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Gebruikte afkortingen 
 

BBA  Beperkt Beveiligde Afdeling 

BEJO  Bewaarders Justitie Onderdelen (opleiding)   

BES  Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

BIJ-BES  Bestuurlijke Informatie Justitiabelen BES 

CN  Caribisch Nederland 

CvT  Commissie van Toezicht 

DenR  Detentie en re-integratie 

DJI  Dienst Justitiële Inrichtingen 

DSJ  Directie Sanctietoepassing en Jeugd 

DGSenB Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen 

DIZ  Divisie Individuele Zaken  

Fte  Fulltime equivalent 

FZA  Forensische Zorg Afdeling 

Gedeco Gedetineerdencommissie 

GW/VB Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring 

IBT  Intern bijstandsteam 

ISS  Inkomsten Screening en Selectie 

JenV  Justitie en Veiligheid 

JICN  Justitiële Inrichting Caribisch Nederland  

KPCN  Korps Politie Caribisch Nederland 

MOIP  Meerjaren Onderhouds- en Inspectieplan 

MTO  Medewerkers-tevredenheidsonderzoek 

PAS  Prison Administration System 

Piw’er  Penitentiair inrichtingswerker 

RCN  Rijksdienst Caribisch Nederland 

RVB  Rijksvastgoedbedrijf 

SOJ  Strategisch overleg Justitie 

SRCN  Stichting Reclassering Caribisch Nederland 

TMA  Talent motivatie analyse 

VerSa  Veranderende sanctietoepassing 

V.i.  Voorwaardelijke invrijheidstelling 

VMR  Viermaandsrapportage 
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Voorwoord 
Door middel van onderzoek en aanbevelingen wil de Raad voor de rechtshandhaving 

bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering door de justitiële 

organisaties. Dit rapport gaat over de opvolging van de aanbevelingen die de Raad samen 

met het College voor de Rechten van de Mens in 2019 heeft gedaan op het terrein van de 

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). 

De Raad stelt vast dat de JICN zich gestaag ontwikkelt en het merendeel van de 

aanbevelingen uit het rapport van 2019 heeft opgevolgd of daarmee bezig is.  

Voor een klein deel van de aanbevelingen geldt dat opvolging daarvan primair op de weg 

van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ligt. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

wetgevingskwesties. De Raad constateert helaas dat die opvolging over het algemeen niet 

of traag tot stand komt.   

In Europees Nederland is per 1 juli 2021 de Wet straffen en beschermen in werking 

getreden. Die wet geldt niet voor Caribisch Nederland. Maar parallel daaraan is daar het  

traject ‘Veranderende sanctietoepassing’ gestart, met als voornaamste doelstelling 

succesvolle re-integratie na detentie. De voorbereiding op re-integratie begint direct bij 

detentie, binnen de muren van de JICN dus. De Raad ziet op dit punt veel ambitie bij de 

leiding van de JICN. Om die ambities te kunnen realiseren, is het volgens de Raad cruciaal 

dat genoemd traject na 2021 wordt voortgezet. Dat kan alleen met steun vanuit het 

ministerie van JenV. 

Het is nu aan de JICN en het ministerie van JenV om op basis van dit rapport de benodigde 

acties te ondernemen. De Raad zal over enkele jaren opnieuw nagaan hoe de JICN ervoor 

staat. 

Dankzij de medewerking van de betrokken medewerkers van de JICN, de Dienst Justitiële 

Inrichtingen, de Commissie van Toezicht en het ministerie van JenV kon de Raad dit 

onderzoek op een vlotte en prettige manier uitvoeren. Ook de afstemming met het College 

voor de Rechten van de Mens verliep soepel. De Raad wil allen die een bijdrage hebben 

geleverd aan dit onderzoek daar graag voor bedanken. 

 

DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING 

 

Mr. M.R. Clarinda (voorzitter) 

Mr. L.M. Virginia 
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Samenvatting en aanbevelingen  
 

1. Inleiding  
De Raad voor de rechtshandhaving heeft in de afgelopen jaren tientallen aanbevelingen 

gedaan aan de betrokken ministers van Justitie (en Veiligheid). Met zijn aanbevelingen wil 

de Raad een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de taakuitvoering door de betrokken 

organisaties. In 2020 is de Raad gestart met de uitvoering van een onderzoeksprogramma 

dat erop is gericht zicht te krijgen en te houden op de opvolging van al zijn aanbevelingen 

(monitor). In 2021 heeft de Raad onderzocht in hoeverre opvolging is gegeven aan de 

aanbevelingen uit het rapport ‘(Vervolg)onderzoek Justitiële Inrichting Caribisch Nederland 

en nulmeting nieuwbouw’ dat hij in 2019 samen met het College voor de Rechten van de 

Mens heeft uitgebracht. De aanbevelingen uit dat rapport liggen op het terrein van de 

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN), de Commissie van Toezicht van de JICN, en 

het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).  

Omdat de mate en de wijze van sturing belangrijke factoren zijn bij de realisatie van 

aanbevelingen in de praktijk, is de Raad in dit onderzoek ook nagegaan in hoeverre en door 

wie wordt gestuurd op de opvolging van de aanbevelingen. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

In hoeverre is opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport uit 2019 over de 

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland en in hoeverre en door wie wordt op die opvolging 

gestuurd? 

 

2. Context 
In 2018 heeft de JICN een nieuw onderkomen gekregen. De ingebruikneming van de 

nieuwbouw betekende een enorme vooruitgang. Er staat nu een inrichting die volgens de 

Raad en het College als voorbeeld kan dienen voor de andere landen in het Caribisch deel 

van het koninkrijk. 

De JICN valt onder het beheer van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een 

uitvoeringsorganisatie van het ministerie van JenV. De Directie Sanctietoepassing en Jeugd 

(DSJ) van het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) van het ministerie van 

JenV is beleidsmatig verantwoordelijk voor de JICN. 

Het ministerie van JenV heeft voor de periode 2019-2021 projectfinanciering beschikbaar 

gesteld voor het traject ‘Veranderende sanctietoepassing’ (VerSa). Beleidsmedewerkers van 

de JICN en DSJ hebben binnen dit traject een ‘Beleidskader re-integratie en resocialisatie in 

Caribisch Nederland’ opgeleverd.  Dit beleidskader bevat een ketenbrede visie op de 

maatregelen die nodig zijn voor optimalisering van de ondersteuning en begeleiding van 

justitiabelen bij terugkeer in de maatschappij. In het verlengde daarvan heeft de JICN samen 

met DJI een ambitie geformuleerd voor een veilige en kansrijke detentie en re-integratie in 

Caribisch Nederland. In dat kader zijn uiteenlopende projecten gestart.  
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3. Opvolging aanbevelingen 
Het rapport uit 2019 bevat 36 aanbevelingen. Opvolging ligt bij dertig van die aanbevelingen 

primair bij de JICN, en bij de overige zes primair bij het ministerie van JenV. De Raad geeft 

hierna de stand van zaken ten aanzien van de opvolging van die aanbevelingen per thema 

weer.   

 

Rechtspositie gedetineerden 

De JICN heeft georganiseerd dat gedetineerden op relatief eenvoudige wijze kunnen 

kennisnemen van de huisregels én dat de huisregels jaarlijks worden geactualiseerd. In die 

huisregels moet nog wel informatie over het plus-programma worden opgenomen. 

Activiteitenprogramma 

De aanbeveling van de Raad en het College aan de JICN om te bezien of arrestanten kunnen 

deelnemen aan het activiteitenprogramma heeft niet tot een andere praktijk geleid. 

Vermenging van arrestanten met andere justitiabelen wordt onwenselijk geacht. Bovendien 

vallen arrestanten onder de verantwoordelijkheid van het Korps Politie Caribisch Nederland 

(KPCN). Wel kunnen gedetineerden van buiten Caribisch Nederland nu deelnemen aan 

activiteiten die aan Caribisch-Nederlandse gedetineerden worden aangeboden, zoals in 

2019 aanbevolen. Bovendien is de bibliotheekcollectie naar aanleiding van een daartoe 

strekkende aanbeveling aangevuld. 

Accommodatie 

Sinds het vorige onderzoek zijn twee van de vijf van de aanbevolen verbeteringen 

gerealiseerd. Dit betreft ventilatie in de isoleercellen en klimaatbeheersing in de ruimte 

voor geestelijke verzorging. Met de feitelijke opvolging van een andere aanbeveling (aanleg 

sportveld) is begonnen. 

De twee andere aanbevolen verbeteringen (het toelaten van direct daglicht in de 

isoleercellen en het zorgen voor schaduw bij de telefoons die buiten hangen) zijn wel 

opgenomen in een meerjarenplan maar of en wanneer die worden gerealiseerd, is niet 

bekend. Dit is ook nog afhankelijk van goedkeuring (en financiering) door DJI.  

Voeding en winkel 

Naar aanleiding  van aanbevelingen van de Raad en het College vindt er nu periodiek 

overleg plaats tussen de gedetineerdencommissie (gedeco) en de leverancier van  

broodbeleg respectievelijk de supermarkt, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van  

de leiding van de JICN. Volgens de leiding van de JICN heeft dit geleid tot meer tevredenheid 

bij de gedetineerden. 

Maatschappelijk contact 

De Raad en het College deden de JICN op dit aspect drie aanbevelingen, namelijk aanpassing 

van de huisregels op het punt van de bezoektijd, oplevering van de familiekamer, en de 

mogelijkheid voor alle gedetineerden om te bellen met familie, ongeacht hun afkomst. 

De JICN heeft deze drie aanbevelingen opgevolgd. De in maart 2021 opgeleverde 

familiekamer is vanwege de coronamaatregelen echter nog niet in gebruik genomen. 

De Raad en het College deden aan de minister van JenV de aanbeveling om de 

Gevangenismaatregel 1999 BES op het punt van het bezoekrecht aan te passen, van recht 
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op eens in de twee weken bezoek naar recht op wekelijks bezoek. Het recht op wekelijks  

bezoek geldt inmiddels wel in de praktijk, maar de Gevangenismaatregel is niet aangepast. 

DSJ kon ook niet aangeven of, en zo ja wanneer, aanpassing van de betreffende bepaling zal 

plaatsvinden. Omdat het hier om een belangrijk recht van gedetineerden gaat, vindt de 

Raad het onvoldoende dat alleen de huisregels op dit punt zijn aangepast. De aanbeveling 

uit 2019 blijft dan ook overeind. 

Toegang zorg 

De medische specialisten kunnen gedetineerden normaliter binnen korte termijn zien indien 

zij de wens daartoe kenbaar hebben gemaakt, aldus de leiding van de JICN. De Raad gaat er 

op basis van die informatie van uit dat de interne processen op dit punt adequaat zijn 

ingericht. Hij beschouwt de daartoe strekkende aanbeveling uit 2019 als opgevolgd.  

Begin 2021 zijn twee geestelijke verzorgers voor de JICN aangetrokken. Daarmee is de 

aanbevolen professionalisering van de geestelijke zorg voor gedetineerden gerealiseerd. 

Sancties en maatregelen 

De Raad en het College deden de JICN in 2019 de aanbeveling om gedetineerden in de 

gelegenheid te stellen kennis te nemen van het sanctiebeleid. Tijdens het onderzoek van de 

Raad werd bekend dat de sanctiekaart, waarin het sanctiebeleid is weergegeven, per 1 juli 

2021 zou worden afgeschaft en dat het kader van de Beginselenwet gevangeniswezen BES 

zal gelden. De Raad gaat ervan uit dat de leiding van de JICN de gedetineerden daarover zal 

informeren. 

Sinds maart 2021 informeert de JICN standaard de Commissie van Toezicht (CvT) over 

plaatsingen in de isoleercel van langer dan 24 uur, conform de aanbeveling uit 2019. 

Beklag 

Op het punt van beklag hebben de Raad en het College verschillende aanbevelingen gedaan. 

Die aanbevelingen betreffen de volgende aspecten van het beklagrecht:   

 

- Mandaat CvT 

Naar aanleiding van de aanbeveling het mandaat van de CvT uit te breiden naar arrestanten 

kondigde de minister in zijn beleidsreactie een verkenning aan. DSJ kon tijdens het 

onderzoek niet aangeven of die verkenning had plaatsgevonden en de CvT was niet op de 

hoogte van een verkenning. Uitbreiding van het mandaat heeft niet plaatsgevonden.  

 

- Beslistermijn beklagzaken 

Voor de afhandeling van beklagzaken geldt een wettelijke termijn van twee weken. In de 

praktijk blijkt overschrijding van die termijn nog altijd meer regel dan uitzondering, ondanks 

het volgens de JICN verbeterde proces van behandeling van beklagzaken. De Raad vindt de 

termijn van twee weken niet realistisch en handhaaft de aanbeveling deze termijnbepaling 

aan te passen.  

 

- Verruiming beklagrecht 

Uit het onderzoek is gebleken dat de beklagcommissie ongeveer 40% van de beklagzaken 

niet-ontvankelijk verklaart. Volgens de Raad zou moeten worden geanalyseerd waarover die 
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zaken gaan. Als het zaken betreft waartegen in Europees Nederland wél beklag openstaat, 

ligt verruiming van het beklagrecht volgens hem alsnog in de rede, ook al heeft de minister 

in 2019 in zijn beleidsreactie laten weten daaraan geen prioriteit te geven. De Raad 

benadrukt in dit verband dat de JICN een Nederlandse inrichting is.  

- Beroepsmogelijkheid 

Sinds 2016 hebben het College, de Raad en de Nationale ombudsman gepleit voor de 

realisatie van een beroepsmogelijkheid tegen uitspraken van de beklagcommissie, zoals die 

mogelijkheid ook in Europees Nederland bestaat. Tot nu toe heeft de minister laten weten 

het niet nodig te vinden dat er een beroepsmogelijkheid komt. Maar omdat de JICN heeft 

aangegeven dat zij ook graag over een beroepsmogelijkheid wil beschikken, heeft DSJ 

overleg met DJI aangekondigd over dit punt. 

- Ambtelijk secretariaat CvT 

DSJ heeft naar aanleiding van de aanbeveling om een ambtelijk secretariaat voor de CvT in 

te richten financiële middelen vrijgemaakt. Door kennelijke misverstanden tussen DSJ, 

DJI/JICN en CvT is er verder geen actie ondernomen. De directeur van de JICN zal nu in 

overleg treden met de CvT over de vormgeving van bedoeld secretariaat. 

- Rapportage CvT 

De CvT noemt de inrichting van een ambtelijk secretariaat een voorwaarde om te kunnen 

voldoen aan haar wettelijke rapportageplicht. De Raad gaat ervan uit dat dit secretariaat er 

nu snel zal komen en dat de CvT dan elke zes maanden kan rapporteren, zoals in de 

Gevangenismaatregel BES is voorgeschreven. 

- Protocol beklagzaken 

Tijdens het vorige onderzoek maakte de directeur  van  de JICN  gewag van een 

(concept)protocol voor de behandeling van beklagzaken. De aanbeveling van de Raad en het 

College om dat concept af te stemmen met de CvT is door misverstanden niet opgevolgd. De 

JICN werkt (nog) niet met het protocol. De directeur van de JICN deed de toezegging dat het 

protocol alsnog op de agenda zal komen.   

Omgang met gedetineerden 

Inmiddels worden, overeenkomstig de aanbeveling uit 2019, alle nieuw binnenkomende 

gedetineerden standaard gescreend volgens een vast model.  

Bejegening 

De leiding van de JICN heeft de aanbeveling om meer aandacht te hebben voor het thema 

‘bejegening van gedetineerden’ opgevolgd door onder meer in de periodieke gesprekken 

met de medewerkers daar structureel op in te gaan. 

Daarnaast is het zogenoemde mentorprogramma inmiddels volledig ingevoerd en niet 

meer, zoals voorheen, afhankelijk van individuele afdelingshoofden. 

Uit informatie van de leiding van de JICN maakt de Raad voorts op dat de interactie tussen 

haar en de gedeco is verbeterd.     
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Interne veiligheid 

De aanbeveling om regelmatig calamiteitenoefeningen te houden, met deelname van 

gedetineerden, is niet opgevolgd. De uitbraak van de COVID-pandemie met de bijbehorende 

maatregelen is daar mede debet aan. De Raad spoort de JICN  aan om op dit punt extra 

inspanningen te plegen zodra dat qua coronamaatregelen op een verantwoorde wijze 

mogelijk is. 

De leiding van de JICN heeft ervoor gekozen de aanbeveling om de veiligheidsinstructies op 

het intranet van de JICN in andere talen dan het Nederlands weer te geven, niet op te 

volgen. De Raad respecteert het standpunt van de leiding van de JICN dat de instructies 

uitsluitend in het Nederlands blijven opgenomen omdat dat de officiële taal is. 

Afspraken over dienstverlening dor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ten aanzien van de 

systemen in de JICN krijgen aandacht in de gezamenlijke projectteams van RVB, DJI en JICN. 

En zogenoemd ‘klein onderhoud’ wordt door het technisch beheer van de JICN zelf 

uitgevoerd. Een en ander heeft geleid tot een meer beheersbare situatie maar nog niet alle 

knelpunten zijn opgelost. 

 

Agressiebeheersing 

Al sinds 2014 wijst de Raad erop dat de JICN concrete stappen moet zetten om de (fysieke) 

vaardigheden van het personeel te onderhouden en te toetsen. Nog steeds worden alleen 

van leden van het intern bijstandsteam (IBT) en van medewerkers die een wapen dragen de 

fysieke vaardigheden regelmatig getoetst. Wel heeft de JICN inmiddels plannen voor de 

oprichting van een eigen trainingscentrum. De eerdere aanbevelingen op dit vlak zijn nog 

niet opgevolgd. 

Maatschappijbeveiliging: vrijhedenbeleid en voorwaardelijke invrijheidstelling 

In hun rapport uit 2019 deden de Raad en het College de minister twee aanbevelingen om 

de procedure rond de totstandkoming van v.i.-beschikkingen1 te verbeteren. DJI en JICN zijn 

met elkaar in overleg gegaan over de procedure en de minister heeft een formeel 

mandaatbesluit vastgesteld op basis waarvan de minister niet meer zélf de v.i.-

beschikkingen dient te ondertekenen. Vertragingen bij de afgifte van v.i.- beschikkingen 

komen, anders dan voorheen, nu nog maar incidenteel voor. 

Maatschappelijke re-integratie: voorbereiding nazorg en re-integratietrajecten 

De JICN is erin geslaagd om het programma Ban pa Kambio – dat erop is gericht 

gedetineerden door opleidingen en cursussen te helpen succesvol terug te keren in de 

samenleving – in september 2019 volledig in te voeren. De opvolging van de daartoe 

strekkende aanbeveling betekent een belangrijke stap in het proces van re-integratie en 

resocialisatie van gedetineerden in Caribisch Nederland. 

Als gevolg van de coronamaatregelen is de aanbevolen evaluatie van het functioneren van 

het detentie- en re-integratieteam van de JICN uitgesteld.  

Personeel en organisatie 

De JICN maakt werk van de bijscholing van medewerkers die niet voldoen aan de minimum-

opleidingseisen voor de functie die zij vervullen. Het aantal ondergekwalificeerde 

 
1 V.i.: voorwaardelijke invrijheidstelling. 
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medewerkers is volgens de leiding van de JICN sinds 2019 afgenomen. De COVID—

pandemie heeft wel tot vertragingen geleid bij opleidingen en cursussen. 

Het onderwerp ‘bejegening van gedetineerden’ krijgt binnen de JICN bijzondere aandacht, 

zoals door de Raad en het College in 2019 aanbevolen. De Raad vindt het van groot belang 

dat de JICN ook in de toekomst nadrukkelijk en permanent aandacht blijft besteden aan dit 

onderwerp. 

Communicatie 

Vanwege knelpunten rond de interne communicatie in de JICN deden de Raad en het 

College de aanbeveling aan de JICN om te investeren in de verbetering van die 

communicatie en om na twee jaar een evaluatie uit te voeren. Mede naar aanleiding van 

deze aanbeveling heeft de JICN, samen met de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), een 

campagne opgesteld voor de verbetering  van  de interne communicatie. Kort na de start 

van die campagne brak de coronacrisis uit. De leiding van de JICN heeft toen besloten de 

campagne te staken en te hervatten zodra de coronamaatregelen dat weer mogelijk maken. 

De aanbevolen evaluatie is in verband daarmee ook uitgesteld. Het is nu de bedoeling dat 

die in 2022 zal plaatsvinden. 

