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Klik op het kenmerk om de volledige uitspraak te lezen

GA

RSJ 28 oktober 2021, R-20/8707/GA en 20/16405/GA
Het na een overplaatsing van een gedetineerde ongewijzigd overnemen van een in de
vorige inrichting opgelegde disciplinaire straf betreft geen beklagwaardige beslissing
van de directeur als bedoeld in artikel 60 van de Pbw. De straf hoeft niet opnieuw op
schrift te worden gesteld. Beroep directeur gegrond, klager alsnog niet-ontvankelijk in
zijn beklag. Beroep klager ongegrond.

RSJ 27 oktober 2021, R-20/7769/GA
Coronamaatregelen. Beklag tegen aanwezigheid kunststofschermen bij bezoek. Geen
beslissing van de directeur maar algemene maatregel, waartegen geen beklag
openstaat. Beroep ongegrond.

RSJ 25 oktober 2021, R-20/8499/GA
Klager is disciplinair gestraft vanwege voortgezet crimineel handelen. Dit is gebleken
uit een uitgeluisterd telefoongesprek met een medegedetineerde. Directeur wil in
beklag audio-opname noch gespreksverslag overleggen. In beroep blijkt
gespreksverslag niet meer beschikbaar. Klager moet zich kunnen verweren tegen
beschuldigingen en beroepscommissie moet dit kunnen beoordelen. Beroep directeur
ongegrond.

RSJ 18 oktober 2021, 21/21556/GA
Start a-dwangbehandeling. Voor wat betreft gevaar voor maatschappelijke teloorgang
van klaagster neemt beroepscommissie in aanmerking dat klaagster niet op enig
moment in vrijheid is gesteld, maar is opgenomen in een kliniek. Het getuigt van
goede zorgverlening in het PPC om klaagster middels a-dwangbehandeling medicatie
te geven op het moment dat het in artikel 46a Pbw genoemde gevaar wordt
geconstateerd, ook al zou (op korte termijn) opname in een kliniek volgen. Beroep
ongegrond.
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RSJ 15 oktober 2021, 21/21571/GA
A-dwangbehandeling na eerder ingezette b-dwangbehandeling. Voldoende aannemelijk
dat klager vanuit psychische stoornis gevaar voor zichzelf en anderen veroorzaakt en
dat, zonder een geneeskundige behandeling, dit gevaar niet binnen een redelijke
termijn kan worden weggenomen. Geen alternatieven. Dwangbehandeling voldoet aan
de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. Beroep ongegrond.

RSJ 4 oktober 2021, R-20/5954/GA
Beklag deels gericht tegen het niet compleet ontvangen penitentiair dossier,
beoordeling in beklag op dat onderdeel ontbreekt. Voldoende aannemelijk geworden
dat klager het complete penitentiair dossier heeft ontvangen. Beklag ongegrond,
beroep voor het overige ongegrond.

RSJ 4 oktober 2021, R-20/5953/GA
Niet onredelijk of onbillijk dat klager gedurende disciplinaire straf moest luchten in
luchtkooi. Niet aannemelijk dat luchtkooi niet voldoet aan de daaraan gestelde
vereisten. Vloeroppervlak van 13 m2 met open bovenkant is voldoende voor ‘exercise
in the open air’. Klager alsnog ontvankelijk in beklag, maar beklag ongegrond.

RSJ 30 september 2021, R-20/8248/GA
Klager alsnog niet-ontvankelijk in beklag tegen discriminerende opmerking van een
personeelslid. Beroep directeur gegrond.

RSJ 27 september 2021, R-19/5540/GA
Uitsluiting van deelname activiteiten voor vier dagen gelet op klagers
groepsontwrichtend gedrag en onvoldoende samenwerking met personeel niet
onredelijk of onbillijk. Verlengingen ordemaatregelen van cameratoezicht en plaatsing
in afzondering, gelet op suïcidegevaar en zorgen om klagers welzijn, gezondheid en
veiligheid evenmin onredelijk of onbillijk. Beroep ongegrond.

