 

1.5 Schorsingen 

 
Datum Kenmerk (uitspraak te 

lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

18 maart 2021 21/20416/SGA Schorsingsverzoek van hele 
afdeling 

20 mei 2021 21/21312/SGA Degradatiebeslissing. Gebruik 
maken van rechten niet te zien 
als ‘ongewenst gedrag’ 

30 juli 2021 21/22439/SGA Grief: bemiddelingsprocedure 
nog niet afgerond, verzoeker 
niet-ontvankelijk in verzoek 

17 augustus 2021 21/22720/SGA Degradatiebeslissing voor de 
duur van 12 weken i.v.m. 
ontoelaatbaar gedrag 
 

25 november 2021 21/24299/SGA Verlenging cameratoezicht 
onredelijk en onbillijk 

1 december 2021 21/24390/SGA Tijdens degradatieperiode geen 
kans om verbetering te laten 
zien 
 

 
  

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640687_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640687_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_640687_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_648598_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_642664_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_643174_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_651698_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_635410_21/1?solrID=PUC_635410_21_1&solrQ=21%2f20416%2fSGA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_641909_21/1?solrID=PUC_641909_21_1&solrQ=21%2f21312%2fSGA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_651592_21/1?solrID=PUC_651592_21_1&solrQ=21%2f22439%2fSGA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_652133_21/1?solrID=PUC_652133_21_1&solrQ=21%2f22720%2fSGA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_691729_21/1?solrID=PUC_691729_21_1&solrQ=21%2f24299%2fSGA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_692330_21/1?solrID=PUC_692330_21_1&solrQ=21%2f24390%2fSGA
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1.6 EBI-beroepen 

 
Datum Kenmerk (uitspraak te 

lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

30 december 2021 21/22430/GB Verlenging onvoldoende 
gemotiveerd, mede gelet 
op veroordeling in eerste 
aanleg en nu geen 
strafeis in andere 
strafzaak wordt gedaan 

30 december 2021 21/22462/GB Verlenging EBI-verblijf 
niet onredelijk, mede gelet 
op ontvluchtingspoging 
2020 
 

 

1.7 Zelfmelders 

 

Datum Kenmerk (uitspraak te 
lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

19 april 2021 21/20815/GB Oproepen mogelijk ondanks 
coronacrisis 

30 september 2021 21/22855/GB PCR-test in buitenland voor 
risico van klager 

16 december 2021 21/24774/GB Aanhoudend positieve 
coronatesten, voorleggen aan IMA 

 
  

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_697895_21/1?solrID=PUC_697895_21_1&solrQ=21%2f22430%2fGB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_697719_21/1?solrID=PUC_697719_21_1&solrQ=21%2f22462%2fGB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_638876_21/1?solrID=PUC_638876_21_1&solrQ=21%2f20815%2fGB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_655878_21/1?solrID=PUC_655878_21_1&solrQ=21%2f22855%2fGB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_695082_21/1?solrID=PUC_695082_21_1&solrQ=21%2f24774%2fGB
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1.8 Medische beroepen 

 

Datum Kenmerk (uitspraak te 
lezen door op nummer 
te 
klikken) 

Beschrijving 

15 maart 2021 R-20/5927/GM Inrichtingspsycholoog heeft 
klager ondanks diverse 
verzoeken daartoe niet 
bezocht tijdens zijn verblijf 
in de isoleercel. 

6 april 2021 R-20/7441/GM Het heeft te lang geduurd voordat 
klager met een gebroken kaak is 
doorverwezen naar het ziekenhuis. 
Verpleegkundige is tekortgeschoten 
in het verlenen van adequate 
medische zorg 

10 juni 2021 21/19407/GM Klager had met 
verlammingsverschijnselen 
eerder gezien moeten 
worden door de 
inrichtingsarts. 
Verpleegkundige is 
tekortgeschoten in het 
verlenen van adequate 
medische zorg 

9 augustus 2021 R-20/8289/GM Inrichtingsarts is, behoudens met 
betrekking tot puur feitelijke 
gegevens, niet gehouden gegevens 
uit medisch dossier op verzoek van 
de patiënt te corrigeren noch is het 
aan de patiënt te bepalen welke 
gegevens wel en welke niet in het 
dossier moeten worden 
opgenomen. 