Tabel: overzicht opvolging aanbevelingen 
De Raad heeft de stand van zaken ten aanzien van de opvolging van zijn aanbevelingen uit 

2019 verwerkt in een tabel:2 

 

THEMA AANBEVELING 2019 ACTOR OORDEEL 2021 

Huisregels 1. inkennisstelling huisregels JICN Opgevolgd 

 2. actualisatie huisregels JICN Opgevolgd 

 3. informatie over plus-programma JICN Niet opgevolgd 

Activiteitenprogramma 4. deelname arrestanten 
*weliswaar niet opgevolgd, maar de Raad heeft 
begrip voor de daarvoor opgegeven reden 

JICN Niet opgevolgd* 

 5. deelname gedetineerden van buiten CN JICN Opgevolgd 

 6. aanvulling bibliotheekcollectie JICN Opgevolgd 

Accommodatie 7. realisatie verbeteringen JICN Deels opgevolgd 

Voeding en winkel 8. variatie in broodbeleg JICN Opgevolgd 

 9. heroverweging contract supermarkt JICN Opgevolgd 

Maatschappelijk contact 10. aanpassing huisregels JICN Opgevolgd 

 11. oplevering familiekamer JICN Opgevolgd 

 12. belfaciliteiten JICN Opgevolgd 

 13. wijziging Gevangenismaatregel BES minister Niet opgevolgd 

Toegang zorg 14. primaire processen medische dienst JICN Opgevolgd 

 15. professionalisering coördinatie geestelijke 
zorg 

JICN Opgevolgd 

Sancties en maatregelen 16. inkennisstelling sanctiebeleid 
*Weliswaar niet opgevolgd, maar de Raad heeft 
begrip voor dit besluit (wijziging beleid) 

JICN Niet opgevolgd* 

 17. informatieverstrekking CvT3 JICN Opgevolgd 

 
2 De tabel biedt een compact overall beeld. Voor het precieze en volledige beeld verwijst de Raad naar de tekst 
van dit rapport. 
3 CvT: Commissie van Toezicht. 



13 
 

Beklag 18. uitbreiding mandaat CvT minister Niet opgevolgd 

 19. heroverweging standpunt over eerdere 
aanbevelingen 

minister Deels opgevolgd 

 20. afstemming protocol beklagzaken met CvT JICN Deels opgevolgd 

Screening 21. officiële screening nieuwe gedetineerden JICN Opgevolgd 

Bejegening 22. aanspreken medewerkers op respectvolle 
bejegening 

JICN Opgevolgd 

 23. volledige invoering mentorsysteem JICN Opgevolgd 

 24. interactie directie en gedeco4 JICN Opgevolgd 

Veiligheidsrisico’s 25. calamiteitenoefeningen JICN Deels opgevolgd 

 26. instructies in verschillende talen 
*Weliswaar niet opgevolgd, maar de Raad heeft 
begrip voor dit besluit 

JICN Niet opgevolgd* 

 27. borging dienstverlening systemen minister Deels opgevolgd 

Agressiebeheersing 28. fysieke geoefendheid medewerkers JICN Niet opgevolgd 

Vrijhedenbeleid en v.i.5 29. afstemming procedure v.i. minister Opgevolgd 

 30. mandaatbesluit ondertekening v.i.-
beschikkingen 

minister Opgevolgd 

Voorbereiding 31. volledige uitvoering Ban pa Kambio  JICN Opgevolgd 

 32. evaluatie detentie- en re-integratieteam JICN Niet opgevolgd 

Personele zorg  en inzet 33. bijscholing medewerkers JICN Opgevolgd 

 34. aandacht voor thema bejegening JICN Opgevolgd 

Communicatie 35.  investering in interne communicatie JICN Deels opgevolgd 

 36. evaluatie interne communicatie JICN Niet opgevolgd 

 

4. Sturing  
 

Sturing door DSJ 

DSJ betrekt zowel DJI als de JICN bij de beleidsreactie van de minister op inspectierapporten 

van de Raad. Als beleidsdirectie stuurt DSJ op de uitvoeringsorganisatie DJI (waar de JICN 

onder valt). Voor DJI is DSJ kaderstellend en opdrachtgever.  

DSJ heeft een ‘team Caribisch Nederland’ ingericht waarbinnen ‘opgavegericht’ wordt 

gewerkt. Uit het onderzoek is gebleken dat bij DSJ onvoldoende zicht bestaat op de stand 

van zaken ten aanzien van enkele aanbevelingen waarvan de opvolging primair bij haar als 

verantwoordelijke beleidsdirectie ligt. De Raad beschouwt dit als een knelpunt. Goed zicht 

op de stand van zaken is een randvoorwaarde om adequaat op de opvolging te kunnen 

(bij)sturen. De interne sturing door DSJ op die aanbevelingen waarvoor het ministerie zelf 

aan zet is, behoeft verbetering.  

 

Sturing door DJI/JICN 

DJI heeft een directe sturingsrelatie met de JICN. Aanbevelingen op het terrein van de JICN 

maken onderdeel uit van de planning- en control-cyclus. DJI houdt op die manier toezicht op 

de voortgang.  

 
4 Gedeco: gedetineerdencommissie. 
5 V.i.: voorwaardelijke invrijheidstelling. 
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De leiding van de JICN heeft al gedurende het onderzoek van 2019 een plan van aanpak 

opgesteld waarin zij beschrijft op welke wijze zij verbeteringen wil doorvoeren. Daarmee is 

sprake van (pro)actieve sturing door de JICN. 

De sturing door DJI en JICN op de opvolging van aanbevelingen waarvoor primair de JICN 

aan zet is, verloopt goed. De aanwijzing bij DJI van een vaste accounthouder voor de JICN 

draagt daar naar het oordeel van de Raad zeker aan bij. 

 

5. Hoofdconclusie  
Het antwoord van de Raad op de centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:  

De JICN en het ministerie van JenV hebben naar aanleiding van de meeste van de in totaal 

36 aanbevelingen van de Raad en het College maatregelen aangekondigd ter opvolging 

daarvan. Ten aanzien van enkele herhaalde aanbevelingen over het beklagrecht heeft de 

minister meegedeeld die niet te zullen opvolgen. 

De meeste aanbevelingen zijn inmiddels daadwerkelijk opgevolgd. Aan de opvolging van 

enkele aanbevelingen wordt nog gewerkt. De coronamaatregelen hebben in verschillende 

gevallen tot vertraging geleid. 

De overkoepelende uitvoeringsorganisatie DJI stuurt adequaat op de opvolging van die 

aanbevelingen die primair op het terrein van de JICN liggen en de leiding van de JICN stuurt 

daar intern ook op. 

De sturing door de betrokken beleidsdirectie DSJ op de opvolging waarvoor het ministerie 

zelf primair aan zet is, behoeft verbetering. 

 

6. Ter afsluiting  
De Raad heeft veel waardering voor de wijze waarop de JICN, in goede samenwerking met 

DJI, zich ook in de lastige tijden van de COVID-pandemie verder heeft weten te ontwikkelen 

en nadere invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Raad en het College. Een 

punt van aandacht vormt het werkgeverschap dat voor de rijksambtenaren binnen Caribisch 

Nederland, en dus ook voor medewerkers van de JICN, is belegd bij de RCN. Een gevolg van 

deze constructie is dat de P-verantwoordelijkheid niet bij de directie van de JICN maar bij de 

RCN ligt. Dit kan beperkingen met zich meebrengen in de mogelijkheid van aansturing door 

de JICN-leiding van medewerkers. 

 

Een ander punt dat aandacht verdient, is de verhouding tussen de uitvoeringsorganisatie DJI 

en de beleidsdirectie DSJ. De Raad heeft geconstateerd dat er binnen DSJ aan de ene kant 

en DJI/JICN aan de andere kant verschillende beelden en uiteenlopende verwachtingen 

bestaan over sommige taken en verantwoordelijkheden.  Het ligt voor de hand dat DSJ en 

DJI/JICN in het kader van verwachtingenmanagement met elkaar in gesprek gaan over 

ieders taken en verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling van beleid dat gevolgen kan 

hebben voor de JICN. 

 

De CvT van de JICN houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de inrichting. En 

de uit CvT-leden samengestelde beklagcommissie treedt op als behandelaar van 

beklagzaken. De Raad heeft waardering voor de wijze waarop de CvT inhoud geeft aan die 
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taken. Uit dit onderzoek is gebleken dat de CvT informatie vanuit het ministerie van JenV 

over de opvolging van aanbevelingen – ook als die op het terrein van de CvT liggen – en over 

actuele ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving mist. De Raad vindt het van 

belang dat het ministerie en de CvT daarover met elkaar in gesprek gaan. 

 

Ten slotte vraagt de Raad aandacht voor het traject ´Veranderende sanctietoepassing’. Dit 

betreft een ambitieus traject dat van grote betekenis is voor de ontwikkeling van het proces 

van detentie en re-integratie in Caribisch Nederland. Het ministerie van JenV heeft dit 

traject gefinancierd voor de periode 2019-2021. De Raad bepleit voortzetting van dit traject 

na 2021. In zijn recente rapport ‘Opvolging aanbevelingen reclassering en resocialisatie in 

Caribisch Nederland’ van juli 2021 heeft de Raad daarover een concrete aanbeveling aan de 

minister van JenV gedaan. 
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7. Aanbevelingen  
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek doet de Raad de volgende aanbevelingen:6 

Thema Aanbeveling 

Rechtspositie 

gedetineerden 

 

1. Neem in de huisregels meer informatie op over het plusprogramma 

Accommodatie 2. Realiseer (uiterlijk) in 2022 de volgende (deels reeds door JICN/DJI beoogde) 
verbeteringen: 
- het toelaten van direct daglicht in de isoleercellen;  
- het creëren van schaduw bij telefoons die in de zon hangen; 
- de oplevering van een sportveld voor de gedetineerden. 

 

Maatschappelijk 
contact 

3. Breng de Gevangenismaatregel 1999 BES in overeenstemming met de 
huidige praktijk ten aanzien van het bezoekrecht (1 uur per week). 
 

Beklag 4. Verken alsnog - conform de toezegging uit 2019 - de wenselijkheid van een 
beklagmogelijkheid voor arrestanten bij de Commissie van Toezicht. 

5. Verruim de beslistermijn voor beklagzaken in de Wet beginselen 
gevangeniswezen BES. 

6. Overweeg een beroepsmogelijkheid tegen uitspraken van de 
beklagcommissie. 

7. Organiseer dat de Commissie van Toezicht invulling geeft aan de wettelijke 
bepaling om twee keer per jaar te rapporteren. 

8. Zorg ervoor dat het protocol voor de behandeling van beklagzaken wordt 
vastgesteld, uitgevoerd en nageleefd. 
  

Veiligheid 9. Organiseer regelmatig een calamiteitenoefening met deelname van 
gedetineerden. 

10. Los de nog bestaande gebouwelijke gebreken zo spoedig mogelijk op en borg 
dat gebreken die (kunnen) leiden tot veiligheidsrisico’s binnen de JICN beter 
(adequaat en snel) worden opgelost. 
 

Agressiebeheersing 11. Zorg voor een structurele oplossing voor de fysieke geoefendheid van alle 
medewerkers van de JICN, bijvoorbeeld door middel van een 
trainingscentrum.  

 

Maatschappelijke re-
integratie 

12. Zorg ervoor dat uiterlijk in 2022 het functioneren van het detentie- en re-
integratieteam wordt geëvalueerd. 

Communicatie 13. Hervat de door de JICN reeds opgezette communicatiecampagne en evalueer 
binnen twee jaar de resultaten daarvan. 

14. Onderzoek de informatiebehoefte van de Commissie van Toezicht en maak 
daar werkafspraken over. 
 

Sturing 15. Verbeter de sturing door DSJ op de opvolging van aanbevelingen die DSJ als 
beleidsdirectie zelf uit dient te voeren. 

  

 
6 Op grond van artikel 30, derde lid, van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving richt de Raad zijn 
aanbevelingen aan de minister van Justitie en Veiligheid, ook als de feitelijke opvolging daarvan op de weg van 
de uitvoeringsorganisaties ligt. 
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Summary and Recommendations  
 

1. Introduction  
In recent years, the Law Enforcement Council has made dozens of recommendations to the 

relevant Ministers of Justice (and Security). With its recommendations, the Council aims to 

contribute to the quality of task performance by the organizations involved. In 2020, the 

Council started implementing a review program aimed at gaining and maintaining insight into 

the follow-up of all its recommendations (monitor). In 2021, the Council investigated to what 

extent the recommendations from the report '(Follow-up) report Judicial Institution Dutch 

Caribbean (JICN) and the baseline study new construction' that it published in 2019 together 

with the Human Rights Board (CvdRM), were followed up. The recommendations from that 

report are in the field of the Judicial Institution Dutch Caribbean (JICN), the Supervisory 

Committee of the JICN, and the Ministry of Justice and Security (JenV).  

Because the extent and manner of steering are important factors in the realization of 

recommendations in practice, the Council also examined in this study the extent to which 

and by whom steering is implemented in response to recommendations. 

 

The central research question is as follows: 

To what extent have the recommendations from the 2019 report on the Judicial Institution 

Dutch Caribbean been followed up and to what extent and by whom is follow up being 

managed? 

 

2. Context  
In 2018, the JICN vested in a newly constructed building. The commissioning of the new 

building marked an enormous step forward. There is now a facility that, according to the 

Council and the Board, can serve as an example for other countries in the Caribbean part of 

the Kingdom.  

The JICN falls under the management of the Judicial Institutions Department (DJI), an 

implementing organization of the Ministry of JenV. The Directorate of Sanctions and Youth 

(DSJ) of the Directorate-General of Criminal Justice and Protection (DGSenB) of the Ministry 

of JenV is responsible for the policy of the JICN. 

The Ministry of JenV has made project funding available for the period 2019-2021 for the 

trajectory 'Changing sanction application' (VerSa). Policy officers of the JICN and DSJ have 

within this trajectory delivered a 'Policy framework reintegration and resocialization in the 

Dutch Caribbean'.  This policy framework contains a chain-wide vision on the measures that 

are necessary to optimize the support and guidance of persons subject to law and order upon 

their return to society. In line with this, the JICN together with DJI set an ambition for a safe 

and promising detention and reintegration in the Dutch Caribbean. Within that framework 

various projects have been started.  



18 
 

3. Follow-up recommendations.  
The 2019 report contains 36 recommendations. Follow-up for thirty of those 

recommendations lies primarily with the JICN, and for the remaining six primarily with the 

Ministry of JenV. Below, the Council presents the status of the follow-up to those 

recommendations by theme.   

Legal position of detainees 

The JICN has organized that detainees can take cognizance of the house rules in a relatively 

simple manner and that the house rules are updated annually. The house rules still have to 

include information on the Plus program. 

Activity Program 

The Council and Board's recommendation to the JICN to consider allowing detainees to 

participate in the activities program has not resulted in a change in practice. Mixing detainees 

with other litigants is considered undesirable. Moreover, detainees fall under the 

responsibility of the Dutch Caribbean Police Force (KPCN). However, detainees from outside 

the Dutch Caribbean can now participate in activities offered to Dutch Caribbean detainees, 

as recommended in 2019. In addition, the library collection has been supplemented in 

response to a recommendation to this effect. 

Accommodation 

Since the previous survey, two out of five of the recommended improvements have been 

realized. This concerns ventilation in the isolation cells and climate control in the spiritual 

care room. Actual follow-up on another recommendation (construction of sports field) has 

begun.  

The two other recommended improvements (allowing direct daylight into the isolation cells 

and providing shade for the telephones hanging outside) have been included in a long-term 

plan but it is not known if or when they will be realized. This is also still dependent on 

approval (and funding) by DJI.  

Food and store 

Following recommendations by the Council and the CvdRM, periodic consultations now take 

place between the Detainees' Committee (deco) and the supplier of sandwich fillings and the 

supermarket respectively, in the presence of a representative of the JICN management. 

According to the JICN leadership, this has led to greater satisfaction among the detainees. 

Social contact 

The Council and the Board made three recommendations to the JICN on this aspect, namely, 

adjustment of the house rules in terms of visiting time, delivery of the family room, and the 

possibility for all detainees to call family members, regardless of their origin.  

The JICN has followed these three recommendations. However, the family room completed 

in March 2021 has not yet been put into use due to corona measures.  

The Council and the Board recommended to the Minister of JenV to amend the Prison 

Detention Act 1999 BES in terms of visiting rights, from a right to visit once every two weeks 

to a right to visit weekly. The right to weekly visits is now in practice, but the Prison Detention 
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Act has not been adjusted. DSJ was also unable to indicate whether, and if so when, 

adjustment of the provision in question will take place. As this is an important right of 

detainees, the Council considers it insufficient that only the House Rules have been amended 

on this point. The 2019 recommendation therefore remains in place. 

Access to care 

Medical specialists can normally see detainees within a short period of time if they have 

expressed a desire to do so, according to the JICN's management. Based on this information, 

the Board assumes that the internal processes are adequately set up in this regard. It 

considers the 2019 recommendation to this effect to have been implemented.  

In early 2021, two spiritual caregivers were recruited for the JICN. Thus, the recommended 

professionalization of spiritual care for detainees has been achieved. 

Sanctions and measures 

In 2019, the Council and the Board recommended to the JICN that detainees be given the 

opportunity to learn about the sanctions policy. During the Council's investigation, it became 

known that the Sanctions Card, which outlines the sanctions policy, would be abolished as of 

July 1, 2021, and that the framework of the BES Prison Administration Act will apply. The 

Council assumes that the management of the JICN will inform the detainees about this.  

As of March 2021, the JICN informs the Supervisory Committee (CoC) as a matter of course 

about placements in solitary confinement of longer than 24 hours, in accordance with the 

2019 recommendation. 

Complaint 

On the issue of grievance, the Council and the CvdRM have made several recommendations. 

Those recommendations concern the following aspects of the right of complaint:   

 

- Mandate BoS 

In response to the recommendation to extend the CoT's mandate to detainees, the Minister 

announced an exploration in his policy response. DSJ could not indicate during the 

investigation whether this exploration had taken place and the CoT was not aware of any 

exploration. Extension of the mandate did not take place.  

 

 

- Decision time for complaint casesA  

statutory time limit of two weeks applies to the handling of complaint cases. In practice, this 

term still appears to be exceeded more often than not, despite the improved process of 

handling complaints according to the JICN. The Council considers the two-week term 

unrealistic and maintains the recommendation to amend this term.  
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- Expand the right to complain 

The study showed that the Complaints Committee declares about 40% of the complaint cases 

inadmissible. According to the Council, an analysis should be made of the nature of these 

cases. If it concerns cases that are open to appeal in the European Netherlands, the Council 

believes that it would still be sensible to expand the right to complain, even though the 

Minister stated in his policy response in 2019 that he does not regard this as a priority. The 

Council emphasizes in this respect that the JICN is a Dutch institution.  

 

- Appeal option 

Since 2016, the Board, the Council and the National Ombudsman have been arguing for the 

implementation of an appeal option against decisions of the complaints committee, as such 

option also exists in the European Netherlands. So far, the Minister has let it be known that 

he does not consider it necessary to have an appeal possibility. But because the JICN has 

indicated that it would like to have the possibility to appeal as well, DSJ has announced 

consultations with DJI on this point. 

- Official secretariat CvTDSJ released financial resources  

In response to the recommendation to establish an official secretariat for the CvT. Due to 

apparent misunderstandings between DSJ, DJI/JICN and CoT, no further action was taken. 

The director of the JICN will now consult with the CoT on the design of said secretariat. 

- The CvT has stated that the establishment of an official secretariat is a prerequisite for the 

CvT to be able to fulfill its legal obligation to report. The Board assumes that this secretariat 

will be established soon and that the BoS can then report every six months, as prescribed in 

the Prison Detention Act BES. 

- Protocol for Handling Complaints 

During the previous investigation, the director of the JICN mentioned a (draft) protocol for 

handling complaints. The recommendation of the Council and the Board to coordinate that 

draft with the CvT has not been followed up due to misunderstandings. The JICN does not 

(yet) work with the protocol. The director of the JICN promised that the protocol would still 

be on the agenda.   

Dealing with detainees 

Meanwhile, in accordance with the 2019 recommendation, all newly arriving detainees are 

screened by default according to a set model.  

Treatment 

The management of the JICN has followed up on the recommendation to pay more attention 

to the subject of 'treatment of detainees' by, among other things, structurally addressing this 

subject in the periodic meetings with the employees.  

In addition, the so-called mentor program has now been fully implemented and is no longer 

dependent on individual department heads, as was previously the case.  



21 
 

From information provided by the management of the JICN the Council furthermore 

concludes that the interaction between the JICN and the DeCO has improved.     

Internal Security 

The recommendation to hold regular calamity drills, with participation of detainees, was not 

followed. The outbreak of the COVID pandemic and the associated measures are partly to 

blame for this. The Council urges the JICN to make extra efforts in this respect as soon as this 

is responsibly possible in terms of coronas measures.  

The management of the JICN has chosen not to follow the recommendation to display the 

safety instructions on the JICN intranet in languages other than Dutch. The Board respects 

the position of the management of the JICN that the instructions will continue to be recorded 

exclusively in Dutch because that is the official language.  

Agreements on service provision by the Government Property Agency (RVB) in respect of the 

systems in the JICN receive attention in the joint project teams of RVB, DJI and JICN. And so-

called 'minor maintenance' is carried out by the technical management of the JICN itself. This 

has led to a more manageable situation but not all bottlenecks have been resolved yet. 