RSJ 20 september 2021, 21/19283/GA
Verzoek algemeen verlof niet-ontvankelijk verklaard. Uitgangspunt is dat op verzoek
om verlof zo spoedig mogelijk wordt beslist. Niet aan directeur om verzoek niet
inhoudelijk in behandeling te nemen. Beroep en beklag gegrond. Geen
tegemoetkoming. Gelet op coronamaatregelen was een afwijzing van klagers verzoek
in redelijkheid te rechtvaardigen. Klager voldeed voorts niet aan door de directeur
opgeworpen 'ontvankelijkheidsdrempel' dat algemeen verlof mogelijk was indien het
verlof betrekking had op de vijf basisvoorwaarden.
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RSJ 20 september 2021, R-20/7936/GA
Disciplinaire straf van tien dagen opsluiting in een strafcel vanwege ongeoorloofd
contact met de media. Audiobestand van telefoongesprek dat bepalend was voor de
disciplinaire straf niet bewaard, terwijl klager stellig ontkent. Beroep klager gegrond en
beklag alsnog gegrond. Tegemoetkoming €125,-.

RSJ 16 september 2021, 21/21666/GA
A-dwangbehandeling niet onredelijk of onbillijk. Voldoende aannemelijk dat klager
vanuit psychische stoornis gevaar voor zichzelf en anderen veroorzaakt en dat, zonder
een geneeskundige behandeling, dit gevaar niet binnen een redelijke termijn kan
worden weggenomen. Geen sprake van onvoldoende waarborging onafhankelijkheid
tweede psychiater. Dwangbehandeling voldoet aan de eisen van proportionaliteit,
subsidiariteit en doelmatigheid. Beroep ongegrond.

RSJ 16 september 2021, 20/16901/GA
Directeur heeft onvoldoende zorg gedragen voor het aanbieden van aangepaste
arbeid, terwijl dit wel aangewezen was. Directeur dient n.a.v. medisch advies een
eigen afweging te maken en heeft in casu onvoldoende invulling gegeven aan zijn
zorgplicht. Beroep gegrond, beklag gegrond. Tegemoetkoming € 50,-.
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SGA

RSJ 12 oktober 2021, 21/23582/SGA
Schorsingsverzoek van ordemaatregel afzondering en algeheel belverbod/uitsluiting
contact met buitenwereld. Ondanks herhaald verzoek heeft voorzitter geen schriftelijke
beslissing van ordemaatregel van directeur ontvangen. Voorzitter gaat ervan uit dat
deze er niet is. Evenmin gebleken dat verzoeker is gehoord. Conclusie beslissing in
strijd met wet genomen en verzoek toegewezen.

RSJ 13 september 2021, 21/23113/SGA
Schorsingsverzoek degradatiebeslissing naar basisprogramma PI Ter Apel. Verzoeker
werkt niet mee aan terugkeer naar land van herkomst via procedure
strafonderbreking. Beslissing directeur om verzoekers gedrag als 'ongewenst' aan te
merken in kader van 're-integratie/resocialisatie' bijlage II RSPOG niet op voorhand
onredelijk en onbillijk. Schorsingsverzoek afgewezen.

RSJ 3 september 2021, 21/22996/SGA
Degradatiebeslissing voor duur van twaalf weken i.v.m. 'ontoelaatbaar' gedrag (niet
meewerken aan een uc). Terugplaatsing in basisprogramma gelet hierop niet op
voorhand onredelijk en onbillijk. Voorzitter neemt voorlopig oordelend aan dat tekst
van artikel 1d, zesde lid, RSPOG kennelijke verschrijving bevat. Besluit m.b.t. duur
van twaalf weken onvoldoende gemotiveerd. Enkele opsomming van omstandigheden
uit art. 1d, lid 6, RSPOG die directeur in ieder geval in besluit dient te betrekken is
hiervoor onvoldoende. Toewijzing schorsingsverzoek ingaande na periode van zes
weken uitgaande van datum degradatiebeslissing.
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GB

RSJ 15 oktober 2021, 21/23306/GB
Zelfmelder. Niet aannemelijk geworden dat klaagster een gratieverzoek heeft
ingediend. Voorts, als al om gratie is verzocht, heeft dit verzoek in casu geen
opschortende werking. Beslissing niet onredelijk of onbillijk. Beroep ongegrond.