 

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_634817_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_633539_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_643463_21/1?solrID=PUC_643463_21_1&solrQ=21%2f19407%2fGM
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_651920_21/1/
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2 TBS 

Datum Kenmerk (uitspraak te 
lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

26 oktober 2021 21/21912/TA In geval van verlenging a-
dwangbehandeling sprake van 
wenselijkheid, geen 
verplichting, tot aanvragen 
second opinion van een 
onafhankelijke psychiater 

11 november 2021 21/22625/TA Effectieve behandeling met 
waarborgen voor gezondheid 
(a-dwangbehandeling met 
clozapine) weegt zwaarder 
dan stelling verpleegde dat 
bloedafname vanwege zijn 
geloofsovertuiging niet is 
toegestaan 

19 januari 2021 R-19/5580/TA Beperkt recht op rectificatie van 
gegevens in wettelijke 
aantekeningen 

27 augustus 2021 R-20/7098/TA Tijdelijke opschorting onbegeleid 
verlof en bezoek vanaf 14 maart 
2020 vanwege uitbraak 
coronavirus 

31 augustus 2021 21/21481/TA Niet luchten tijdens 
quarantainemaatregel vanwege 
met Covid-19 besmet 
personeelslid 

22 juli 2021 21/22327/STA Geen bezoek zonder toezicht 
vanwege opgelopen aantal 
coronabesmettingen 

21 september 2021 21/21773/TA Zorgmanager heeft zekere ruimte 
om te bepalen wat wel of niet 
feitelijk onjuist is opgenomen in 
de wettelijke aantekeningen 

14 oktober 2021 21/21696/TA Exoneratiebepaling bij vermissing 
van/schade aan goederen van 
verpleegde 

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_659060_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_660365_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_630279_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_652726_21/1/
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_653099_21/1?solrID=PUC_653099_21_1&solrQ=21%2f21481%2fTA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_650537_21/1?solrID=PUC_650537_21_1&solrQ=21%2f22327%2fSTA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_659437_21/1?solrID=PUC_659437_21_1&solrQ=21%2f21773%2fTA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_657557_21/1?solrID=PUC_657557_21_1&solrQ=21%2f21696%2fTA
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2 december 2021 20/16552/TA In dit geval gerechtvaardigde 
inbreuk op privacy door het 
begeleiden van de verpleegde   
tijdens medische afspraken 

2 december 2021 20/16596/TA Meegeven van dubbelgevouwen 
medicatielijst aan 
transportgeleiders DV&O is 
onzorgvuldig 

22 december 2021 21/21831/TA In strijd met Kieswet niet fysiek 
mogen stemmen tijdens verlof 

15 december 2021 21/21706/TB Beslissing tijdelijk beoogde 
plaatsing in LFPZ-voorziening niet 
onredelijk; beroepscommissie 
geeft in overweging klager met 
voorrang hoger op de (lange) 
wachtlijst te plaatsen 

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_692552_21/1?solrID=PUC_692552_21_1&solrQ=20%2f16552%2fTA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_692553_21/1?solrID=PUC_692553_21_1&solrQ=20%2f16596%2fTA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_696494_21/1?solrID=PUC_696494_21_1&solrQ=21%2f21831%2fTA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_694768_21/1?solrID=PUC_694768_21_1&solrQ=21%2f21706%2fTB
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3 Jeugd 

 

Datum Kenmerk (uitspraak te 
lezen door op nummer te 
klikken) 

Beschrijving 

1 september 2021 21/20482/JA Niet direct maar later op de 
dag uitreiken van een 
beklagformulier 

9 augustus 2021 21/20913/JB Geen opschortende 
werking geldigheidsduur 
ITA-advies bij 
onderbreking ITA- 
plaatsing 

15 november 2021 21/22125/JB Plaatsing in een KVJJ in 
beginstadium van pij-
behandeling is niet 
passend; aanbeveling om 
benodigde therapie in JJI 
zo snel en intensief 
mogelijk te starten gelet 
op klagers huidige 
motivatie voor 
behandeling 

19 november 2021 21/23018/JZ Klager is ontvankelijk in 
na 2 maanden 
ingediende klacht gelet 
op vergeefse poging tot 
informele oplossing van 
het geschil en de 
bewuste keuze van de 
wetgever voor een 
flexibele klachttermijn 

 

https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_653080_21/1?solrID=PUC_653080_21_1&solrQ=21%2f20482%2fJA
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_651113_21/1?solrID=PUC_651113_21_1&solrQ=21%2f20913%2fJB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_660868_21/1?solrID=PUC_660868_21_1&solrQ=21%2f22125%2fJB
https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_660354_21/1?solrID=PUC_660354_21_1&solrQ=21%2f23018%2fJZ
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