 

Aggression Management 

Already since 2014, the Council has been pointing out that the JICN needs to take concrete 

steps to maintain and test the (physical) skills of its staff. Still, only members of the internal 

assistance team (IBT) and employees who carry a weapon have their physical skills regularly 

examined. However, the JICN now has plans to establish its own training center. The previous 

recommendations in this area have not yet been followed up. 

Society security: liberty policy and conditional release 

In their 2019 report, the Council and the CvdRM made two recommendations to the Minister 

to improve the procedure surrounding the making of preliminary parole decisions. DJI and 

JICN have started consultations with each other about the procedure and the Minister has 

adopted a formal mandate decision on the basis of which the Minister no longer needs to 

sign the preliminary parole decisions himself. Unlike in the past, delays in the issue of pre-

trial orders are now only an incidental occurrence. 

Social reintegration: preparation for aftercare and reintegration programs 

The JICN succeeded in fully implementing the Ban pa Kambio program - which aims to help 

detainees successfully return to society through training and courses - in September 2019. 

The implementation of the recommendation to that effect represents an important step in 

the process of reintegration and resocialization of detainees in the Dutch Caribbean.  

As a result of the corona measures, the recommended evaluation of the functioning of the 

detention and reintegration team of the JICN has been postponed.  

Personnel and Organization 
The JICN is making efforts to retrain employees who do not meet the minimum training 

requirements for the position they hold. The number of underqualified staff has decreased 
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since 2019, according to the JICN management. The COVID pandemic did cause delays in 

training and courses.  

The topic of "treatment of detainees" is receiving special attention within the JICN, as 

recommended by the Council and the CvdRM in 2019. The Council considers it of great 

importance that the JICN continues to pay emphatic and permanent attention to this subject 

in the future. 

Communication 
Due to bottlenecks around the internal communication in the JICN, the Council and the 

CvdRM recommended to the JICN to invest in the improvement of that communication and 

to carry out an evaluation after two years. Partly as a result of this recommendation the JICN, 

together with the Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), established a campaign for the 

improvement of the internal communication. Shortly after the start of that campaign, the 

corona crisis broke out. The management of the JICN then decided to discontinue the 

campaign and resume it as soon as the corona measures would allow it again. The 

recommended evaluation was also postponed in connection with this. It is now scheduled to 

take place in 2022. 

Table: overview of the follow-up of recommendations  

The Council has tabulated the status of the follow-up to its 2019 recommendations:  

TOPIC AANBEVELING 2019 
 

ACTOR REVIEW 2021 

House rules 35. notification of house rules JICN Followed up 

 36. updating house rules JICN Followed up 

 37. information about plus program JICN Not followed up 

Activities program 4.    participation of detainees 
*although not followed up, the 

Council understands the reason 
given for this 

JICN Not followed up* 

 5. participation of detainees from 
outside CN 

JICN Followed up 

 6. addition to library collection JICN Followed up 

Accommodation 7. realization of improvements 8.  JICN Partly followed up  

Food & Shop 8. variation in sandwich fillings JICN Followed up 

 9. heroverweging contract 
supermarkt 

JICN Followed up 

Social contact 10. adjustment of house rules JICN Followed up 

 11. establish family room JICN Followed up 

 12. phone facilities JICN Followed up 

 13. amendment prison measure BES ministe
r 

Not followed up 

Access to care 14. primary processes medical 
service 

JICN Followed up 

 15. professionalization coordination 
of mental health care 

JICN Followed up 
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Sanctions and 
measures 

16. information on sanction policy 
*Although not followed up, the 

Council understands this decision  
(change of policy) 

JICN Not followed up* 

 17. information provision of CvT7 JICN Followed up 

Complaint 18. extension of CvT's mandate ministe
r 

Not followed up 

 19. reconsideration of position on 
previous recommendations 

ministe
r 

Partly followed up 

 20. coordination of protocol 
complaint cases with CvT 

JICN Partly followed up 

Screening 21. official screening of new 
detainees 

JICN Followed up 

Interpersonal 
treatment 

22. addressing employees on 
respectful treats 

JICN Followed up 

 23. full implementation of mentoring 
system 

JICN Followed up 

 24. interaction management and 
gedeco8 

JICN Followed up 

 

Security risks 
 

25. calamities trainings JICN Partly followed up 
 

 26. instructions in different 
languages 

*Although not completed, the 
Council understand this decision 

JICN Not followed up* 

 27. assurance services systems ministe
r 

Partly followed up 

Agression control 
and management 

28. physical practice employees JICN Not followed up 

Freedoms policy 
and v.i.9 

29. coordination procedure 
preliminary parole 

ministe
r 

Followed up 

 30. mandate decision on the signing 
of v.i. decisions 

ministe
r 

Followed up 

Preparation 31. full version Ban pa Kambio  JICN Followed up 

 32. evaluation detention and 
reintegration team 

JICN Not followed up 

Personal care and 
commitment 

33. upskilling employees JICN Followed up 

 34. attention to the theme of 
interpersonal treatment 

JICN Followed up 

Communication 35.  investment in internal 
communication 

JICN Partly followed up 

 
7 CvT: Supervisory Committee. 
8 Gedeco: gedetineerdencommissie. 
9 V.i.: conditional release. 
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 37. evaluation of internal 
communication 

JICN Not followed up 

 

4. Steering  
 

Steering by DSJ 

DSJ involves both DJI and the JICN in the policy response of the Minister to inspection reports 

of the Council. As policy directorate, DSJ manages the executive organization DJI (of which 

the JICN is part). For DJI, DSJ is framework and client. DSJ has set up a "team Dutch 

Caribbean" within which "task oriented" work is done. The investigation has shown that DSJ 

has insufficient insight into the state of affairs regarding some recommendations whose 

follow-up primarily lies with them as the responsible policy department. The Board considers 

this a problem. Good insight into the state of affairs is a precondition for being able to 

adequately steer and adjust the follow-up. The internal steering by DSJ of those 

recommendations for which the Ministry itself is responsible needs to be improved.  

 

Steering by DJI/JICN 

DJI has a direct management relationship with the JICN. Recommendations in the field of the 

JICN are part of the planning and control cycle. DJI monitors progress in this way.  

The management of the JICN has already drawn up a plan of action during the 2019 

investigation in which it describes the way in which it wants to implement improvements. 

This is evidence of (pro)active steering by the JICN.  

The steering by DJI and JICN of the follow-up of recommendations for which the JICN is 

primarily responsible is going well. The appointment of a permanent account holder for the 

JICN at the DJI certainly contributes to this, in the opinion of the Council. 

 

5. Main Conclusion  
The Council's answer to the central research question is as follows:  

The JICN and the Ministry of JenV have announced measures to follow up on most of the 

total of 36 recommendations of the Council and the Board. With regard to some repeated 

recommendations on the right to complain, the Minister has announced that he will not 

follow them.  

Most of the recommendations have since been acted upon. The follow-up of some 

recommendations is still in progress. The coronation measures have led to delays in several 

cases.  

The umbrella implementation organization DJI steers adequately for the follow-up of those 

recommendations that are primarily in the domain of the JICN and the management of the 

JICN steers for that internally as well.  
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The steering by the policy department DSJ on the follow-up, for which the Ministry itself is 

primarily responsible, needs to be improved. 

 

6. In conclusion  
The Council has much appreciation for the way in which the JICN, in good cooperation with 

the DJI, has been able to further develop itself in the difficult times of the COVID pandemic 

and has given further substance to the recommendations of the Council and the Board. A 

point of attention is the employer's position for civil servants within the Dutch Caribbean, and 

therefore also for employees of the JICN, which is vested in the RCN. A consequence of this 

construction is that the P-responsibility is not with the management of the JICN but with the 

RCN. This may bring limitations in the possibility of management by the JICN management of 

employees. 

Another point that deserves attention is the relationship between the executive organization 

DJI and the policy direction DSJ. The Board has observed that within DSJ on the one hand and 

DJI/JICN on the other hand, there are different images and different expectations about some 

tasks and responsibilities.  It is obvious that DSJ and DJI/JICN should discuss each other's tasks 

and responsibilities in the context of expectation management when developing policies that 

may affect the JICN. 

The CvT of the JICN supervises the day-to-day running of the institution. The Complaints 

Committee, which consists of CvT members, handles complaints. The Board appreciates the 

way in which the CvT fulfills these tasks. This investigation has shown that the CvT lacks 

information from the Ministry of JenV about the follow-up of recommendations - even if 

these are in the CvT's area of responsibility - and about current developments in the area of 

legislation and regulations. The Board believes it is important that the Ministry and the BoS 

enter into dialogue on this matter. 

 

Finally, the Council draws attention to the course 'Changing the application of sanctions'. This 

concerns an ambitious trajectory that is of great importance for the development of the 

process of detention and reintegration in the Dutch Caribbean. The Ministry of JenV has 

financed this trajectory for the period 2019-2021. The Council advocates continuation of this 

trajectory beyond 2021. In its recent report "Follow up recommendations probation and 

resocialization in the Dutch Caribbean" of July 2021, the Council has made a concrete 

recommendation on this to the Minister of JenV. 

7. Recommendations  
Based on the results of this study, the Council makes the following recommendations: 6 

Theme Recommendation 

Legal status of 
detainees 
 

16. Include more information about the plus program in the house 

rules 
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Accommodation 17.  Achieve (at the latest) in 2022 the following (partly already 
intended by JICN/DJI) improvements: 
- permitting  of direct daylight into the isolation cells; 

        - create shadow within the phone area; 
        - the delivery of a sports field for the detainees. 

 

Social contact 18. Bring the Prison Detention Act 1999 BES in line with current 
practice with regard to visitation rights (1 hour per week). 
 

Complaint 19. In accordance with the commitment from 2019, explore the 
desirability of a complaint option for arrestees to the Supervisory 
Committee. 

20. Expand the decision-making period for complaint cases in the 
Prison Principles Act BES. 

21. Consider an appeal against the decisions of the complaints 
committee. 

22. Organize that the Supervisory Committee gives substance to the 
legal provision to report twice a year. 

23. Ensure that the protocol for handling complaint cases is 
established, implemented and adhered to. 
  

Safety 24. Organize a regular emergency exercise with the participation of 
detainees. 

25. Solve the remaining building defects as soon as possible and 
ensure that defects that (may) lead to safety risks within the JICN 
are solved better (adequately and quickly). 
 

Agression 
management and 
regulation  

26. Provide a structural solution for the physical training of all 
employees of the JICN, for example by means of a training 
center.  

 

Social reintegration 27. Ensure that the functioning of the detention and reintegration 
team is evaluated by 2022 at the latest. 

Communication 28. Resume the communication campaign already set up by the JICN 
and evaluate its results within two years. 

29. Investigate the information needs of the Supervisory Committee 
and make working arrangements about this. 
 

Steering and 
Control 

30. Improve the control by DSJ on the follow-up of recommendations 
that DSJ, as a policy management, must implement itself. 
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Resúmen i rekomendashon   
 

1. Introdukshon  

Den último añanan e Konseho pa Aplikashon di Lei a duna desena di rekomendashon na e 

respektivo ministernan di Hustisia (i Seguridat). Ku su rekomendashonnan e Konseho ke 

duna su aporte na kalidat di ehekushon di tarea di e organisashonnan embolbí. Na 2020 e 

Konseho a kuminsá ku ehekushon di un programa di investigashon ku ta dirigí riba konosé i 

mantené na kumplimentu ku tur su rekomendashonnan (mónitor). 
Na 2021 e Konseho a investigá te kon leu a kumpli ku e rekomendashonnan for di su rapòrt 

‘Investigashon (di kontinuashon) Instituto Hudisial Hulanda Karibense i midi fo’i sero 

(nulmeting) di konstrukshon di edifisio nobo’ ku el a públika huntu ku Kolegio di Derecho 

Humano na 2019. E rekomendashonnan for di e rapòrt ei ta riba tereno di Instituto Hudisial 

Hulanda Karibense (JICN), Komishon di Supervishon di JICN i ministerio di Hustisia i 

Seguridat (JenV). 

Pasobra grado di guia i sistema di guia ta faktornan importante pa realisashon di e 

rekomendashonnan den práktika, e Konseho a kontrolá tambe den e investigashon aki te 

kon leu i ken ta duna guia riba kumplimentu ku e rekomendashonnan. 

E pregunta sentral di e investigashon ta lo siguiente: 

Te kon leu a kumpli ku e rekomendashonnan for di e rapòrt di 2019 di e Konseho tokante 

Instituto Hudisial Hulanda Karibense i te kon leu i ken ta duna guia riba e kumplimentu ei. 

 

2. Konteksto 
Na 2018 JICN a haña un akomodashon nobo. Uso di e edifisio nobo a nifiká adelanto enorme 

pa e instituto. Awor tin un instalashon ku segun e Konseho i e Kolegio por sirbi komo 

ehèmpel pa otro paisnan den e parti karibense di Reino.                                                                                          

JICN ta kai bou di maneho di Servisio di Institutonan Hudisial (DJI), un organisashon di 

ehekushon di ministerio di JenV. Direktorado di Aplikashon di Sanshon i Hubentut (DSJ) di 

Direktorado General Kastigu i Protekshon (DGSenB) di ministerio di JenV ta responsabel pa 

JICN riba término di maneho. 

Pa e periodo di 2019-2021 ministerio di JenV a pone finansiamentu pa proyekto disponibel 

pa e trayekto ‘Kambio di aplikashon di sanshon’ (VerSa). Kolaboradónan di maneho di JICN i 

DSJ a produsí den e trayekto aki un ‘Kuadro di maneho pa re-integrashon i resosiaslisashon 

na Hulanda Karibense’. E kuadro di maneho aki ta kontené vishon di kadena amplio riba 

medidanan ku ta nesesario pa optimalisashon di sosten i guia di delinkuentenan na 

momemtu di regreso den komunidat. Den ekstenshon di esei JICN huntu ku DJI a formulá un 

ambishon pa detenshon sigur i faborabel i re-integrashon na Hulanda Karibense. Den e 

kuadro ei diferente proyekto a kuminsá. 

3. Kumplimentu ku rekomendashonnan 
E rapòrt for di 2019 ta kontené 36 rekomendashon. Kumplimentu ku trinta di e 

rekomendashonnan ei ta prinsipalmente serka JICN i e sobrá seis prinsipalmente serka 
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ministerio di JenV. Na kontinuashon e Konseho ta presentá kiko ta e situashon relashoná ku 

kumplimentu ku e rekomendashonnan ei pa kada tema. 

Posishon hurídiko di detenidonan  

JICN a organisá ku detenidonan por tuma nota di e reglanan di kas na un manera 

relativamente simpel i ku anualmente ta aktualisá e reglanan di kas. Ainda mester inkorporá 

informashon tokante e programa plùs den e reglanan di kas ei. 

Programa di aktividat  

E rekomendashon di e Konseho i e Kolegio pa JICN, pa wak si e detenidonan por partisipá na 

e programa di aktividat, no a kondusí na un otro práktika. Kombinashon di arestantenan ku 

otro delinkuente no ta apresiá. Ademas arestantenan ta kai bou di responsabilidat di Kuerpo 

Polisial Hulanda Karibense (KPCN). Sinembargo detenidonan ku ta bini for di pafó di Hulanda 

Karibense por partisipá awor tambe na aktividatnan ku nan ta ofresé detenidonan di 

Hulanda Karibense, manera a rekomendá na 2019. Ademas relashoná ku un rekomendashon 

anterior riba esaki a komplementá e kolekshon di biblioteka. 

Akomodashon  

For di último investigashon, a realisá mehorashon di dos di e sinku rekomendashonnan. 

Esaki ta enserá ventilashon den e sèl di isolashon i kòntròl klimátiko den e espasio pa kuido 

spiritual. A kuminsá ku kumplimentu real ku un otro rekomendashon (konstrukshon di vèlt 

di deporte). A inkorporá e otro dos rekomendashonnan (pèrmití lus di dia direkto den e 

sèlnan di isolashon i sòru pa sombra na e telefònnan ku ta kologá pafó) pa mehorashon den 

un plan di mas aña pero si esaki ta realisá i ki dia, no ta konosí. Esaki ta dependé tambe di 

akordashon (i finansiamentu) di parti di DJI. 

Alimentashon i tienda  

Relashoná ku rekomendashonnan di e Konseho i e Kolegio awor deliberashon periódiko ta 

tuma lugá entre komishon di detenido (gedeco) i e entregadó di ko’i kome ku pan, e 

supermerkado respektivo, den presensia di un representante di maneho di JICN. Segun 

maneho di JICN esaki a sòru pa satisfakshon serka e detenidonan. 

Kontakto sosial  

E Konseho i e Kolegio a hasi tres rekomendashon riba e aspekto aki, esta adaptashon di e 

reglanan di kas riba e punto di ora di bishita, entregá di e kamber pa famia i oportunidat pa 

tur detenido por yama nan famia, sin importá nan prosedensia. JICN a kumpli ku e tres 

rekomendashonnan aki. Sinembargo e kamber pa famia entregá na mart 2021 no ta den uso 

ainda pa motibu di medidanan di korona. E Konseho i e Kolegio a duna minister di JenV 

rekomendashon pa adaptá Medida di Prizon 1999 BES riba e punto di derecho di bishita, 

adaptashon di derecho di risibí bishita un bia pa dos siman pa derecho di risibí bishita 

semanal. Entretantu derecho di risibí bishita semanal ta konta den práktika si, pero e 

medidanan di Prizon no ta adaptá. DSJ no por indiká tampoko si adaptashon di e definishon 

konserní lo tuma lugá i si ta asina ki dia. Pasobra aki ta trata di derecho importante di 

detenidonan, e Konseho ta haña ku no ta sufisiente ku solamente e reglanan di kas ta 

adaptá riba e punto aki. E rekomendashon di 2019 ta keda tambe na vigor.  
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Akseso na kuido  

Spesialistanan médiko por mira detenidonan normalmente denter di korto tempu si nan a 

hasi e deseo aki konosí, segun maneho di JICN. Abase di e informashon aki, e Konseho ta 

asumí ku e prosesonan interno ta adekuadamente organisá riba e punto aki. E ta konsiderá 

ku a kumpli ku e rekomendashon di 2019 dirigí riba esei. Na kuminsamentu di 2021 a tuma 

dos guia spiritual pa JICN den servisio. Ku esaki a realisá profeshonalisashon rekomendá di 

kuido spiritual pa detenidonan. 

Sanshon i medidanan  

Na 2019 e Konseho i e Kolegio a duna rekomendashon pa duna detenidonan oportunidat pa 

tuma nota di e maneho di sanshon. Durante di e investigashon di e Konseho a bira konosí ku 

e karchi di sanshon, den kua ta indiká e maneho di sanshon, lo keda eliminá entrante di 1 di 

yüli 2021 i ku e kuadro di e Lei di Prinsipio di Sistema Penitensiario BES (Beginselenwet 

gevangeniswezen BES) lo konta. E Konseho ta asumí ku maneho di JICN lo informá 

detenidonan tokante esaki. Fo’i mart 2021 JICN ta informá e Komishon di Supervishon (CvT) 

tokante kolokashon den sèl di isolashon mas largu ku 24 ora, konforme e rekomendashon di 

2019. 

Keho 

Riba e punto di keho e Konseho i e Kolegio a duna diferente rekomendashon. 

E rekomendashonnan aki ta referí na e siguiente aspektonan di derecho di keho 

(beklagrecht): 

 

- Mandato di  CvT 

Relashoná ku e rekomendashon pa amplia mandato di CvT pa arestantenan minister a 

anunsiá eksplorashon den su reakshon di maneho. Durante di e investigashon DSJ no por a 

indiká si e eksplorashon ei a tuma lugá i CvT no tabata na altura di un eksplorashon. 

Ampliashon di mandato no a tuma lugá. 

 

 

- Término di desishon pa kasonan di keho (Beslistermijn beklagzaken) 

Un término legal di dos siman ta konta pa kaba di atende ku kasonan di keho. Den práktika 

surpaso di e término ei ta mas un regla ku eksepshon, apesar di mehorashon di proseso di 

maneho di kasonan di keho segun JICN. E Konseho ta haña ku e término di dos siman no ta 

realístiko i ta mantené e rekomendashon di adaptashon di e stipulashon di término aki. 

 

- Ampliashon di derecho di keho  

For di e investigashon a sali na kla ku komishon di keho ta deklará 40% di e kasonan di keho 

komo no atmisibel. Segun e Konseho mester analisá tokante kiko e kasonan aki ta bai. Si ta 

trata di kasonan kontra loke si por presentá keho na Hulanda Oropeo, na su opinion 

ampliashon di derecho di keho ta lógiko, ounke ku minister a deklará na 2019 den su 

reakshon di maneho ku e no ta pone prioridat na esaki. E Konseho ta enfatisá den e 

konekshon aki ku JICN ta un institushon hulandes. 
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- Posibilidat di apelashon  

For di 2016 e Kolegio, e Konseho i Defensor nashonal di pueblo a boga pa realisashon di un 

posibilidat di apelashon kontra deklarashonnan di e komishon di keho, meskos ku e 

posibilidat ei ta eksistí na Hulanda Oropeo. Te ku awor minister a laga sa ku no ta nesesario 

ku ta bini ku posibilidat di apelashon. Pero, pasobra JICN a indiká  ku nan tambe 

gustosamente kier disponé di posibilidat pa apelashon, DSJ a anunsiá konsulta ku DJI 

tokante e punto aki. 