RSJ 15 oktober 2021, 21/23044/GB
Afwijzing verzoek deelname PP niet onredelijk of onbillijk. Hoewel score van 75% op
gewenst gedrag volgens beleidskader voor wat betreft de beoordeling van
detentieverloop een PP mogelijk maakt, dient beroepscommissie ook de andere
aspecten van art. 4 Pbw en art. 7 Pm in haar afwegingen te betrekken. Tijdens klagers
detentie hebben zich meerdere incidenten voorgedaan. Klager heeft nog geen (minder
vergaande) vrijheden genoten. Risico op recidive en risico op letselschade ingeschat
als gemiddeld tot hoog. Beroep ongegrond.

RSJ 30 september 2021, 21/22855/GB
Zelfmelder. Niet gemeld op melddatum i.v.m. een positieve coronatest in het
buitenland. In beginsel niet-ontvankelijk in beroep door zich te onttrekken aan
detentie en daarmee het verliezen van status als zelfmelder. Toch ontvankelijk in
beroep gelet op specifieke omstandigheden. Klager herhaaldelijk opgeroepen en
herhaaldelijk uitstel van melddatum verleend. Toch is klager naar het buitenland
vertrokken. Klager heeft zelf het risico genomen dat hij niet op tijd kon terugkeren
naar Nederland om zich te melden. Beroep ongegrond.

RSJ 28 september 2021, R-20/8280/GB en 21/20612/GB
Twee opeenvolgende EBI-verlengingsbeslissingen. Voldaan aan b-grond
(onaanvaardbaar maatschappelijk risico), nu (o.a.) zeer ernstige feiten aan klager
waren tenlastegelegd waarvoor hem inmiddels forse gevangenisstraf is opgelegd,
vermoedens/verdenkingen t.a.v. leidinggevende rol crimineel samenwerkingsverband
na laatste gegrondverklaring zijn geconcretiseerd en gevreesd wordt voor liquidatie
van klager zelf. Voldoende aannemelijk dat toepassing GVM- of andere
toezichtsmaatregelen risico’s onvoldoende konden beperken. Beroepen ongegrond.

RSJ 22 september 2021, 21/19939/GB
Beroep na bezwaar inzake overplaatsing ISD PI Nieuwegein. Naar aanleiding van twee
incidenten met personeel van JC Zaanstad is verzocht klager over te plaatsen. Gelet
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op verstoorde werkrelatie tussen klager en het personeel kan bestreden beslissing,
mede gelet op het bewaren van de orde, rust en veiligheid in de inrichting, niet als
onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Beroep ongegrond.

RSJ 22 september 2021, 20/16734/GB
Afwijzing plaatsing BBI. Afwijzing op enkele grond dat geen risicotaxatie heeft kunnen
plaatsvinden, afgezet tegen het goede gedrag dat klager heeft laten zien, leidt ertoe
dat de bestreden beslissing onredelijk en onbillijk is. Beroep gegrond.
Tegemoetkoming €600,-.

RSJ 20 september 2021, 21/19611/GB
Afwijzing verzoek stapeltraject ZBBI/PP. Van belang dat onderzoek wordt verricht naar
alternatief verlofadres, daar dit bij eventuele goedkeuring de bestaande zorgen voor
slachtoffer en maatschappelijke onrust weg zouden kunnen nemen. Beroep gegrond,
opdracht nemen nieuwe beslissing binnen twee weken. Geen tegemoetkoming.