- Sekretariado ofisial di CvT (Ambtelijk secretariaat CvT) 

Relashoná ku rekomendashonnan pa establesé un sekretariado ofisial pa CvT, DSJ a pone 

medionan finansiero disponibel. Pa motibu di malkomprondementu opvio entre DSJ, 

DJI/JICN i CvT mas aleu no a tuma akshon. Direktor di JICN lo bai awor den deliberashon ku 

CvT tokante duna forma na e sekretariado referí. 

- Raportahe di CvT  

CvT ta menshoná instalashon di un sekretariado ofisial komo un kondishon pa por kumpli ku 

su obligashon legal di raportahe. E Konseho ta asumí ku e sekretariado aki lo bini pronto i ku 

e ora ei CvT por raportá kada seis luna, manera ta preskribí den Medida di Prizon BES. 

- Protokòl kasonan di keho  

Durante e investigashon anterior direktor di JICN a hasi menshon di un (konsepto di) 

protokòl pa tratamentu di kasonan di keho. Pa motibu di malkomprondementu no a kumpli 

ku e rekomendashon di e Konseho i e Kolegio pa akordá e konsepto ei ku CvT. JICN no ta 

traha ku e protokòl (ainda). Direktor di JICN a primintí ku e protokòl lo bin riba mesa si. 

Manera di anda ku detenidonan 

Entretantu konforme e rekomendashonnan di 2019, ta skrin tur detenido nobo ku drenta 

segun un modelo fiho. 

Trato  

Maneho di JICN a kumpli ku e rekomendashonnan pa demostrá mas atenshon pa e tema 

‘trato di detenidonan (‘bejegening van gedetineerden’) entre otro bai strukturalmente den 

kombersashon periódiko ku empleadonan. Ademas, e asina yamá programa di mèntor 

entretantu ta kompletamente introdusí i ya no ta dependé, manera ántes di e hefenan 

individual di departamentu. E Konseho ta konkluí for di informashon for di maneho di JICN 

ku interakshon entre nan i gedeco a mehorá. 

Seguridat interno  

No a kumpli ku e rekomendashon pa tene práktikanan di kalamidat ku regularidat, ku 

partisipashon di detenidonan.Brote di e pandemia di COVID ku e medidanan 

korespondiente pa un parti ta kulpabel di esaki. E Konseho ta kurashá JICN pa riba e punto 

aki realisá esfuerso adishonal asina esaki ta posibel segun medidanan di corona i na un 

manera responsabel. Maneho di JICN a skohe pa no kumpli ku e rekomendashon pa indiká 

instrukshonnan di seguridat riba intranèt di JICN den otro idioma ku no ta hulandes. E 

Konseho ta respetá punto di bista di maneho di JICN ku e instrukshonnan ta keda 

únikamente na hulandes pasobra hulandes ta idioma ofisial. Palabrashonnan tokante 

servisio di parti di Kompania di propiedat inmóbil di Reino (Rijksvastgoedbedrijf. RVB) 
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relashoná ku sistemanan na JICN ta haña atenshon den timnan di proyekto komun di RVB, 

DJI i JICN. Maneho tékniko di JICN mes ta realisá e asina yamá ‘mantenshon chikí’. Un ke 

otro a kondusí na un situashon mas manehabel pero no a solushoná tur punto problemátiko 

ainda. 

 

Dominio di agreshon  

For di 2014 kaba e Konseho ta mustra JICN ku nan mester pone pasonan konkreto pa 

mantené i tèst abilidatnan (físiko) di personal. Ainda ta tèst regularmente abilidatnan físiko 

di solamente miembronan di tim di asistensia interno (intern bijstandsteam. IBT) i 

empleadonan ku ta karga arma. Entretantu JICN tin plan di lanta su propio sentro di 

entrenamentu. Ainda no a kumpli ku rekomendashonnan anterior riba e puntonan aki. 

Protekshon di komunidat: maneho di libertat i liberashon kondishonal 

(Maatschappijbeveiliging: vrijhedenbeleid en voorwaardelijke invrijheidstelling) 

Den nan rapòrt di 2019 e Konseho i e Kolegio a duna minister dos rekomendashon pa 

mehorá e prosedura rondó di realisashon di desishonnan pa liberashon kondishonal (v.i.-

beschikkingen10). DJI i JICN a konsultá ku otro tokante e prosedura i minister a fiha un 

desishon di mandato formal riba e base di kua minister mes ya no ta obligá pa firma e 

desishonnan pa liberashon kondishonal. Ku diferensia di ántes, retraso na momentu di 

entrega di desishonnan pa liberashon kondishonal ta tuma lugá insidentalmente so. 

Re-integrashon sosial: preparashon kuido posterior i trayektonan di re-integrashon                                

Na sèptèmber 2019 JICN a logra implementá e programa Ban pa Kambio kompletamente, ku 

ta dirigí riba yuda detenidonan regresá den komunidat ku éksito pa medio di estudio i kurso. 

Kumplimentu ku e rekomendashonnan den e sentido ei ta nifiká un paso importante den 

proseso di re-integrashon i resosialisahon di detenidonan na Hulanda Karibense. Komo 

konsekuensia di corona a posponé e evaluashon rekomendá tokante funshonamentu di tim 

di detenshon i re-integrashon di JICN. 

Personal i organisashon  

JICN ta komprometé ku rekapasitashon di empleadonan ku no ta kumpli ku eksigensianan di 

estudio mínimo pa e funshon ku nan ta ehersé. Segun maneho di JICN fo’i 2019 e kantidat di 

empleado ménos kualifiká a baha. Pandemia di COVID a sòru si pa retraso den estudionan i 

kursonan. Den JICN e tema ‘trato di detenidonan’ ta haña atenshon partikular, manera e 

Konseho i e Kolegio a rekomendá na 2019.  E Konseho ta haña di sumo importansia ku JICN 

ta keda dediká atenshon enfátikamente i permanentemente na e tema aki den futuro. 

Komunikashon  

Pa  motibu di puntonan problemátiko rondó di komunikashon interno den JICN e Konseho i 

e Kolegio a duna rekomendashon na JICN pa invertí den mehorashon di e komunikashon ei i 

pa realisá evaluashon despues di 2 aña. Komo konsekuensia di e rekomendashon aki JICN 

huntu ku Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) a formulá un kampaña pa mehorashon di 

komunikashon interno. Poko despues di komienso di e kampaña ei, krisis di corona a 

kuminsá. Maneho di JICN a disidí e momentu ei pa stòp e kampaña i pa reanudá esaki asina 

 
10 V.i.: voorwaardelijke invrijheidstelling. Liberashon kondishonal 
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e medidanan di corona ta bolbe hasi esaki posibel. A posponé e evaluashon rekomendá, 

tambe pa motibu di esaki. Ta e intenshon awor pa esaki tuma lugá na 2022. 

Tabèl: kuadro di kumplimentu di rekomendashonnan 
E Konseho a elaborá e situashon enkuanto kumplimentu di su rekomendashonnan di 2019 

den e tabèl aki bou:11 

 

TEMA REKOMENDASHON DI 2019 AKTOR OPINION 2021 

Reglanan di kas 38. notifikashon di e reglanan di kas JICN Kumplí 

 39. aktualisashon di reglanan di kas  JICN Kumplí 

 40. informashon tokante programa plùs  JICN No a kumpli* 

Programa di aktividat 41. Partisipashon di detenidonan  

*si, ta bèrdat ku no a kumpli ku esaki pero 
e Konseho tin kompreshon pa e motibu 
duná  

JICN No a kumpli* 

 42. partisipashon di detenidonan ku no ta di 
Hulanda Karibense  

JICN Kumplí 

 43. komplementashon di e kolekshon di 
biblioteka  

JICN Kumplí 

Akomodashon 44. realisashon di mehorashon  JICN Parsialmente 
kumplí 

Alimentashon i tienda 45. variashon den ko’i kome ku pan  JICN Kumplí 

 46. rekonsiderashon di kontrato ku 
supermerkado  

JICN Kumplí 

Kontakto sosial 47. adaptashon di reglanan di kas  JICN Kumplí 

 48. entrega di kamber pa famia  JICN Kumplí 

 49. fasilidatnan pa hasi yamada  JICN Kumplí 

 50. kambio di Medidanan di prizon BES  minister No a kumpli* 

Akseso na kuido 51. prosesonan primario di servisio médiko  JICN Kumplí 

 52. profeshonalisashon di kordinashon di 
kuido spiritual  

JICN Kumplí 

Sanshon i medidanan 53. notifikashon di maneho di sanshon               

*si, ta bèrdat ku no a kumpli ku esaki 
pero e Konseho tin kompreshon pa e 
desishon  (kambio di maneho) 

JICN No a kumpli* 

 54. suministro di informashon na  CvT12 JICN Kumplí 

Keho 55. ampliashon di mandato di CvT minister No a kumpli* 

 56. rekonsiderashon punto di bista tokante 
rekomendashonnan anterior  

minister Parsialmente 
kumplí 

 57. kordinashon di protokòl di kasonan di keho 
ku CvT  

JICN Parsialmente 
kumplí 

‘Screening’ 58. ‘screening’ ofisial di detenidonan nobo  JICN Kumplí 

Trato 59. atendé ku empleadonan riba trato ku 
rèspèt  

JICN Kumplí 

 60. introdukshon kompletu di sistema di 
mèntòr  

JICN Kumplí 

 
11 E tabèl ta duna un bista general kompakto. Pa bista presiso i kompletu e Konseho ta referí na teksto di e 
rapòrt aki. 
 
12 CvT: Komishon di Supervishon (Commissie van Toezicht). 
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 61. interakshon entre maneho i gedeco13 JICN Kumplí 

Rísiko di seguridat 62. ehersisio di kalamidat  JICN Parsialmente 
kumplí 

 63. instrukshon na diferente idioma *si, ta 
bèrdat ku no a kumpli ku esaki pero e Konseho 
tin kompreshon pa e desishon aki 

JICN No a kumpli* 

 64. garantisá sistemanan di duna servisio  minister Parsialmente 
kumplí 

Dominio di agreshon 65. entrenamentu físiko di empleadonan  JICN No a kumpli 

Maneho di libertat i 
v.i.14 

66. sinkronisashon di prosedura v.i  minister Kumplí 

 67. desishon di mandato firma desishonnan di 
v.i.  

minister Kumplí 

Preparashon 68. ehekushon kompletu di Ban pa Kambio  JICN Kumplí 

 69. evaluashon di tim di detenshon i re-
integrashon  

JICN No a kumpli 

Kuido i esfuerso di 
personal 

70. rekapasitashon di empleadonan  JICN Kumplí 

 71. atenshon pa e tema di trato  JICN Kumplí 

Komunikashon 35.  invershon den komunikashon interno  JICN Parsialmente 
kumplí 

 38. evaluashon di komunikashon interno  JICN No a kumpli 

 

4. Guia  
 

Guia di parti di DSJ  

DSJ ta enbolbí tantu DJI komo JICN den reakshon di maneho di minister riba rapòrtnan di 

inspekshon di e Konseho. Komo direktorado di maneho DSJ ta duna e organisashon di 

ehekushon DJI guia (bou di kua JICN ta kai). DSJ ta hasi fihamentu di kuadro i ta dunadó di 

enkargo di DJI. DSJ a instalá un ‘tim Hulanda Karibense’ den kua ta traha ‘dirigí riba tarea’ 

(opgave gericht). For di e investigashon a sali afó  ku na DSJ ta eksistí insufisiente bista riba e 

situashon relashoná ku algun rekomendashon di kua e kumplimentu primario ta serka dje 

komo direktorado di maneho responsabel. E Konseho ta konsiderá esaki komo un punto 

problemátiko. Un kondishon esensial pa por guia adekuá riba e kumplimentu ta, bon bista 

riba e situashon. Ta nesesario pa mehorá e guia interno di parti di DSJ riba e 

rekomendashonnan di kua ministerio mes ta responsabel. 

 

Guia di parti di DIJ/JICN  

DJI tin un relashon di guía direkto ku JICN. Rekomendashonnan riba tereno di JICN  ta forma 

parti di e siklo di planifikashon i kontròl. Di e manera aki DJI ta supervisá adelanto. Durante 

di e investigashon na 2019 kaba maneho di JICN a traha un plan di aserkamentu den kua nan 

ta deskribí di ki manera nan ke implementá mehorashon. Ku esei ta trata di guia (pro) aktivo 

di parti JICN. Guia di parti di DJI i JICN riba kumplimentu ku e rekomendashonnan di kua JICN 

ta prinsipalmente responsabel, ta kana bon. Na opinion di e Konseho, nombramentu di un 

accounthouder permanente pa JICN ta kontribuí sigur na esaki. 

 
13 Gedeco: komishon di detenido (gedetineerdencommissie). 
14 V.i.: liberashon  kondishonal (voorwaardelijke invrijheidstelling). 
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5. Konklushon prinsipal  
Kontesta di e Konseho riba e pregunta sentral di investigashon ta lo siguiente:  

JICN i ministerio di JenV a anunsiá medidanan pa kumpli ku mayoria di e 36 rekomendashon 

di e Konseho i e Kolegio. Pa loke ta trata algun di e rekomendashonnan ku ta ripití tokante 

derecho di keho, minister a anunsiá ku lo no kumpli ku nan. Entretantu a kumpli di bèrdat ku 

mayoria rekomendashon. Ta trahando ainda na kumplimentu ku algun rekomendashon. 

Medidanan di corona a kondusí na retraso den diferente kaso. E organisashon di 

supervishon i ehekushon DJI ta guia adekuadamente riba kumplimentu ku e 

rekomendashonnan ei ku prinsipalmente ta riba tereno di JICN i maneho di JICN tambe ta 

guia internamente riba nan. Guia di parti di direktorado di maneho DSJ riba e kumplimentu 

di kua ministerio mes ta prinsipalmente responsabel mester mehorá. 

 

 

6. Pa finalisá   
E Konseho tin hopi apresio pa e manera ku JICN den bon kooperashon ku DJI, a logra sigui 

desaroyá inkluso den tempu difísil di pandemia di COVID i a duna mas kontenido na e 

rekomendashonnan di e Konseho i e Kolegio. Un punto di atenshon ta empleabilidat ku ta 

responsabilidat ku ta kai bou di RCN pa empleadonan públiko na Hulanda Karibense i por lo 

tanto empleadonan di JICN tambe.  Un konsekuensia di e konstrukshon aki ta ku 

responsabilidat P (P-verantwoordelijkheid) no ta serka maneho di JICN pero serka RCN.  

Esaki por trese limitashon kuné den e posibilidat di duna guia na empleadonan di parti di 

maneho di JICN. 

 

Un otro punto ku ta meresé atenshon ta e relashon entre e organisashon di ehekushon DJI i 

direktorado di maneho DSJ. E Konseho a konstatá ku den DSJ di un banda i DJI/JICN di otro 

banda ta eksistí diferente imágen i diferente espektativa tokante tareanan i responsabilidat.                 

Ta opvio ku den kuadro di maneho di espektativa, DSJ i DJI/JICN lo bai den kòmbersashon ku 

otro tokante kada un su tareanan i responsabilidat den desaroyo di maneho ku por tin 

konsekuensia pa JICN. 

 

CvT di JICN ta supervisá kon kos ta kana diariamente den e instituto. I e komishon di keho 

formá pa miembronan di CvT ta aktua komo esun enkargá ku tratamentu di kasonan di 

keho. E Konseho tin apresio pa e manera kon CvT ta duna kontenido na e tareanan ei. For di 

e investigashon aki a resultá ku CvT falta informashon for di ministerio di JenV tokante 

kumplimentu ku rekomendashonnan – tambe si nan ta riba tereno di CvT – i tokante 

desaroyonan aktual riba tereno di lei i regulashon. E Konseho ta haña ku ta di importansia 

ku ministerio i CvT ta bai den kòmbersashon ku otro tokante esaki. 

 

Pa finalisá e Konseho ta pidi atenshon pa e trayekto ‘Kambio aplikashon di sanshon’ 

(´Veranderende sanctietoepassing’). Esaki ta enkuanto un proyekto ambisioso ku ta di gran 

importansia pa desaroyo di e proseso di detenshon i re-integrashon na Hulanda Karibense. 

Ministerio a finansiá e trayekto aki pa e periodo di 2019-2021. E Konseho ta boga pa 
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kontinuashon di e trayekto aki despues di 2021. Den su rapòrt ‘Kumplimentu ku 

rekomendashonnan resosialisashon na Hulanda Karibense’ di yüli 2021 e Konseho a duna 

rekomendashon konkreto tokante esei. 
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7. Rekomendashonnan   
Abase di resultadonan di e investigashon aki e Konseho ta duna siguiente 

rekomendashonnan:15 

Tema Rekomendashon 

Posishon hurídiko di 

detenidonan  

31. Inkluí mas informashon tokante e programa plùs den e reglanan di kas  

Akomodashon  32. Realisá (pa mas tardá) na 2022 e siguiente mehorashonnan: 
- pèrmití lus di dia direkto den e sèlnan di isolashon;  
- krea sombra na e telefònnan ku ta kologá pafó; 
- entrega di un kancha di deporte pa e detenidonan. 

Kontakto sosial  33. Adaptá e Medida di Prizon 1999 BES den konkordansia ku praktika aktual 
relashoná ku derecho di bishita (1 ora pa siman). 

Keho 34. Eksplorá konforme loke a primintí na 2019 - deseabilidat pa posibilidat di 
keho pa arestantenan serka Komishon di Supervishon. 

35. Ekspandé término di desishon pa kasonan di keho den Lei di Prinsipio di 
Sistema Penitensiario BES. 

36. Konsiderá posibilidat pa apelashon kontra deklarashon di Komishon di Keho. 
37. Organisá ku Komishon di Supervishon ta duna kontenido na stipulashon legal 

pa raportá dos bia pa aña. 
38. Sòru pa determiná, ehekutá i kumpli ku e protokòl pa tratamentu di kasonan 

di keho. 

Seguridat 39. Organisá regularmente ehersisionan di kalamidat ku partisipashon di 
detenidonan. 

40. Solushoná defektonan di konstrukshon eksistente mas pronto posibel i 
garantisá ku defektonan ku (por) kondusí na rísiko pa seguridat den JICN ta 
resolvé (di manera adekuá i rápido) 

Dominio di agreshon  41. Sòru pa solushon struktural pa práktika físiko di tur empleado di JICN, por 
ehèmpel pa medio di un sentro di entrenamentu.  

Re-integrashon sosial  42. Sòru pa mas tardá na 2022 evaluá funshonamentu di tim di detenshon i re-
integrashon. 

Komunikashon 43. Reanudá e kampaña di komunikashon ku JICN a kuminsá kuné anteriormente 
i evaluá e resultadonan den dos aña. 

44. Investigá nesesidat di informashon di Komishon di Supervishon i hasi 
palabrashonnan di trabou al respekto. 

Guia 45. Mehorá guia di parti di DSJ riba kumplimentu ku e rekomendashonnan ku DSJ 
komo direktorado di maneho mes mester realisá. 

 

 
15 Konforme artíkulo 30. Terser insiso di Lei di Reino Konseho pa aplikashon di lei e rekomendashonnan ta 
dirigí na minister di Hustisia i Seguridat, tambe si kumplimentu real di esei ta riba tereno di organisashonnan di 
ehekushon. 
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Inleiding 

 

1.1 Aanleiding onderzoek 
De Raad voor de rechtshandhaving (hierna: de Raad)16 heeft in de afgelopen jaren in 

tientallen inspectierapporten aanbevelingen gedaan aan de betrokken ministers van Justitie 

(en Veiligheid). Met zijn aanbevelingen beoogt de Raad een bijdrage te leveren aan de 

verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering door de betrokken organisaties.  

De Raad heeft in 2020 een monitor ingericht om op hoofdlijnen zicht te krijgen en te 

houden op de opvolging van zijn aanbevelingen. Daartoe is een database ontwikkeld waarin 

per onderzoek de opvolging van elke aanbeveling wordt bijgehouden (gemonitord). Op deze 

wijze ontstaat overzicht en inzicht (en managementinformatie) in de uitwerking van de 

verbetermaatregelen. Informatie over de voortgang biedt ook input voor de jaarlijks op te 

leveren Staten van de Rechtshandhaving.17 Daarnaast kan monitoring van de opvolging van 

aanbevelingen een bijdrage leveren aan risico-gestuurd toezicht. Gesignaleerde knelpunten 

kunnen namelijk aanleiding geven voor een review of voor een nieuw thematisch 

onderzoek.  

In 2020 heeft de Raad een eerste inspectieonderzoek verricht ten behoeve van de monitor. 

In dat onderzoek is de Raad nagegaan in hoeverre opvolging was gegeven aan de 

aanbevelingen uit vier rapporten over het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN; review 

monitor I.18) Omdat is gebleken dat adequate sturing een belangrijke randvoorwaarde is 

voor de opvolging van aanbevelingen in de praktijk, heeft de Raad in dat onderzoek ook 

nadrukkelijk gekeken naar de mate en de wijze van sturing op de opvolging van die 

aanbevelingen.  

De Raad heeft in zijn Jaarplan 2021 aangekondigd dat hij in 2021 ten behoeve van de 

monitor onderzoek zal doen naar de opvolging van zijn aanbevelingen uit 2019 op het 

terrein van de reclassering en resocialisatie (review monitor II) en op het terrein van de 

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN; review monitor III). 

Dit rapport gaat over de JICN. De Raad heeft het vorige onderzoek over de JICN samen met 

het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) in december 2018 

 
16 De Raad is op grond van artikel 3 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving belast met de algemene 
inspectie van de organisaties van de justitiële keten in Curaçao, in Sint Maarten en in Nederland voor wat 
betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Raad kijkt daarbij naar de kwaliteit van de taakuitvoering, het 
beheer en de justitiële samenwerking tussen de landen. 
17 Zie artikel 33 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving. 
18 https://www.raadrechtshandhaving.com/wp-content/uploads/2021/03/2020-INSPECTIEONDERZOEK-
OPVOLGING-AANBEVELINGEN-KPCN.pdf . De Raad heeft zijn inspectierapport van dat onderzoek over het 
KPCN in februari 2021 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. 

https://www.raadrechtshandhaving.com/wp-content/uploads/2021/03/2020-INSPECTIEONDERZOEK-OPVOLGING-AANBEVELINGEN-KPCN.pdf
https://www.raadrechtshandhaving.com/wp-content/uploads/2021/03/2020-INSPECTIEONDERZOEK-OPVOLGING-AANBEVELINGEN-KPCN.pdf
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uitgevoerd. De Raad en het College hebben daarover in juli 2019 een gezamenlijk rapport 

met aanbevelingen uitgebracht.  

Over de reclassering en resocialisatie brengt de Raad een afzonderlijk rapport uit.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 
De Raad heeft met dit onderzoek in kaart willen brengen in hoeverre de aanbevelingen uit 

2019 op het terrein van de JICN zijn opgevolgd. Daarbij gaat het om maatregelen die naar 

aanleiding van de aanbevelingen zijn aangekondigd, om concrete acties die zijn 

ondernomen en om het resultaat daarvan. 

De Raad heeft daarbij ook aandacht besteed aan de sturingsvraag: in hoeverre, door wie en 

op welke wijze wordt gestuurd op opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van 

maart 2019. 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

In hoeverre is opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport uit 2019 over de 

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland en in hoeverre en door wie wordt op die 

opvolging gestuurd? 

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, heeft de Raad de volgende deelvragen 

opgesteld: 

1. In hoeverre zijn naar aanleiding van de aanbevelingen maatregelen aangekondigd 

(opzet)? 

2. In hoeverre zijn die maatregelen ingevoerd (bestaan)? 

3. In hoeverre worden die maatregelen uitgevoerd (werking)? 

4. In hoeverre, door wie en op welke wijze wordt hierop (ad 1, 2 en 3) gestuurd?  

5. Welke knelpunten doen zich bij de opvolging en/of sturing eventueel voor?  

 

1.3 Reikwijdte 
 

1.3.1 Aanbevelingen 2019 en reacties daarop 

In dit onderzoek gaat het om de opvolging van de aanbevelingen uit het inspectierapport 

‘(Vervolg)onderzoek Justitiële Inrichting Caribisch Nederland en nulmeting nieuwbouw’ van 

‘juli 2019. Dat rapport is het resultaat van een (vervolg)onderzoek van de Raad en van het 

College naar de behandeling van gedetineerden en de omstandigheden in de nieuwbouw 

van de justitiële inrichting op Bonaire. Het rapport uit 2019 bevat in totaal 36 

aanbevelingen. Daarvan liggen er dertig primair op het terrein van de JICN en zes op dat van 

het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Bijlage 1 bevat een overzicht van deze 36 

aanbevelingen. 

Al tijdens het onderzoek in 2019 heeft de directeur van de JICN, bij brief van 14 mei 2019, 

de Raad laten weten dat hij de aanbevelingen van dat (concept)rapport grotendeels zou 

overnemen. Hij liet daartoe nog tijdens het onderzoek een plan van aanpak opstellen.  

De minister voor Rechtsbescherming bood het rapport van de Raad en het College op 3 

september 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. In zijn brief ging hij 
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inhoudelijk in op de aanbevelingen die primair op het terrein van het ministerie van JenV 

liggen. Met betrekking tot de aanbevelingen die op het terrein van de JICN zelf liggen 

verwijst de minister naar het plan van aanpak van de JICN om de gesignaleerde knelpunten 

op te lossen. Deze brief van de minister (beleidsreactie) is opgenomen als bijlage 3.  

1.3.2 JICN, Commissie van Toezicht en minister voor Rechtsbescherming 

Alle aanbevelingen zijn, conform artikel 30, derde lid, van de Rijkswet Raad voor de 

rechtshandhaving, gericht aan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). De feitelijke 

uitvoering van die aanbevelingen ligt deels op het terrein van de JICN – die valt onder de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van JenV – en deels op het terrein van 

het ministerie van JenV zelf. Enkele aanbevelingen betreffen werkzaamheden van de 

Commissie van Toezicht (CvT) van de JICN.    

1.4 Toetsingskader  
De aanbevelingen uit het gezamenlijke rapport van de Raad en het College van juli 2019 

over de JICN en de beleidsreactie daarop vormen het toetsingskader voor dit onderzoek. 

1.5 Aanpak onderzoek 
De Raad heeft na bestudering van eerdere rapporten over de JICN en de beleidsreacties 

daarop vragenlijsten opgesteld voor de JICN, voor de betrokken beleidsdirectie van het 

ministerie van JenV en voor de CvT. In maart 2021 heeft de Raad deze vragenlijsten uitgezet. 

Na ontvangst van de reacties daarop hebben inspecteurs van de Raad in april 2021 een 

aantal verdiepende interviews afgenomen. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit 

door middel van videobellen. Aansluitend heeft de Raad in mei 2021 aanvullende informatie 

ingewonnen. Op basis van de op deze manieren verzamelde informatie heeft de Raad een 

concept-rapport opgesteld. In dit stadium heeft afstemming plaatsgevonden tussen de Raad 

en het College over de inhoud van het rapport.   

In  juli 2021 heeft de Raad, overeenkomstig artikel 30 van de Rijkswet Raad voor de 

rechtshandhaving, het (concept)rapport voorgelegd aan de betrokken organisaties en aan 

de minister van JenV en hen in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De ontvangen 

reacties zijn verwerkt in dit rapport.  

1.6 Leeswijzer 
Om de onderzoeksbevindingen in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, verstrekt de 

Raad in hoofdstuk 2 eerst achtergrondinformatie over de JICN en over het traject 

‘Veranderende sanctietoepassing’.  

In hoofdstuk 3 gaat de Raad in op de feitelijke stand van zaken ten aanzien van elk van de 

aanbevelingen en in hoofdstuk 4 op het proces van sturing. Deze twee hoofdstukken 

bevatten zowel de onderzoeksbevindingen als de beoordeling daarvan door de Raad. 

Hoofdstuk 5 bevat de beantwoording van de deelvragen en de centrale onderzoeksvraag, en 

daarmee de hoofdconclusie. 

In hoofdstuk 6 besteedt de Raad aandacht aan enkele aspecten die niet binnen de 

reikwijdte van de onderzoeksvragen vallen.  

Het rapport heeft drie bijlagen: in bijlage 1 zijn de aanbevelingen uit het rapport van juli 

2019 in steekwoorden weergegeven. Bijlage 2 bevat een overzicht van de functionarissen 
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die de Raad voor dit onderzoek heeft geïnterviewd en bijlage 3 de beleidsreactie van de 

minister voor Rechtsbescherming op het rapport van juli 2019. 
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2 Achtergrondinformatie en context  

 

2.1 Ontwikkeling JICN 
 

Tot in 2018 was de JICN gevestigd in oudbouw in Kralendijk. In verschillende 

onderzoeksrapporten is vastgesteld dat die oudbouw veel beperkingen met zich meebracht. 

Om eerdere aanbevelingen van onder andere de Raad en van het CPT19 te kunnen 

realiseren, was ingebruikneming van de nieuwbouw noodzakelijk. In augustus 2018 kon de 

nieuwbouw worden betrokken. In hun rapport van juli 2019 noemden de Raad en het 

College deze nieuwbouw een enorme vooruitgang. De inrichting kan volgens de Raad en het 

College dienen als voorbeeld voor de andere landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.  

Volgens de Raad en het College zouden de werk- en verblijfomstandigheden voor zowel 

medewerkers als gedetineerden nog verder verbeteren als hun aanbevelingen worden 

opgevolgd.    

De JICN - die plaats heeft voor 123 personen (gedetineerden en arrestanten) en die over een 

formatie van ongeveer 125 fte’s beschikt - valt onder het beheer van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van JenV. Beleidsmatig is de 

Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) van het Directoraat-Generaal Straffen en 

Beschermen (DGSenB) van het ministerie van JenV verantwoordelijk voor de JICN.  

 

De COVID-pandemie heeft een forse impact gehad op het functioneren van de JICN. Een 

ingrijpende maatregel was dat gedetineerden vanaf maart 2020 een tijd lang geen fysiek 

bezoek meer mochten ontvangen. Een aantal activiteiten kon slechts beperkt worden 

uitgevoerd en verschillende projecten en ontwikkelingen zijn vertraagd.  

 

2.2 Traject ‘Veranderende sanctietoepassing’ en proces Detentie en re-integratie 
 

Aanleiding 

De Raad constateerde in de Staat van de rechtshandhaving 2016 dat de informatiepositie 

van de justitiële organisaties in CN matig is ontwikkeld en dat voor zover informatie 

beschikbaar is, het niet vanzelfsprekend is dat deze informatie tussen de organisaties wordt 

gedeeld.20 Mede naar aanleiding van deze conclusie van de Raad hebben de 

vertegenwoordigers in het Strategisch overleg Justitie (SOJ) in 2018 het ministerie van 

Justitie en Veiligheid verzocht om extra beleidscapaciteit beschikbaar te stellen om de 

ontwikkelkracht van de organisaties en zo ook van de keten te vergroten.21 Het ministerie 

van JenV (Directie Sanctietoepassing en Jeugd; DSJ) heeft in reactie daarop vanaf januari 

 
19 CPT: European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or 
punishment. 
20 https://www.raadrechtshandhaving.com/wp-content/uploads/2016/06/Staat-van-de-rechtshandhaving-
BES-2016-webversie-1.doc  
21 In het SOJ zijn de justitiële keten binnen CN en de drie openbare lichamen vertegenwoordigd. In dit gremium 
worden ketenbrede strategische thema’s besproken.   

https://www.raadrechtshandhaving.com/wp-content/uploads/2016/06/Staat-van-de-rechtshandhaving-BES-2016-webversie-1.doc
https://www.raadrechtshandhaving.com/wp-content/uploads/2016/06/Staat-van-de-rechtshandhaving-BES-2016-webversie-1.doc
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2019 financiële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van projectfinanciering voor drie 

jaar (2019-2021). Daarmee zijn vier lokale beleidsmedewerkers aangesteld. Deze zijn aan de 

slag gegaan met drie thema’s: de uitwisseling van informatie binnen de keten, de invoering 

van het jeugdstrafrecht en ‘Veranderende sanctietoepassing’ (hierna: VerSa).22  

Doel en ontwikkelingen 

VerSa heeft als doel te komen tot een sanctietoepassing die door middel van re-integratie 

en resocialisatie effectiever werkt aan de terugkeer van justitiabelen in de samenleving en 

die op die manier bijdraagt aan het terugdringen van recidive. Van de twee door DSJ 

gefinancierde beleidsmedewerkers is er één uit praktische overwegingen bij de SRCN 

geplaatst en de andere bij de JICN. Beiden zijn in het kader van VerSa werkzaam voor de 

gehele keten. De beleidsmedewerker VerSa bij de JICN en de betrokken beleidsmedewerker 

Boetes en Detentie van DSJ hebben in november 2020 een ‘Beleidskader re-integratie en 

resocialisatie in Caribisch Nederland’ opgeleverd.23 Dit document bevat een ketenbrede 

visie op de maatregelen die nodig zijn voor optimalisering van de ondersteuning en 

begeleiding van justitiabelen bij terugkeer in de maatschappij. Zo heeft de JICN samen met 

DJI en het ministerie een ambitie geformuleerd voor een veilige en kansrijke Detentie en Re-

integratie in Caribisch Nederland. Daartoe is een ambitieplaat ontwikkeld die het detentie- 

en re-integratieproces van de JICN beschrijft. Gedrag, risico’s en slachtofferbelangen 

vormen de drie pijlers. Het uitgangspunt daarbij is dat de JICN, samen met de ketenpartners, 

gedetineerden vanaf dag één in de gevangenis zo goed mogelijk voorbereidt op een veilige 

en kansrijke terugkeer in de maatschappij.24  

Concrete projecten die samenhangen met het nieuwe detentie- en re-integratiebeleid zijn 

onder andere de invoering van het Prison Administration System (PAS) en de Bestuurlijke 

Informatie Justitiabelen (BIJ-BES) en de opzet van een pilot Beperkt Beveiligde Afdeling 

(BBA) binnen de JICN.  

 

  

 
22 Het budget dat het ministerie daarvoor beschikbaar heeft gesteld, valt buiten het financiële kader dat 
beschikbaar is voor de reguliere taken van uitvoeringsorganisaties. 
23 Nota ‘Beleidskader re-integratie en resocialisatie in Caribisch Nederland, 23-11-2020, ministerie van Justitie 
en Veiligheid. 
24 Het D&R-proces in Caribisch Nederland, informatieblad DJI, 2020.  
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3  Stand van zaken afzonderlijke aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van 

2019. Daarbij houdt hij de indeling van de aanbevelingen uit dat rapport aan. Bij de 

beschrijving van de aanbevelingen uit 2019 is steeds tussen haakjes vermeld of die vooral de 

JICN dan wel de minister betreffen.  

De directeur van de JICN heeft bij brief van 14 mei 2019 aan de Raad laten weten dat hij de 

aanbevelingen grotendeels overnam.  

De minister voor Rechtsbescherming is in zijn beleidsreactie d.d. 3 september 2019 

inhoudelijk ingegaan op de aanbevelingen die primair op zijn terrein liggen. Per aanbeveling 

op het terrein van de minister zelf geeft de Raad aan wat de minister daarover in zijn 

beleidsreactie heeft opgemerkt. 

 

3.1 Rechtspositie gedetineerden 

 

3.1.1 Huisregels 

 

Aanbevelingen 2019 

De Raad en het College stelden vast dat de huisregels niet eenvoudig beschikbaar waren 

voor de gedetineerden, niet op alle punten actueel waren, en op één onderdeel te beperkte 

informatie bevatten. Daarom deden zij de volgende aanbevelingen (JICN):  

- stel gedetineerden in de gelegenheid om kennis te nemen van de huisregels; 

- zorg voor jaarlijkse actualisatie van de huisregels; 

- neem in de huisregels meer informatie op over het plus-programma.  

 

Stand van zaken 2021 

De directeur van de JICN liet weten dat de aanbeveling over de inkennisstelling van de 

huisregels aan gedetineerden is gerealiseerd. Via de gedetineerdencommissie (gedeco) zijn 

de huisregels kenbaar gemaakt. Daarnaast liggen de huisregels, in vier talen, in de 

bibliotheek en op de teamkamers van de afdelingen. In de bibliotheek zijn ze in een frame 

geplaatst zodat ze niet kunnen worden meegenomen.     

De jaarlijkse actualisatie van de huisregels is belegd bij de revisiecommissie. Deze commissie 

zorgt voor actualisatie van alle regels en instructies. De aangepaste (geactualiseerde) regels 

worden altijd ter vaststelling voorgelegd aan de directie.  

De directeur deelde mee dat de besluitvorming over de gehele invoering van het plus-

programma nog loopt. Invoering betekent namelijk uitbreiding van het dagprogramma en 

introductie van een avondprogramma waarvoor extra capaciteit nodig is. Het voorstel tot 

invoering ligt nu bij de betreffende adviescommissie die advies zal uitbrengen aan DJI.  
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De Raad ontving in april 2021 de JICN-huisregels. Op het voorblad staat dat het gaat om de 

regels zoals ze per 1 november 2019 gelden en dat de laatste wijziging dateert van 28 

oktober 2019. Volgens de directeur van de JICN zijn dat de huisregels zoals die bij 

toezending aan de Raad golden. Deze versie bevat geen informatie over het plus-

programma. De directeur stelde dat de gedetineerden bekend zijn met het plus-programma.  

Beoordeling en conclusie 

Uit de informatie van de directeur van de JICN  blijkt dat de gedetineerden op relatief 

eenvoudige wijze kunnen kennisnemen van de huisregels. Verder blijkt dat er een 

procedure is ingericht voor de jaarlijkse actualisatie van die huisregels. De twee betreffende 

aanbevelingen zijn daarmee opgevolgd. Het feit dat in de actuele huisregels niet de laatste 

datum van wijziging is vermeld, doet daar niet aan af. 

De huisregels bevatten geen informatie over het plus-programma. Het lijkt de Raad goed 

informatie over dat programma alsnog in de huisregels op te nemen zodra dat volledig 

wordt ingevoerd. Deze aanbeveling blijft dus overeind. 

 

3.1.2 Activiteitenprogramma 
 

Aanbevelingen 2019 

In hun rapport van 2019 stelden de Raad en het College vast dat arrestanten niet aan het 

dagprogramma kunnen deelnemen, ook niet als zij meerdere dagen in de JICN verblijven. 

Daarnaast stelden zij vast dat gedetineerden van buiten CN niet hetzelfde onderwijs konden 

volgen als gedetineerden van CN, alsmede dat de bibliotheekcollectie was verouderd en dat 

er slechts beperkt boeken in het Papiaments en Spaans beschikbaar waren. 

Daaruit vloeiden de volgende aanbevelingen voort (JICN): 

- bezie de mogelijkheid van deelname aan het activiteitenprogramma door arrestanten 

die langer dan enkele dagen op het terrein van de JICN aanwezig zijn; 

- bied gedetineerden van buiten Caribisch Nederland dezelfde mogelijkheden voor 

deelname aan het activiteitenprogramma als Caribisch-Nederlandse gedetineerden;     

- vul de bibliotheekcollectie aan met recente en relevante boeken en zorg in het bijzonder 

voor leesmateriaal in het Papiaments en het Spaans. 

 

Stand van zaken 2021 

Ten aanzien van deelname van arrestanten aan het activiteitenprogramma deelden de 

geïnterviewden binnen JICN/DJI mee dat dat niet mogelijk is omdat vermenging van 

arrestanten met andere justitiabelen niet wenselijk is. Daarbij wezen zij erop dat 

arrestanten onder de verantwoordelijkheid van het KPCN vallen. Tussen KPCN en JICN is 

afgesproken dat JICN de detentie faciliteert door de arrestanten op te nemen.  

Verder deelde de directeur van de JICN mee dat elke gedetineerde kan deelnemen aan het 

activiteitenprogramma, zonder onderscheid in afkomst. Daarbij wees hij erop dat het voor 

veel activiteiten, zoals sport, yoga en schilderen, niet uitmaakt welke taal iemand spreekt.  
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Ten slotte deelde de directeur van de JICN mee dat er inmiddels, mede naar aanleiding van 

de aanbeveling, flink wat nieuwe boeken voor de bibliotheek zijn aangeschaft, ook in het 

Papiaments en in het Engels. 

Beoordeling en conclusie 

De aanbeveling over deelname van arrestanten aan het activiteitenprogramma is niet 

opgevolgd omdat vermenging van arrestanten met gedetineerden niet wenselijk is. Daarbij 

wees de directeur van de JICN op de afspraak die met het KPCN is gemaakt, inhoudende dat 

de JICN arrestanten van het KPCN opsluit. Aan deelname van hen aan een dagprogramma 

zouden veel kosten zijn verbonden omdat er vanwege de onwenselijkheid van vermenging 

met gedetineerden er dan allerlei aanpassingen zouden moeten plaatsvinden. De Raad 

heeft er begrip voor dat de JICN deze aanbeveling niet heeft opgevolgd en beschouwt deze  

daarmee als vervallen. 

 

Op basis van de informatie van de directeur van de JICN concludeert de Raad dat de 

aanbeveling over deelname aan het activiteitenprogramma door gedetineerden van buiten 

CN en de aanbeveling over de bibliotheekcollectie zijn opgevolgd.    