RSJ 17 september 2021, 21/23098/GB
Zelfmelder. Huidige gezondheidssituatie en vooruitzichten van klagers moeder zijn niet
bekend geworden. Klagers moeder lijkt niet enkel afhankelijk van klager, nu uit bericht
van huisarts blijkt dat er één of meerdere zoons zijn die zorg kunnen dragen voor hun
moeder. Voorts ondergaat klager een relatief korte detentie en kan bij eventuele
verslechtering van zijn moeder verlof worden verleend. Beroep ongegrond.

RSJ 16 september 2021, 21/21255/GB
Klagers overplaatsing naar andere inrichting niet onredelijk of onbillijk. Gebleken dat
door reeds lange verblijf van klager in vorige inrichting de balans in professionele
afstand en menselijke nabijheid tussen klager en personeel ernstig verstoord is
geraakt. Tevens was sprake van een verslechterde verstandhouding tussen klager en
directeur en een verhoogde kans op een conflictsituatie. Beroep ongegrond.
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GV

RSJ 25 oktober 2021, 21/22935/GV
Afwijzing verzoek kortdurend re-integratieverlof voor voeren sollicitatiegesprekken. Nu
de wet voor klagers huidige detentiefase de mogelijkheid tot kortdurend reintegratieverlof openstelt, is het argument dat het verlenen van vrijheden te vroeg is,
onvoldoende overtuigend. Niet onredelijk dat klager op dit moment solliciteert naar
een baan. Kortdurend re-integratieverlof is in het leven geroepen voor het regelen van
praktische zaken, waarbij het voeren van een sollicitatiegesprek expliciet genoemd
wordt als geëigend verlofdoel. Vrees dat het verlof niet goed zal verlopen, mede gelet
op de door de reclassering ingeschatte risico's, onvoldoende onderbouwd. Beroep
gegrond, opdracht nieuwe beslissing binnen twee weken. Geen tegemoetkoming.

RSJ 19 oktober 2021, 21/23403/GV
Verzoek om verlof voor het bijwonen van een bruiloft van goede vrienden, om relaties
met sociaal netwerk te herstellen. Verweerder heeft verlofaanvraag opgevat als een
verzoek om kortdurend re-integratieverlof. Vanwege het specifieke humanitaire
verlofdoel, is er echter geen aanleiding om de verlofaanvraag anders dan als een
verzoek om incidenteel verlof aan te merken en te beoordelen. Bijwonen van een
bruiloft is niet noodzakelijk. Beroep ongegrond.

RSJ 1 oktober 2021, 21/22274/GV
Afwijzing verzoek kortdurend re-integratieverlof t.b.v. gesprek met werkgever. Reintegratieverlof kan worden verleend voorafgaand aan de deelname aan een PP.
Noodzaak voor klagers persoonlijke aanwezigheid buiten de inrichting om reintegratiedoel te realiseren - en daarmee voor het verlenen van kortdurend reintegratieverlof - is evenwel onvoldoende aannemelijk geworden, mede vanwege de
beschikbare middelen in de inrichting om het gesprek telefonisch of via beeldbellen te
laten plaatsvinden. Beroep ongegrond.

RSJ 21 september 2021, 21/23166/GV
Incidenteel verlof onder begeleiding DV&O voor bezoek aan ernstig zieke oma
toegekend. Begeleiding niet geïndiceerd ondanks klagers status van voorlopig
gehechte. Gedrag in detentie goed en ook buiten de inrichting zaken op orde. Van
doorslaggevend belang is dat het OM akkoord is met het verlenen van onbegeleid
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verlof ondanks lopend strafrechtelijk onderzoek. Beroep gegrond, terstond nieuwe
beslissing, geen tegemoetkoming.

RSJ 17 september 2021, 21/23217/GV
Afwijzing strafonderbreking voor het leeghalen van klagers woning i.v.m. de verkoop
hiervan niet onredelijk of onbillijk. Persoonlijke aanwezigheid niet noodzakelijk en niet
gebleken dat het leeghalen van de woning niet aan derden zou kunnen worden
uitbesteed. Geen sprake van schending van art. 8 EVRM en eigendomsrecht indien
derden de woning leeghalen. Strafonderbreking is daarnaast niet aangewezen voor het
bijwonen van belijdenis van nicht. Hiervoor kan incidenteel verlof worden verleend.
Aanwezigheid hierbij kan echter ook niet worden aangemerkt als noodzakelijk. Beroep
ongegrond.