3.1.3 Accommodatie 

 

Aanbeveling 2019 

In hun rapport van 2019 stelden de Raad en het College vast dat nieuwbouw een grote stap 

voorwaarts betekent. Niettemin zagen zij verschillende verbeterpunten, die deels het 

karakter van ‘kinderziekte’ hadden. De directie van de JICN werkte ook al aan een oplossing 

voor verschillende daarvan. De aanbeveling op dit aspect luidde als volgt (JICN): 

 

Realiseer de (deels reeds beoogde) verbeteringen zo snel mogelijk, in het bijzonder: 

- het toelaten van direct daglicht en betere ventilatie in de isoleercellen; 

- het creëren van schaduw bij telefoons die in de zon hangen; 

- de aanleg van een sportveld voor de gedetineerden 

- klimaatbeheersing in de ruimte voor geestelijke verzorging 

 

 

Stand van zaken 2021 

De leiding van de JICN liet weten dat de betere ventilatie in de isoleercellen is gerealiseerd. 

Het toelaten van direct daglicht in de isoleercellen is onderdeel van het Meerjaren 

Onderhouds- en Inspectieplan (MOIP) en nog niet gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor het 

creëren van schaduw bij de telefoons die in de zon hangen. 

In mei 2021 is begonnen met de aanleg van een sportveld voor gedetineerden, conform een 

toezegging van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 

De aanbeveling over klimaatbeheersing (airco) in de ruimte voor geestelijke verzorging is 

opgevolgd; er is een aircosysteem aangebracht. 

De directeur van de JICN deelde desgevraagd mee dat er nog geen precieze planning voor 
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de uitvoering van de betreffende werkzaamheden uit het MOIP is. Doordat er wordt 

gewerkt met lokale aannemers en uitvoerders, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de 

aanlevering van materialen buiten Bonaire, is dat ook lastig. Daarbij komt dat de COVID-

pandemie ook voor vertraging heeft gezorgd, bijvoorbeeld bij de aanleg van het sportveld. 

De uitvoering van het MOIP is ook afhankelijk van goedkeuring door de Divisie GW/VB van 

DJI, vanwege de financiële consequenties. DJI kon ten tijde van het onderzoek niet 

aangeven of er voldoende financiële dekking is om alle werkzaamheden uit het MOIP uit te 

voeren. 

Beoordeling en conclusie 

Van de vijf verbeterpunten uit de betreffende aanbeveling waren er tijdens de uitvoering 

van het onderzoek twee gerealiseerd, namelijk de ventilatie van de isoleercellen en de 

klimaatbeheersing in de ruimte voor geestelijke verzorging. Met de aanleg van een 

sportveld is tijdens de uitvoering van het onderzoek begonnen. 

De twee overige verbeterpunten, te weten het toelaten van direct daglicht in de 

isoleercellen en het creëren van schaduw bij de telefoons die buiten in de zon hangen, zijn 

nog niet opgepakt. Beide punten zijn weliswaar opgenomen in het MOIP maar of en 

wanneer de voorgestelde aanpassingen worden gerealiseerd, is niet bekend. Er is geen 

planning voor de uitvoering en bovendien heeft DJI nog geen goedkeuring verleend. 

Vanwege de kosten die met die twee aanpassingen zijn gemoeid, is die goedkeuring 

noodzakelijk. 

De Raad concludeert dat zijn aanbeveling over verbetering van de accommodatie 

gedeeltelijk is opgevolgd. Voor twee aspecten geldt dat opvolging nog in de opzetfase 

(planvorming) verkeert.   

3.1.4 Voeding en winkel 
 

Aanbevelingen 2019 

De Raad en het College stelden vast dat het beleg dat bij de broodmaaltijden wordt 

aangeboden, weinig divers is. Verder constateerden zij dat de JICN een contract heeft met 

één winkel waardoor de gedetineerden geen keuze hebben waar zij producten willen 

aanschaffen en tegen welke prijs.  

Raad en College deden de volgende aanbevelingen (JICN): 

- zorg voor meer variatie in het broodbeleg; 

- heroverweeg het contract met de supermarkt die nu levert zodra dat afloopt. 

Stand van zaken 2021 

Volgens de directeur van de JICN is het broodbeleg een doorlopend gespreksonderwerp in 

de overleggen van de gedetineerdencommissie (gedeco) met de leverancier. Zij spreken 

elkaar elke twee maanden in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de leiding van 

de JICN. 

Daarnaast hebben de gedeco en de supermarkt twee keer per jaar overleg. 

Volgens de directeur van de JICN heeft deze nieuwe werkwijze zowel wat betreft het 

aanbod als wat betreft de prijsstelling geleid tot meer tevredenheid bij de gedetineerden. 
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Beoordeling en conclusie 

In de periodieke gesprekken van de gedeco met de leverancier van de broodmaaltijden en 

met de supermarkt waarmee de JICN een contract heeft, zijn de variatie van het broodbeleg 

respectievelijk de prijsstelling van de levensmiddelen die gedetineerden kunnen kopen 

onderwerp van gesprek. Op basis van de informatie van de leiding van de JICN gaat de Raad 

ervan uit dat de tevredenheid van de gedetineerden over beide aspecten is toegenomen. 

De Raad beschouwt deze aanbeveling als opgevolgd. 

 

3.1.5 Maatschappelijk contact 

 

Aanbevelingen 2019 

De Raad en het College stelden in hun rapport van 2019 vast dat gedetineerden in CN 

slechts eens in de twee weken recht hebben op bezoek terwijl dat in Europees Nederland 

wekelijks is.  

Verder constateerden zij dat de huisregels van de JICN niet correct waren waar het gaat 

over de duur van het toegestane bezoek. In de huisregels wordt gesproken over 45 minuten 

maar dat moet een uur zijn. 

De JICN beschikte tijdens het onderzoek van de Raad en het College wel over een 

familiekamer maar die was toen nog niet gereed, en dus ook niet in gebruik. 

De JICN maakte tijdens het vorige onderzoek onderscheid tussen enerzijds gedetineerden 

van de bovenwindse eilanden Sint Eustatius en Saba en anderzijds andere gedetineerden bij 

de verstrekking van gratis telefoonkaarten. Gedetineerden uit andere landen hadden 

daardoor minder mogelijkheden om telefonisch contact te onderhouden met hun familie. 

De Raad en het College deden de volgende aanbevelingen (JICN): 

- pas de huisregels aan, zodat de daarin vermelde bezoektijd een uur in plaats van 45 

minuten bedraagt, en voer dit in de praktijk ook uit; 

- zorg voor spoedige oplevering van de familiekamer zodat gedetineerden in de 

gelegenheid kunnen worden gesteld om daar familie te ontvangen; 

- bied alle gedetineerden de mogelijkheid om met familie te bellen en stel hen 

daarvoor, ongeacht afkomst, telefoonkaarten beschikbaar of bied hun allen de 

mogelijkheid om via internet een videoverbinding te leggen. 

 

Voorts deden zij een aanbeveling aan de minister: 

 

 

- wijzig de Gevangenismaatregel 1999 BES zodat gedetineerden het recht krijgen om 

iedere week een uur bezoek te ontvangen.  
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Beleidsreactie minister 

In zijn beleidsreactie van 3 september 2019 deelde de minister voor Rechtsbescherming 

mee dat het recht op wekelijks bezoek in de JICN-standaard voor alle gedetineerden zal 

gaan gelden, dit om het verschil tussen gedetineerden op Bonaire en die in Europees 

Nederland weg te nemen. 

Stand van zaken 2021 

De directeur van de JICN liet weten dat de bezoektijd per 10 april 2021 is aangepast in de 

huisregels, van 45 minuten per twee weken naar een uur per week. Vanwege de 

coronamaatregelen is nog niet duidelijk wanneer daar daadwerkelijk uitvoering aan kan 

worden gegeven (fysiek bezoek). De directeur van de JICN wees er nog op dat goedkeuring 

van DJI nodig was in verband met de personele consequenties die zijn verbonden aan de 

introductie van een extra bezoekdag, waarvoor extra personeel nodig is. 

In de huisregels staat nu het volgende: 

‘Algemeen 

• U hebt recht op 60 minuten bezoek per week. In het dagprogramma van uw afdeling staat elke week een 

moment gepland. U wordt (op basis van uw cel nummer) ingedeeld in de even of oneven week.  

• De bezoekmogelijkheid is voor iedereen een maal per week en dient aaneengesloten en zonder 

onderbrekingen te worden genoten.’ 

 

De familiekamer is in maart 2021 opgeleverd maar vanwege de coronamaatregelen nog niet 

gebruikt. 

 

Alle gedetineerden binnen de JICN kunnen nu, ongeacht hun afkomst, op gelijke wijze bellen 

met familieleden. De JICN is hiermee begonnen vanwege de coronamaatregelen, toen fysiek 

bezoek niet meer mogelijk was, maar zal deze mogelijkheid vanwege de positieve 

ervaringen ermee in de toekomst blijven aanbieden.  

De Gevangenismaatregel 1999 BES is op het punt van het recht op bezoek (nog) niet 

aangepast. In artikel 24, eerste lid, staat dat gedetineerden recht hebben op eens in de twee 

weken een uur bezoek. De geïnterviewden van DSJ konden ten tijde van het onderzoek van 

de Raad niet aangeven wat er sinds 2019 met deze aanbeveling is gebeurd en óf, en zo ja 

wanneer, aanpassing van deze bepaling zal plaatsvinden.  

Beoordeling en conclusie 

De JICN heeft de huisregels conform de aanbeveling van de Raad aangepast; daarin staat nu 

dat gedetineerden recht hebben op een uur bezoek per week. Kennelijk is er abusievelijk 

nog een stukje oude tekst (over bezoek in een even of in een oneven week) in de 

aangepaste huisregels blijven staan. 

De familiekamer is opgeleverd. De Raad gaat ervan uit dat die in gebruik zal worden 

genomen zodra dat qua coronamaatregelen verantwoord is. 

Alle gedetineerden hebben nu dezelfde mogelijkheden om met familie te bellen, ongeacht 

hun afkomst. 
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De Raad concludeert dat de JICN de drie aanbevelingen met betrekking tot ‘maatschappelijk 

contact’ heeft overgenomen. 

Het ministerie van JenV heeft de Gevangenismaatregel 1999 BES (nog) niet aangepast op 

het punt van het bezoekrecht. Omdat het hier om een belangrijk recht van gedetineerden 

gaat, vindt de Raad het onvoldoende dat alleen de huisregels op dit punt zijn gewijzigd. De 

aanbeveling uit 2019 om de gevangenismaatregel op dit punt aan te passen, blijft dan ook 

overeind.  

3.1.6 Toegang zorg 
 

Aanbevelingen 2019 

De Raad en het College uitten in hun rapport van 2019 zorgen over de primaire processen 

rond de medische dienst. Volgens de psycholoog kwam het wekelijks voor dat hij een 

patiënt niet kon zien als gevolg van een tekort aan gevangenispersoneel.  

Al in 2014 deed de Raad de aanbeveling om een aparte coördinator geestelijke verzorging 

aan te stellen. In 2019 was het nog steeds een medewerker van de JICN die naast zijn 

reguliere werk op vrijwillige basis de geestelijke verzorging coördineerde.  

De Raad en het College deden de volgende aanbevelingen (JICN): 

- zorg ervoor dat de primaire processen van de medische dienst zodanig zijn ingericht 

dat alle gedetineerden binnen redelijke termijn kunnen worden gezien door 

medische specialisten; 

- geef uitvoering aan de aanbeveling over professionele coördinatie van de geestelijke 

zorg. 

 

Stand van zaken 2021 

De leiding van de JICN liet weten zich niet te herkennen in het beeld dat gedetineerden niet 

altijd kunnen worden gezien door een specialist als gevolg van de interne processen. Zij 

wees erop dat er soms wel een wachttijd is doordat een specialist niet altijd op Bonaire is. 

Het kan volgens haar een enkele keer zijn voorgekomen dat een specialist niet terecht kon 

wegens personeelsgebrek, maar van een structureel probleem is, en was, geen sprake. De 

leiding van de JICN merkte nog op dat hier wellicht kan spelen dat een enkele specialist 

vindt dat hij altijd direct een gedetineerde moet kunnen zien. In de praktijk is dat volgens de 

leiding van de JICN uiteraard niet altijd mogelijk, er moet immers gevangenispersoneel 

beschikbaar zijn om het bezoek in goede banen te leiden.   

Per februari 2021 is bij de JICN een katholieke geestelijke verzorger aangesteld en per april 

2021 een protestantse geestelijke verzorger. Het gaat om 0,6 respectievelijk 1,0 fte. De 

protestante geestelijke verzorger is tevens coördinator geestelijke verzorging.   

Beoordeling en conclusie 

Uit de informatie van de leiding van de JICN  maakt de Raad op dat medische specialisten in 

de regel gedetineerden binnen korte termijn kunnen zien indien zij de wens daartoe hebben 

kenbaar gemaakt. De Raad gaat er op basis van die informatie van uit dat de interne 

processen op dit punt adequaat zijn ingericht.  
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Met de aanstelling van twee geestelijke verzorgers, van wie er een is belast met de 

coördinatie van de geestelijke verzorging, is sprake van professionalisering van de 

geestelijke zorg voor gedetineerden. De betreffende aanbeveling is daarmee opgevolgd. 

3.1.7 Sancties en maatregelen 

 

Aanbevelingen 2019 

De Raad en het College stelden in hun rapport vast dat de directie van de JICN ervoor heeft 

gekozen het sanctiebeleid niet bekend te maken aan de gedetineerden omdat zij de 

discretionaire bevoegdheid heeft een lagere sanctie op te leggen dan in het beleid is 

genoemd, of om zelfs van een sanctie af te zien. Afwijking van het beleid kan volgens de 

directie tot onbegrip en onrust leiden. De Raad en het College deelden dit standpunt niet en 

vonden dat het sanctiebeleid toegankelijk moet zijn voor gedetineerden in CN, net zoals dat 

in Europees Nederland het geval is.25 

Daarnaast noemden de Raad en het College de plaatsing van een gedetineerde in een 

isoleercel een zware sanctie waarover de Commissie van Toezicht moet worden 

geïnformeerd, in ieder geval als die plaatsing langer dan 24 uur duurt. 

Zij deden de volgende aanbevelingen (JICN): 

 

- stel gedetineerden in de gelegenheid kennis te nemen van het sanctiebeleid; 

- informeer de Commissie van Toezicht tijdig over iedere plaatsing in een isoleercel die 

langer dan 24 uren duurt. 

 

Stand van zaken 2021 

Tijdens het interview van de Raad met de leiding van de JICN en DJI herhaalden betrokkenen 

het eerder ingenomen standpunt, te weten dat de sanctiekaart slechts richtlijnen bevat. Als 

de gedetineerden die sanctiekaart zouden krijgen, bestaat het risico dat er telkens discussie 

met een gedetineerde ontstaat wanneer de directie in het betreffende geval besluit af te 

wijken van de sanctiekaart. Daarbij wees de directeur erop dat de CvT toezicht houdt op de 

toepassing van de sanctiekaart en dat hij de huidige werkwijze voldoende zorgvuldig en 

transparant vindt. Hij voegde daar aan toe dat de sanctiekaart eventueel kan worden 

opgenomen in de huisregels maar dat dat, gelet op zijn eerder genoemde bezwaren, niet 

zijn voorkeur heeft. 

In aansluiting hierop liet DJI in juni 2021 weten dat de sanctiekaart per 1 juli 2021 in 

Europees Nederland wordt afgeschaft en dat bij het opleggen van sancties de bandbreedte 

van de Penitentiaire beginselenwet wordt aangehouden. De directeur van de JICN zal 

dienovereenkomstig gaan werken. Dit betekent dat de sanctiekaart per 1 juli 2021 ook in CN 

niet meer zal gelden en dat het kader voor sancties wordt gevormd door de bandbreedte 

voor strafoplegging zoals die is genoemd in de Wet beginselen gevangeniswezen BES.    

 

 
25 De sanctiekaart zoals die in Europees Nederland geldt, is te raadplegen op het internet, via de website van 
de commissies van toezicht.  
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In reactie op de schriftelijke uitvraag deelde de directeur van de JICN op 29 maart 2021 mee 

dat het informeren van de CvT inmiddels standaard procedure is bij iedere plaatsing in een 

isoleercel van meer dan 24 uur. 

De CvT liet in april 2021 weten dat zij pas sinds korte tijd stelselmatig door de JICN wordt 

geïnformeerd over dit soort plaatsingen. De directeur van de JICN gaf aan dat dit in het 

verleden wel eens kan zijn vergeten. Maar die informatieverstrekking is nu een 

verantwoordelijkheid van de betrokken leidinggevende en is onderdeel van het vastgestelde 

proces.  

Beoordeling en conclusie 

De Raad heeft op zich begrip voor de bezwaren van de directeur van de JICN tegen 

bekendmaking van het sanctiebeleid aan de gedetineerden. Niettemin vindt de Raad het 

vanuit een oogpunt van transparantie toch wenselijk dat gedetineerden kunnen weten 

welke straf zij mogen verwachten bij overtreding van de (huis)regels. Daarom is de Raad van 

mening dat de leiding van de JICN in ieder geval de gedeco behoort te informeren over het 

sanctiebeleid.  

Per 1 juli 2021 wordt de sanctiekaart afgeschaft en geldt het kader van de Beginselenwet 

gevangeniswezen BES. De Raad gaat ervan uit dat de leiding van de JICN de gedetineerden, 

al dan niet via de gedeco, zal informeren over deze verandering. 

Uit de informatie van de directeur van de JICN en van de CvT blijkt dat de CvT sinds maart 

2021 standaard wordt geïnformeerd over plaatsingen in de isoleercel van langer dan 24 uur. 

Mogelijk heeft de start van dit Raadsonderzoek geleid tot passende actie. Wat hier ook van 

zij, de Raad concludeert dat de betreffende aanbeveling inmiddels is opgevolgd. 

 

3.1.8 Beklag 

 

Aanbevelingen 2019 

In 2016 verrichtte de Raad, in samenwerking met de Nationale ombudsman, onderzoek naar 

klachtbehandeling in de justitiële keten van CN. De Raad stelde onder meer vast dat het 

beklagrecht voor gedetineerden in CN beperkter is dan dat voor gedetineerden in Europees 

Nederland. 

De Raad deed in zijn rapport van 201626 onder meer de volgende aanbevelingen: 

1 Bezie, vanuit de overweging dat de beslistermijn van twee weken zoals die is 

opgenomen in de Wet beginselen gevangeniswezen BES in de praktijk nauwelijks 

realistisch is, de wenselijkheid van aanpassing van die termijn. 

2 Neem het initiatief tot verruiming van het beklagrecht voor gedetineerden door 

openstelling van de mogelijkheid van beklag tegen alle soorten beslissingen van de 

directie. 

3 Creëer een beroepsmogelijkheid ten aanzien van uitspraken van de Beklagcommissie.27 

4 Richt een ambtelijk secretariaat op voor de Commissie van Toezicht. 

 
26 Rapport ‘Klachtbehandeling justitiële keten Bonaire, Sint Eustatius en Saba’, september 2016. 
27 Het College voor de Rechten van de Mens had in april 2016 een aanbeveling met dezelfde strekking gedaan. 
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5 Leid het ertoe dat de Commissie van Toezicht invulling geeft aan haar verplichting 

tweemaal per jaar te rapporteren over onder meer de bevindingen van de 

Beklagcommissie. 

 

De minister liet in reactie op deze aanbevelingen weten dat hij geen noodzaak zag het 

beklagrecht te verruimen of om een beroepsmogelijkheid te creëren. Volgens hem waren er 

geen signalen dat er klachten werden gemist of zaken niet goed gingen. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen over aanpassing van de beslistermijn en ten aanzien 

van de instelling van een ambtelijk secretariaat voor de CvT liet de minister weten dat hij 

‘nader zou bezien of dat nodig dan wel mogelijk was’.28 

In juni 2018 liet de minister, in reactie op de Staat van de Rechtshandhaving 2017, weten 

dat er ‘geen klachten waren die niet door het betrokken afdelingshoofd bij de JICN of door 

de CvT konden worden opgelost. Daarom bleek volgens de minister uit de praktijk dat er 

vooralsnog geen behoefte was aan een beroepsmogelijkheid. Hij voegde daar aan toe dat 

DJI de komende periode de ingediende klachten en de afhandeling daarvan zou blijven 

monitoren.29  

 

De Raad en het College stelden in 2019 vast dat deze vijf aanbevelingen niet waren 

opgevolgd. In hun rapport van 2019 constateerden zij dat het aantal formele beklagzaken al 

jarenlang op hetzelfde niveau lag, ongeveer vijftig per jaar, en dat de behandelingsduur 

daarvan nog steeds een probleem vormde. Het merendeel van de beklagzaken werd niet 

binnen de wettelijke termijn van twee weken afgehandeld.30 In verband met de lange 

doorlooptijden van beklagzaken, veroorzaakt door vertraging bij de indiening van 

verweerschriften door de leiding van de JICN, heeft de CvT de directie van de JICN 

aangesproken. De directie heeft daarop aan de CvT toegezegd dat zij gaat werken aan een 

protocol voor de afhandeling van klaagschriften.   

Daarnaast stelden de Raad en het College vast dat arrestanten die in de JICN vallen geen 

gebruik kunnen maken van het beklagrecht: het mandaat van de CvT is beperkt tot 

gedetineerden en CN beschikt niet over een aparte CvT arrestantenzorg. 

In hun rapport van 2019 deden de Raad en het College de volgende aanbevelingen 

(minister): 

 

 

- breid het mandaat van de CvT uit naar arrestanten die in de JICN verblijven;  

- heroverweeg het standpunt ten aanzien van de volgende niet-overgenomen  

aanbevelingen van de Raad uit 2016: 

* aanpassing van de beslistermijn voor beklagzaken 

* verruiming van het beklagrecht 

 
28 Brief van de minister van VenJ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 19 januari 2017. 
29 Brief van de minister van JenV aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 19 juni 2018. 
30 Ter vergelijking: in Europees Nederland geldt voor beklagzaken een beslistermijn  van vier weken. 
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* beroepsmogelijkheid tegen uitspraak beklagcommissie 

* ambtelijk secretariaat CvT 

* rapportage CvT   

 

 

Ten aanzien van de JICN deden zij de volgende aanbeveling: 

 

- stem het protocol voor de behandeling van beklagzaken af met de CvT en zorg voor  

naleving van het protocol. 

 

Beleidsreactie minister 

In zijn beleidsreactie van september 2019 deelde de minister mee dat de praktijk liet zien 

dat door arrestanten weinig tot geen klachten worden ingediend. Volgens hem hing dat 

vermoedelijk samen met de korte duur van het verblijf van arrestanten. Hij voegde daaraan 

toe dat hij ‘de komende tijd zou verkennen in hoeverre het wenselijk was om de 

mogelijkheid voor arrestanten om formeel een klacht in te dienen te wijzigen conform de 

aanbeveling.’ 

Naar aanleiding van de aanbeveling over aanpassing van de beslistermijn voor beklagzaken 

liet de minister weten daar op dat moment geen aanleiding voor te zien. Hij wees er daarbij 

op dat de directie van de JICN had toegezegd te zullen gaan werken aan een protocol voor 

de afhandeling van klaagschriften. 

De aanbevelingen over verruiming van het beklagrecht en de mogelijkheid van beroep 

hadden voor de minister op dat moment geen prioriteit. De situatie is volgens hem nu 

vergelijkbaar met die in de andere landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

Bovendien had de minister ook geen signalen ontvangen dat er klachten werden gemist of 

dat klachten niet correct werden behandeld.  

Wat betreft de aanbeveling over een ambtelijk secretariaat voor de CvT deelde de minister 

mee dat formatieve ruimte voor die vacature was geregeld maar dat het de CvT nog niet 

was gelukt de vacature te vervullen. Om die reden was het ook nog niet gekomen tot 

opstelling van de voorgeschreven periodieke CvT-rapportages.      

Stand van zaken 2021 

Uitbreiding mandaat CvT 

Het mandaat van het CvT is niet uitgebreid naar arrestanten. De geïnterviewden van DSJ 

waren er eind april 2021 niet van op de hoogte of de door de minister in de beleidsreactie 

uit 2019 aangekondigde verkenning heeft plaatsgevonden. De CvT liet weten niet te zijn 

betrokken bij een eventuele verkenning.   

 

Beslistermijn beklagzaken 

De directeur van de JICN stelde dat het proces van behandeling van beklagzaken inmiddels 

is belegd bij de directiesecretaris en sterk is verbeterd. De CvT stelt volgens hem soms 

halverwege de termijn nog allerlei vragen, waardoor het JICN dan niet mogelijk is tijdig 

verweer in te dienen. De CvT vindt de huidige termijn van twee weken niet realistisch.  

De CvT gaf aan dat het de JICN meestal niet lukt om binnen zeven werkdagen een 
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verweerschrift in te dienen. 

Geïnterviewden binnen DSJ lieten in de gesprekken met de Raad weten dat heroverweging  

van het standpunt van de minister, zoals verwoord in de beleidsreactie, wellicht een optie 

is. Gebleken is immers dat verbetering van het proces er kennelijk niet toe heeft geleid dat 

de termijn niet meer, of veel minder frequent, wordt overschreden. Het is van belang de 

achtergrond van de termijnoverschrijdingen te onderzoeken. Als een nieuwe termijn wordt 

bepaald, moet die wel passend en realistisch zijn, aldus geïnterviewden.    

Desgevraagd stuurde zowel de CvT als de directeur van de JICN aan de Raad overzichten toe 

van de beklagzaken uit 2019 en 2020. Het aantal beklagzaken bedroeg in die jaren 34 

respectievelijk 35. Daarvan werden er 19 respectievelijk 9 niet-ontvankelijk verklaard. De 

afhandelingsduur van deze zaken bedroeg ruim 9 respectievelijk 4 weken. Van de in totaal 

28 niet-ontvankelijk verklaarde zaken zijn er in deze twee jaren 5 binnen de wettelijke 

termijn van twee weken afgehandeld.  

Wat betreft de zaken waarover de CvT een inhoudelijk oordeel heeft gegeven (de 

ontvankelijke beklagzaken) bedroeg de afhandelingsduur in 2019 gemiddeld 6,5 en in 2020 

gemiddeld 5,5 week. In 2019 werden twee zaken tijdig afgehandeld en in 2020 waren dat er 

zes. 

  

Verruiming beklagrecht 

Het ministerie van JenV liet weten vooralsnog vast te houden aan het standpunt zoals dat in  

de beleidsreactie is beschreven.  

Tijdens het onderzoek bleek nog dat in de huisregels niet is vermeld dat ook tegen medisch 

handelen van de inrichtingsarts beklag mogelijk is.31 De leiding van de JICN liet weten de 

huisregels op dit punt te zullen aanpassen.    

 

Beroepsmogelijkheid 

De JICN liet weten inmiddels wel behoefte te hebben aan een beroepsmogelijkheid. Op die 

manier wordt het mogelijk om uitspraken van de beklagcommissie waarmee de JICN het 

niet eens is te laten toetsen.   

Ook ten aanzien van dit aspect liet het ministerie weten vooralsnog het standpunt uit de 

beleidsreactie te huldigen. Maar omdat de JICN nu heeft laten weten graag een 

beroepsmogelijkheid te zien, zal DSJ daarover in overleg treden met DJI. 

 

Ambtelijk secretariaat CvT 

Naar aanleiding van de aanbeveling uit 20019 heeft het ministerie middelen beschikbaar 

gesteld voor de opvolging daarvan. Volgens DSJ is destijds aan DJI gevraagd ervoor te zorgen 

dat de vacature werd opgevolgd. Tijdens het onderzoek van de Raad liet de CvT weten hier 

niets van te weten.  

De directeur van de JICN deelde in verband daarmee mee dat het de bedoeling was deze 

functie onder te brengen bij het directiesecretariaat van de JICN.32 In de praktijk is dit echter 

nog niet gebeurd. De directeur van de JICN deelde in mei 2021 aan de Raad mee dat hij dit 

 
31 Zie artikel 40a van de Gevangenismaatregel 1999 BES.  
32 E-mail d.d. 21 mei 2021 van de directeur JICN, gericht aan de Raad. 
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punt zal bespreken met de voorzitter van de CvT en vervolgens in een nota zal vastleggen op 

welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. 

 

Rapportage CvT 

De CvT heeft tot nu toe geen invulling gegeven aan de wettelijke bepaling om twee keer per 

jaar te rapporteren. De CvT ziet de inrichting van een ambtelijk secretariaat als voorwaarde 

om aan de bedoelde bepaling te kunnen voldoen omdat het haar aan capaciteit ontbreekt 

om die rapportages op te stellen. 

 

Protocol 

De directeur van de JICN liet weten dat afstemming van het protocol voor de behandeling 

van beklagzaken en naleving van dat protocol valt onder de directiesecretaris.  

Desgevraagd liet de directiesecretaris weten dat er geen afzonderlijk protocol voor de 

afhandeling van beklagzaken is. Bij de afhandeling van beklagzaken hanteert de JICN de 

Beginselenwet BES. 

De CvT deelde mee op enig moment in 2019 wel een concept-protocol van de JICN te 

hebben ontvangen. De voorzitter van de CvT kon niet meer achterhalen of de CvT destijds 

heeft gereageerd op het concept-protocol. Het concept is niet meer ter sprake gekomen in 

de gesprekken met de JICN. 

De directeur JICN liet naar aanleiding daarvan weten dat hij ervoor zal zorgen dat het 

protocol alsnog op de agenda komt en zal worden vastgesteld. 

Beoordeling en conclusie 

Uitbreiding mandaat CvT 

De minister heeft in zijn beleidsreactie van september 2019 een verkenning naar de 

mogelijkheid van uitbreiding van het mandaat van de CvT aangekondigd. Bijna twee jaar 

later is er bij DSJ en bij de CvT niets bekend van een verkenning. De Raad neemt aan het bij 

de aankondiging is gebleven. Deze aanbeveling is niet opgevolgd. De Raad gaat ervan uit dat 

de toegezegde verkenning er alsnog komt. 

 

Beslistermijn beklagzaken 

Ondanks het volgens de JICN verbeterde proces van behandeling van beklagzaken, is 

overschrijding van de wettelijke beslistermijn nog altijd meer regel dan uitzondering. Van de 

69 beklagzaken die in 2019 en 2020 werden ingediend, zijn er slechts acht binnen de termijn 

van twee weken afgehandeld. In zijn rapport over klachtbehandeling in de justitiële keten 

(2016) noemde de Raad de termijn van twee weken nauwelijks realistisch. Dat vindt de Raad 

nog steeds. De doorlooptijden van beklagzaken in 2019 en 2020 bevestigen dat ook.  

Daarom handhaaft de Raad zijn aanbeveling tot aanpassing van de beslistermijn.  
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Verruiming beklagrecht 

De minister gaf in de beleidsreactie uit 2019 aan geen prioriteit te geven aan verruiming van 

het beklagrecht. De situatie in Caribisch Nederland is volgens hem gelijk aan die in de 

andere landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, en er waren volgens hem geen 

signalen dat er klachten worden gemist of dat klachten niet goed worden afgehandeld. Wat 

betreft het tweede argument wijst de Raad er nu op dat van de 69 beklagzaken in de 

afgelopen twee jaar er 28 niet-ontvankelijk zijn verklaard. Over 40% van de beklagzaken 

heeft de beklagcommissie dus geen inhoudelijk oordeel gegeven. Volgens de Raad vraagt dit 

gegeven om een nadere analyse van de aard van die zaken. Als het daarbij vooral om zaken 

blijkt te gaan waartegen in Europees Nederland wél beklag openstaat, ligt verruiming van 

het beklagrecht volgens de Raad alsnog in de rede. De JICN is immers een Nederlandse 

inrichting. 

Met instemming heeft de Raad er kennis van genomen dat de huisregels zullen worden 

aangepast op het punt van de mogelijkheid van beklag tegen medisch handelen van de 

inrichtingsarts.  

 

Beroepsmogelijkheid 

De Raad is nog altijd van mening dat het de voorkeur heeft dat beroep mogelijk is tegen 

uitspraken van de beklagcommissie. Hij ziet geen goede redenen waarom zowel 

gedetineerden in Caribisch Nederland als de JICN zelf in dit opzicht een mogelijkheid zouden 

moeten missen die in Europees Nederland wel bestaat. Ook de directie van de JICN heeft 

laten weten graag een beroepsmogelijkheid te hebben. De betreffende aanbeveling blijft 

overeind. 

 

Ambtelijk secretariaat CvT 

Op het punt van de invulling van een ambtelijk secretariaat voor de CvT zijn kennelijk 

misverstanden gerezen tussen DSJ, DJI/JICN en CvT. DSJ heeft middelen beschikbaar gesteld 

maar de CvT is daarover niet geïnformeerd. De CvT ging ervan uit dat de aanbeveling uit  

2019 niet tot enige actie had geleid. Pas tijdens dit onderzoek van de Raad werd het voor 

alle betrokkenen duidelijk dat er financiële ruimte is om invulling te geven aan de 

aanbeveling. De directeur van de JICN heeft toegezegd dat hij in overleg zal treden met de 

CvT om te bespreken op welke wijze het ambtelijk secretariaat vorm zal krijgen.  

De Raad concludeert dat deze aanbeveling door een misverstand nog niet is opgevolgd 

ondanks het feit dat het ministerie middelen beschikbaar heeft gesteld. De Raad heeft er 

vertrouwen in dat het ambtelijk secretariaat op korte termijn wordt ingericht. 

 

Rapportage CvT 

De CvT beschouwt de inrichting van een ambtelijk secretariaat als een noodzakelijke 

voorwaarde om te kunnen voldoen aan haar rapportageplicht. Zoals hiervoor is opgemerkt, 

gaat de Raad ervan uit dat er nu op korte termijn een ambtelijk secretariaat voor de CvT zal 

komen. Zodra dat het geval is, is er volgens de Raad geen beletsel meer om de 

voorgeschreven rapportages op te leveren. Vooralsnog blijft de aanbeveling uit 2019 

overeind.   
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Protocol 

Ook met betrekking tot het door de directeur van de JICN genoemde protocol is sprake van 

misverstanden. Niet duidelijk is wat er in 2019 met het concept-protocol is gebeurd nadat 

dat voor een reactie was voorgelegd aan de CvT. Uit het onderzoek is in ieder geval naar 

voren gekomen dat de directiesecretaris van de JICN, die vanuit de JICN verantwoordelijk is 

voor de behandeling van beklagzaken, niet met een protocol werkt. Naar aanleiding daarvan 

heeft de directeur van de JICN toegezegd ervoor te zullen zorgen dat dit protocol alsnog op 

de agenda zal komen. Vooralsnog blijft ook deze aanbeveling overeind. 

  

     

3.2 Omgang met gedetineerden 

 

3.2.1 Screening 
 

Aanbeveling 2019 

In hun rapport van 2019 stelden de Raad en het College vast dat bij binnenkomst van een 

nieuwe gedetineerde soms wordt volstaan met informele informatie over betrokkene. Zij 

vinden het noodzakelijk om over alle gedetineerden informatie uit een officiële screening 

beschikbaar te hebben. Omdat het van belang is dat de informatie actueel is, is zo’n 

screening ook nodig bij gedetineerden die eerder hebben vastgezeten. De aanbeveling 

hierover luidde als volgt (JICN): 

- zorg voor een officiële screening van elke nieuw binnenkomende gedetineerde op basis 

van objectieve achtergrondinformatie. 

Stand van zaken 2021 

De leiding van de JICN deelde mee dat alle gedetineerden officieel worden gescreend 

volgens het model Inkomsten Screening en Selectie (ISS). De screening is in aangepaste 

vorm opgenomen in de nieuwe procesplaat (ambitieplaat) die zal worden uitgerold in het 

nieuwe traject Detentie en re-integratie. De planning voor de uitrol daarvan was ten tijde 

van het onderzoek nog niet bekend. In die procesplaat staat aangegeven dat binnen twee 

tot vier dagen na overplaatsing van een gedetineerde naar de inkomstenafdeling een ISS 

plaatsvindt. In het nieuwe model is ook voorzien in een risicoscreening.  

Beoordeling en conclusie 

Uit de informatie van de JICN blijkt dat alle gedetineerden volgens het model ISS worden 

gescreend. De aanbeveling uit 2019 is opgevolgd.   

 

3.2.2 Bejegening  
 

Aanbeveling 2019 

De Raad en het College uitten in hun rapport van 2019 hun zorgen over de bejegening van 

gedetineerden door een deel van het JICN-personeel omdat dat niet respectvol was. De 
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directie erkende dat maar een duidelijke aanpak ontbrak. 

De JICN werkt al sinds 2013 met een mentorsysteem waarbij elke gedetineerde een 

medewerker als mentor krijgt aangewezen. Dat systeem was in 2019 nog niet bij alle 

afdelingen ingevoerd. Deelname aan het mentorprogramma hing grotendeels af van het 

betreffende afdelingshoofd.  

Bij leden van de gedetineerdencommissie (gedeco) bestond onvrede over de communicatie 

met de directie van de JICN. Volgens hen was er vooral sprake van eenzijdige 

informatieoverdracht vanuit de directie en kregen zij zelf onvoldoende mogelijkheid om hun 

punten in te brengen. 

De Raad en het College deden de volgende aanbevelingen (JICN): 

 

- spreek medewerkers aan op respectvolle bejegening van gedetineerden. Indien dat 

niet tot het gewenste resultaat leidt, onderneem dan vervolgactie; 

- voer het mentorsysteem volledig en structureel in binnen de JICN, zodat iedere 

gedetineerde weet wie zijn mentor is en regelmatig met zijn mentor kan spreken; 

- ga na hoe de interactie tussen directie en gedeco functioneert en op welke wijze die 

eventueel kan worden verbeterd. 
 

 

Stand van zaken 2021 

De leiding van de JICN deelde mee dat er een doorontwikkeling is op het gebied van 

bejegening. Bij elke medewerker is een talent motivatie analyse (TMA) afgenomen en door 

middel van de plangesprekken met de medewerkers wordt de ontwikkeling van elke 

medewerker gevolgd. 

Verder liet de leiding weten dat het mentorprogramma nu volledig is ingevoerd. Het zal 

worden doorontwikkeld in het Detentie en re-integratieproces. De rol van de mentoren zal 

daarbij in de toekomst worden uitgebreid. De betrokken casemanager, de betrokken 

mentor en de betrokken gedetineerde zullen gedurende de gehele detentieperiode een 

driehoek vormen.   

Er is maandelijks overleg tussen de directie en de gedeco. Indien nodig worden er extra 

bijeenkomsten ingelast. De directiesecretaris stelt notulen op, die door zowel een 

vertegenwoordiger van de directie als de gedeco-voorzitter worden ondertekend. Er wordt 

nu ook meer gewerkt volgens een vaste agenda-structuur. 

Wat betreft het thema bejegening benadrukte de directeur van de JICN dat bejegening twee 

kanten kent. Ook van de gedetineerden wordt verwacht dat zij de medewerkers van de JICN 

op respectvolle wijze bejegenen. Binnen het programma Ban pa Kambio33 is daar aandacht 

voor. 

 
33 Dit programma Ban pa Kambio (‘Gaan voor Verandering’) is gericht op succesvolle terugkeer van 
gedetineerden in de samenleving, onder andere door hen tijdens detentie een (beroeps)opleiding te laten 
volgen. Zie verder paragraaf 4.5. 
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Beoordeling en conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat de leiding van de JICN het thema ‘bejegening van 

gedetineerden’ voortvarend heeft opgepakt en er werk van maakt om haar medewerkers 

daarin mee te nemen.  

Het mentorprogramma is inmiddels volledig ingevoerd en niet meer afhankelijk van 

individuele afdelingshoofden. In de toekomst wordt de rol van de mentor zelfs nog 

uitgebreid.  

Uit de informatie van de leiding van de JICN maakt de Raad op dat de interactie tussen haar 

en de gedeco is verbeterd. Het opstellen en door beide partijen laten ondertekenen van de 

notulen van het maandelijkse overleg is in dat verband een goede zet. 

De Raad beschouwt de drie aanbevelingen op het punt van bejegening als opgevolgd. 

 

3.3 Interne veiligheid34 
 

3.3.1 Preventie en beheersing veiligheidsrisico’s 

 

Aanbevelingen 2019 

In hun rapport van 2019 noemden de Raad en het College het van belang dat er regelmatig 

een calamiteitenoefening met deelname van gedetineerden wordt gehouden. Krappe 

personele bezetting mag geen reden zijn daarvan af te zien. De veiligheidsinstructies die op 

het intranet van de JICN staan, zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Raad en het College 

stelden in hun rapport dat het goed zou zijn die instructies ook beschikbaar te stellen in de 

andere talen die in de inrichting veel worden gebruikt, zoals het Papiaments en het Spaans. 

Tijdens het onderzoek van 2019 uitte de directie van de JICN haar zorgen over snel ingrijpen 

door het Rijksvastgoedbedrijf bij het uitvallen van systemen.  

In verband hiermee deden de Raad en het College de volgende aanbevelingen (JICN): 

 

- houd regelmatig een calamiteitenoefening met deelname van gedetineerden; 

- zorg ervoor dat de instructies ook in andere talen dan alleen het Nederlands beschikbaar 

komen. 

 

Daarnaast deden zij de volgende aanbeveling (minister): 

 

 
34 In het rapport uit 2019 is onder het thema ‘Interne veiligheid’ uitvoerig aandacht besteed aan het aspect 
‘drugsontmoediging’. Naar aanleiding van het vorige onderzoek heeft de JICN haar visitatiebeleid gewijzigd. In 
plaats van standaard-visitatie vóór en na elk bezoekmoment is de JICN gaan werken met een randomizer 
waarbij in 50% van de gevallen wordt gevisiteerd. Het was de bedoeling dat de instelling van de randomizer na 
enige tijd zou worden geëvalueerd. Omdat fysiek bezoek vanwege de coronamaatregelen lange tijd niet 
mogelijk was, is het nog niet tot die evaluatie gekomen. In het rapport van 2019 is geen expliciete aanbeveling 
op dit punt gedaan. Om die reden gaat de Raad daar nu niet verder op in. 
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- borg in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf de dienstverlening ten aanzien van de 

systemen in de JICN. 