RSJ 17 september 2021, 21/22580/GV
Afwijzing verzoek incidenteel verlof voor 'omgekeerd bezoek' aan grootouders
onvoldoende gemotiveerd, nu verweerder niet is ingegaan op de vraag of de
grootouders kunnen worden gezien als ouders in de zin van art. 1, onder d, van de
Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Beroep gegrond, opdracht nieuwe
beslissing binnen twee weken. Geen tegemoetkoming.

RSJ 16 september 2021, 21/22127/GV en 21/23024/GV
Er staat geen beroep open tegen de onmiddellijke inwerkingtreding van de nieuwe
verlofregeling en evenmin tegen de termijn waarop wordt beslist op een
verlofaanvraag. Klager niet-ontvankelijk in zijn beroepen.
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TA

RSJ 26 oktober 2021, 21/21912/TA
Beroepscommissie verduidelijkt dat haar jurisprudentie niet verplicht een second
opinion voor verlenging dwangbehandeling aan te vragen. In geval van een langlopend
dwangtraject geeft zij in overweging een second opinion aan te vragen opdat de
beroepscommissie die bij de beoordeling van het (volgende) beroep tegen de
verlengingsbeslissing zal kunnen betrekken. Voldoende aannemelijk dat voortzetting adwangbehandeling van klager noodzakelijk was. Beroep hoofd instelling gegrond,
vernietiging uitspraak beklagcommissie, klachten alsnog ongegrond.

RSJ 14 oktober 2021, 21/21696/TA
Klager weigert voorafgaand aan overplaatsing samen met sociotherapie zijn goederen
te controleren. Hoofd van instelling heeft klager een verklaring voorgelegd met
exoneratiebeding. Dit beding gaat voorbij aan de mogelijkheid dat het hoofd van de
instelling een verwijt kan treffen voor schade en vermissing van goederen. In de
circulaires van DJI zijn procedurele regels gegeven voor vrachtvervoer en
aansprakelijkheid bij schade. Het gaat niet aan om de verdeling van
aansprakelijkheden op een andere wijze te regelen. Beroep en beklag gegrond. Geen
tegemoetkoming.

RSJ 22 september 2021, R-20/7518/TA
Weigering bezoek minderjarige dochter van een goede vriend. Is conform huisregel dat
geen bezoek van minderjarigen op de woonafdelingen wordt toegelaten. Goede relatie
tussen klager en die dochter is onvoldoende om in aanmerking te komen voor bezoek
van haar in de ruimte voor onbegeleid bezoek. Niet is gesteld of gebleken dat klager
zorgtaak voor haar heeft en bezoek in haar belang is. Beroep ongegrond.
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STA

RSJ 9 september 2021, 21/23120/STA
Naar voorlopig oordeel van voorzitter is destijds opgelegde afzondering niet onredelijk,
gelet op de kennelijk wisselende verklaringen over het incident. Noodzaak voortduren
afzondering kan niet worden getoetst, nu hoofd instelling slechts summiere informatie
heeft verstrekt. Naar voorlopig oordeel voorzitter geen noodzaak verdere afzondering
bijna een week na incident enkel op basis van verklaring van medepatiënt. Toewijzing
verzoek.
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TB

RSJ 14 oktober 2021, 21/21361/TB
Klager heeft vanaf jonge leeftijd in groot aantal instellingen verbleven en kent een
uiterst moeizaam verlopen behandelgeschiedenis. Tevergeefs is getracht vicieuze cirkel
te doorbreken door inzet op resocialisatietraject zonder behandeling in engere zin. PJrapportages die zijn opgesteld voor tbs-verlenging kunnen worden gebruikt.
Overwegingen in arrest Gerechtshof-Arnhem kunnen niet tot een andere conclusie
leiden. Beroep tegen LFPZ-plaatsing ongegrond.
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