 

Beleidsreactie 

De minister reageerde als volgt op deze aanbeveling: 

‘Vooropgesteld is de ervaring dat het RVB adequaat reageert op storingen en dat deze dan 

ook snel worden verholpen. Het borgen van de afspraken over deze dienstverlening vindt 

plaats in projectteams waar het RVB, DJI en de JICN zitting in hebben. In de teams wordt het 

uit te voeren onderhoud aan de systemen door het RVB besproken en vindt monitoring op de 

uitvoering plaats. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de JICN dat klein onderhoud en 

vervanging (simpele onderdelen) door het technisch beheer van de locatie zelf worden 

opgepakt. Deze aanpak voorkomt bij simpele storingen langere wachttijden en geeft JICN de 

mogelijkheid zelf adequaat te reageren.’ 

De minister voegde daar aan toe dat de beschreven vorm van samenwerking is geborgd in 

een stroomschema. 

Stand van zaken 2021 

De directie van de JICN deelde naar aanleiding van de aanbeveling over 

calamiteitenoefeningen mee dat er een oefenmatrix is opgesteld. Door de COVID-19-

pandemie was het sinds maart 2020 tot mei 2021 niet mogelijk om te oefenen. 

Tijdens het interview gaf de leiding van de JICN desgevraagd een nadere toelichting. Het is 

de bedoeling dat er minimaal een keer in de maand een oefening plaatsvindt. In 2019 is het 

niet gelukt om elke maand te oefenen, er zijn slechts vier of vijf oefeningen gehouden. De 

directeur van de JICN erkent dat er meer aandacht voor oefeningen moet zijn. 

 

Wat betreft de beschikbaarstelling van de instructies in andere talen dan het Nederlands liet 

de directie weten dat de Nederlandse taal conform beleid de officiële taal is en dat die 

wordt aangehouden. 

De leiding van de JICN in haar tweede viermaandsrapportage (VMR) van 2020 (mei-

augustus) aangegeven dat noodzakelijke werkzaamheden niet conform de planning werden 

uitgevoerd door het RVB en dat daardoor ‘reële en concrete risico’s’ ontstonden voor 

personeel en voor gedetineerden. In verband daarmee heeft directie van de JICN een 

brandbrief gestuurd aan DJI/JenV omdat het JICN niet lukte met het RVB concrete afspraken 

te maken om de hoognodige werkzaamheden uit te voeren. Volgens de directeur van de 

JICN heeft die brief ertoe geleid dat bij DJI en het beleidsdepartement meer bewustzijn is 

ontstaan voor de ernst van de problemen. De situatie is nu beter beheersbaar maar nog niet 

alle problemen zijn opgelost, aldus geïnterviewden.  

DSJ deelde in dit verband mee dat het hier om zaken gaat die de detentiefaciliteit JICN 

betreffen waarvoor DJI verantwoordelijk is. Kennelijk is de ernst van de zaak onderkend en 

zijn de zorgen van de leiding van de JICN besproken met de betrokken beleidsafdeling (de 

afdeling Boetes en Detentie van DSJ). 
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De directeur van de JICN deelde verder nog mee dat de veiligheidssystemen van de 

inrichting regelmatig worden getest conform de testmatrix van de technische dienst en de 

periodieke inspectieplannen. 

 

Beoordeling en conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat in 2019 onvoldoende en sinds het uitbreken van de 

COVID-pandemie geen calamiteitenoefeningen zijn gehouden. De betreffende aanbeveling 

blijft overeind. De Raad heeft er uiteraard begrip voor dat tijdens de pandemie is afgezien 

van dit soort oefeningen. Maar dit betekent tegelijkertijd wel dat extra inspanningen op dit 

vlak mogen worden verwacht zodra dat qua coronamaatregelen weer op een verantwoorde 

wijze mogelijk is.   

De leiding van de JICN heeft de aanbeveling om de veiligheidsinstructies die op het intranet 

van de JICN staan ook in andere talen dan alleen het Nederlands beschikbaar te stellen niet 

overgenomen. Zij stelt zich op het standpunt dat Nederlands de officiële taal is en dat die 

dus wordt aangehouden. De Raad respecteert dit standpunt en laat de betreffende 

aanbeveling vervallen. 

De Raad stelt met betrekking tot de aanbeveling over de dienstverlening ten aanzien van de 

systemen in de JICN vast dat de afspraken over de dienstverlening door het RVB bij 

storingen aandacht hebben in de gezamenlijke projectteams van RVB, DJI en JICN. Het 

zogenoemde ‘klein onderhoud’ aan de systemen wordt door het technisch beheer van de 

JICN zelf uitgevoerd. Tegelijkertijd constateert de Raad dat JICN en DJI op niet mis te 

verstane wijze door het uitblijven van noodzakelijke en urgente reparaties hun zorgen 

hebben geuit over risico’s voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en 

gedetineerden. Dit heeft weliswaar geleid tot een meer beheersbare situatie, maar de 

knelpunten zijn nog niet allemaal opgelost. De Raad beschouwt deze aanbeveling daarom 

als deels opgevolgd.  

3.3.2 Agressiebeheersing 
 

Aanbeveling 2019 

In hun rapport van 2019 stelden de Raad en het College, in vervolg op eerdere rapporten 

van de Raad uit 2014 en 2017, dat er nog immer concrete stappen moeten worden gezet 

om de (fysieke) vaardigheden van het personeel te onderhouden en te (kunnen) toetsen. 

Een goede stap zou zijn de ingeroosterde tijd voor sport daadwerkelijk daarvoor te 

gebruiken. Begin 2019 was dat nog niet het geval. 

In dit verband deden de Raad en het College de volgende aanbeveling (JICN): 

- geef concrete invulling aan de aanbeveling van de Raad uit 2014 over de fysieke 

geoefendheid van medewerkers van de JICN en borg een en ander. 

Stand van zaken 2021 

De leiding van de JICN/DJI deelde mee dat als gevolg van de coronamaatregelen fysieke 

trainingen niet altijd mogelijk zijn geweest, behalve dan voor leden van het intern 
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bijstandsteam (IBT) en voor wapendragende medewerkers. De JICN is van plan een 

trainingscentrum op te zetten. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek werd er nog gewerkt 

aan het ontwerp. Of het trainingscentrum er komt, is overigens nog niet zeker. Dat is 

namelijk afhankelijk van financiering door DJI en ten tijde van het onderzoek was daarover 

nog geen beslissing genomen. 

Zolang het trainingscentrum er niet is, kunnen de medewerkers nog steeds op kosten van de 

JICN een sportschool bezoeken. Dit sporten gebeurt op vrijwillige basis en alleen van leden 

van het IBT en wapendragende collega’s worden de fysieke vaardigheden regelmatig 

getoetst.  

Beoordeling en conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat de JICN plannen heeft voor een eigen trainingscentrum. 

Dit lijkt de Raad een mooi idee. Het is echter onzeker of dat centrum er komt. De 

medewerkers kunnen een sportschool bezoeken maar dat is op vrijwillige basis. En alleen 

van de leden van het IBT en van medewerkers die een wapen dragen, worden de fysieke 

vaardigheden regelmatig getoetst. 

Opvolging van de aanbeveling uit 2019 verkeert nog in de opzetfase.  

 

3.4 Maatschappijbeveiliging: vrijhedenbeleid en voorwaardelijke invrijheidstelling 
 

Aanbevelingen 2019 

De Raad en het College stelden tijdens hun gezamenlijke onderzoek vast dat ministeriële 

v.i.-beschikkingen niet altijd op tijd – vóór de v.i.-datum – werden afgegeven. Dat had te 

maken met een verschil van mening over de termijn waarbinnen de JICN adviesrapporten bij 

DJI dient in te dienen. De JICN ging uit van een behandelingsduur van twintig werkdagen 

door de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI terwijl DIZ de wettelijke termijn van twee 

maanden als uitgangspunt hanteert. Nog tijdens het onderzoek zijn DIZ en JICN over deze 

kwestie met elkaar in gesprek gegaan. 

De Raad en het College benadrukten het belang van goede afstemming op dit punt tussen 

de JICN en DIZ. Gedetineerden moeten er op kunnen vertrouwen dat v.i.-beschikkingen 

tijdig worden afgegeven, dus vóór de beoogde v.i.-datum. 

Op grond van de geldende regelgeving diende de minister zelf de v.i-beschikkingen te 

tekenen. DIZ werkte aan een wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES waardoor de 

bevoegdheden inzake v.i.-beschikkingen kunnen worden gemandateerd aan het hoofd van 

DJI. Hangende de parlementaire behandeling van die wetswijziging wilde DJI door middel 

van een tijdelijk mandaatbesluit regelen dat de Directeur-Generaal Straffen en Beschermen 

in mandaat v.i.-beslissingen kan nemen. Zo’n mandaatbesluit kan bijdragen aan versnelling 

van de procedure. De Raad en het College deden de volgende aanbevelingen (minister): 

 - zorg voor goede afstemming tussen DIZ/DJI en JICN over de procedure voor de 

totstandkoming van ministeriële beschikkingen v.i.; 

- stel het bedoelde mandaatbesluit zo spoedig mogelijk vast. 
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Beleidsreactie minister 2019 

De minister liet in zijn reactie van 3 september 2019 weten dat de termijn van twee 

maanden, zoals die is genoemd in het Reclasseringsbesluit BES 1953, wordt beschouwd als 

een redelijke termijn. Er is gezamenlijk een werkinstructie opgesteld waarin deze termijn is 

opgenomen. De termijn van twee maanden werd volgens de minister inmiddels gehanteerd 

door de betrokken partijen. 

De minister deelde voorts mee dat het aangekondigde tijdelijke mandaatbesluit op 24 april 

2019 in werking was getreden. De Directeur-Generaal SenB kan op basis daarvan individuele 

v.i.-beslissingen nemen. 

 

Stand van zaken 2021 

Op 18 oktober 2019 is het ‘Mandaatbesluit individuele verzoeken VI op de BES 2019’ in 

werking getreden.35 Met dat besluit is aan Hoofd DJI mandaat verleend met betrekking tot 

de bevoegdheid om te beslissen op individuele verzoeken tot voorwaardelijke 

invrijheidstelling in Caribisch Nederland. In de Toelichting bij het besluit staat het volgende: 

‘Dit besluit past in de strekking van het Wetboek van Strafrecht BES op het punt van 

afhandeling van verzoeken en besluiten ter zake.’ 

Volgens DSJ lijkt het erop dat met dit mandaatbesluit de noodzaak voor een wijziging van 

het Wetboek van Strafrecht BES is komen te vervallen.36   

De CvT deelde mee dat zij inmiddels veel minder klachten dan vroeger ontvangt over trage 

besluitvorming door ‘Den Haag’. De CvT toonde zich ook positief over de wijze waarop de 

JICN tegenwoordig beslissingen over v.i. communiceert met de betrokken gedetineerde.  

De directeur van de JICN bevestigde dat op dit punt veel is verbeterd, vertraging bij de 

afgifte van v.i.-beschikkingen komt nog maar incidenteel voor. 

 

Beoordeling en conclusie 

Al tijdens het gezamenlijke onderzoek van de Raad en het College zijn de Divisie Individuele 

Zaken van DJI en de JICN met elkaar in overleg gegaan over de procedure rond v.i.-

beschikkingen. En het ministerie heeft kort na de aanbieding van het rapport het 

aangekondigde mandaatbesluit vastgesteld. Het tijdelijke mandaatbesluit is daarmee komen 

te vervallen. 

Gebleken is dat vertragingen bij de afgifte van v.i.-beschikkingen nog maar incidenteel 

voorkomen.  

Deze twee aanbevelingen zijn opgevolgd.    

 

3.5 Maatschappelijke re-integratie: voorbereiding nazorg en re-integratietrajecten 
 

 
35 Stcrt. 2019, 56460. 
36 E-mail van DSJ aan de Raad d.d. 21 mei 2021. 
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Aanbevelingen 2019 

De JICN heeft nog voor de verhuizing naar de nieuwbouw in samenwerking met Forma, een 

op Bonaire gevestigd opleidingscentrum voor beroepsopleidingen en volwasseneneducatie, 

het programma Ban pa Kambio ontwikkeld. Het programma is erop gericht gedetineerden 

succesvol te kunnen laten terugkeren in de maatschappij door hun opleidingen en cursussen 

aan te bieden. Direct na de ingebruikneming van de nieuwbouw is de JICN begonnen met de 

uitvoering van het programma. Maar omdat een aantal faciliteiten nog ontbrak, ging het in 

eerste instantie om een ‘light versie’ van het programma. De leiding van de JICN verwachtte 

het programma vanaf september 2019 volledig te kunnen uitvoeren. De Raad en het College 

onderstreepten het belang van de volledige uitvoering van Ban pa Kambio omdat dat 

programma een belangrijke bijdrage kan leveren aan vergroting van de kansen op werk na 

detentie en daarmee op re-integratie.   

De JICN is per 1 december 2018 begonnen met een detentie- en re-integratieteam. De 

casemanagers van het team zullen samen alle gedetineerden in hun bestand hebben om 

hen vanaf binnenkomst tot aan hun vertrek uit de inrichting te begeleiden. Daarbij zal er 

maatwerk worden geleverd. Het was de bedoeling van de leiding van de JICN om het 

functioneren van het detentie- en re-integratieteam in juni 2019 te evalueren. De Raad en 

het College onderschreven het belang van een evaluatie maar vonden een evaluatie in juni 

2019 aan de vroege kant. Zij deden de volgende aanbevelingen (JICN): 

- stel alles in het werk om Ban pa Kambio vanaf het derde kwartaal van 2019 volledig te 

kunnen uitvoeren; 

- evalueer over uiterlijk twee jaar het functioneren van het detentie- en re-integratieteam. 

Stand van zaken 2021 

De leiding van de JICN liet weten dat Ban pa Kambio in september 2019 volledig is 

ingevoerd. Zoals de Raad in eerdere rapporten al heeft opgemerkt, is dit programma van 

grote betekenis voor de ontwikkeling van gedetineerden en voor hun terugkeer in de 

samenleving. Volgens leiding van de JICN en DJI heeft het al veel opgeleverd en sluit het 

naadloos aan bij het nieuwe DenR-beleid.  

De evaluatie van het detentie- en re-integratieteam is vertraagd als gevolg van de COVID-

pandemie. In dit verband wees de directeur er wel op dat de nieuwe procesplaat DenR 

wordt uitgerold en dat er een stuur- en werkgroep DenR is waarin alle ketenpartners zijn 

vertegenwoordigd. Toetsing en evaluatie zijn vaste onderdelen van het DenR-proces. Het 

DenR-team in (Europees) Nederland voert ook de toetsing en evaluatie bij de JICN uit.  

Beoordeling en conclusie 

Het programma Ban pa Kambio is in 2019 volledig ingevoerd. Daarmee heeft de JICN een 

belangrijke stap gezet in het kader van ontwikkeling, re-integratie en resocialisatie van 

gedetineerden. De betreffende aanbeveling is opgevolgd. 

Dat de evaluatie van het DenR-team vanwege de coronamaatregelen nog niet is uitgevoerd, 

vindt de Raad begrijpelijk. Deze aanbeveling blijft daarmee wel overeind. 

De Raad begrijpt dat in het kader van het nieuwe DenR-beleid toetsing en evaluatie door het 

DenR-team uit Nederland zal plaatsvinden. Dat lijkt de Raad een goede ontwikkeling, met de 

aantekening dat de situatie in CN op een aantal punten wel verschilt van die in Europees 
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Nederland. Met die verschillen zal bij de toetsing en evaluatie rekening moeten worden 

gehouden.     

 

3.6 Personeel en organisatie 
 

3.6.1 Personele zorg en inzet 
 

Aanbevelingen 2019 

Tijdens het vorige onderzoek bevonden nog niet alle medewerkers van de JICN zich op het 

gewenste opleidingsniveau. De leiding van de JICN werkte wel aan de uitvoering van een 

plan om de medewerkers verder te scholen. Vanwege het belang dat alle medewerkers 

voldoen aan de minimumeisen die voor hun functies zijn vastgesteld, noemden de Raad en 

het College het zaak dat medewerkers die niet over de vereiste kwalificaties beschikten zo 

spoedig mogelijk zouden worden bijgeschoold.  

Verder noemden zij bejegening van gedetineerden een thema dat structureel aandacht zou 

moeten krijgen, zowel in de reguliere overleggen als in de periodieke gesprekken met 

individuele medewerkers. 

De Raad en het College deden de volgende aanbevelingen (JICN): 

- zorg voor spoedige bijscholing van medewerkers die niet voldoen aan de minimum-

opleidingseisen voor de functie die zij vervullen; 

- besteed zowel in de reguliere overleggen als in de periodieke personeelsgesprekken 

standaard aandacht aan het thema bejegening van gedetineerden.  

Stand van zaken 2021 

De JICN deelde in reactie op de schriftelijke uitvraag mee dat medewerkers momenteel 

bezig zijn met MBO-opleidingen op de niveaus 3 en 4 en dat in september 2021 wordt 

gestart met de opleiding Beveiliger niveau 2. Verder krijgt iedere medewerker de 

basisberoepsopleiding BEJO.37 Als gevolg van de COVID-pandemie is een en ander wel 

vertraagd. Het aantal medewerkers dat qua opleiding niet voldoet aan de minimumeisen 

voor hun functie is volgens de directie van de JICN sinds 2019 afgenomen. 

De leiding van de JICN  wees er in dit verband op dat het inroosteren van medewerkers voor 

trainingen en opleidingen in CN ingewikkelder is dan in Europees Nederland omdat de JICN 

als ‘stand alone’-organisatie niet even tijdelijk personeel van een andere penitentiaire 

inrichting kan inhuren. Daarnaast moeten er trainers uit Europees Nederland worden 

ingevlogen en klasjes worden samengesteld. Dat maakt de organisatie van opleidingen en 

trainingen soms lastig, aldus de directeur.     

Wat betreft aandacht voor het thema bejegening deelde de directeur mee dat een 

doorontwikkelingstraject wordt ingezet in het kader van DenR. 

Verder is, zoals hiervoor onder 4.2.2 al is beschreven, het thema ‘bejegening’ een vast 

agendapunt tijdens de periodieke plangesprekken met de medewerkers   

 
37 BEJO: Bewaarders Justitie Onderdelen. 
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Beoordeling en conclusie 

Ondanks de coronamaatregelen heeft de JICN de afgelopen jaren werk gemaakt van de 

opleiding en bijscholing van haar medewerkers. Het aantal medewerkers dat qua 

opleidingsniveau niet aan de eisen voldoet, is ten opzichte van 2019 afgenomen. De Raad 

beschouwt de betreffende aanbeveling uit 2019 als opgevolgd.  

In de paragraaf over de omgang met gedetineerden (4.2.2) is al ingegaan op de aandacht die 

leidinggevenden in de reguliere plangesprekken met de medewerkers besteden aan het 

aspect ‘bejegening’. Daaruit blijkt dat leiding van de JICN de aanbeveling van de Raad en het 

College daarover ter harte heeft genomen. De Raad beschouwt ook deze aanbeveling als 

opgevolgd. De Raad heeft er vertrouwen in dat de JICN ook in de toekomst permanent 

aandacht zal besteden aan bejegening.  
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3.6.2 Communicatie 
 

Aanbevelingen 2019 

Uit het gezamenlijke onderzoek van de Raad en het College bleek dat de interne 

communicatie, zowel horizontaal als verticaal, binnen de JICN een punt van zorg is. De 

directie van de JICN was daarvan op de hoogte en had aandacht voor de problemen op dit 

vlak.  

De Raad en het College deden de volgende aanbevelingen (JICN): 

- investeer in verbetering van de interne communicatie; 

- evalueer binnen uiterlijk twee jaar de effectiviteit van de interne communicatie. 

Stand van zaken 2021 

De JICN liet in reactie op de schriftelijke uitvraag weten dat in samenwerking met de 

afdeling Communicatie van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) een campagne wordt 

opgesteld voor de interne communicatie (over de wijze waarop medewerkers elkaar 

behoren aan te spreken, over transparant-zijn, over een koffie-uurtje met de directeur, over 

de inrichting van informatiehoeken met beeldschermen) en een campagne ‘penitentiaire 

scherpte’.  

In het interview met de Raad gaf de leiding van de JICN een toelichting op het plan om de 

interne communicatie te verbeteren. Een van de redenen om daar werk van te maken was 

de uitkomst van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO). Daaruit was naar voren 

gekomen dat medewerkers een roddelcultuur ervaarden. De JICN heeft begin 2020, als start 

van de campagne ‘Hoe spreek je elkaar aan’, twee sessies voor alle medewerkers 

georganiseerd. Deze campagne is samen met de RCN opgezet en het materiaal bestaat uit 

cartoons en filmpjes. Het was de bedoeling deze campagne tegelijk met de campagne 

‘penitentiaire scherpte’ te voeren, maar vanwege de coronamaatregelen zijn beide 

campagnes uitgesteld. Het is de bedoeling beide campagnes uit te voeren wanneer dat weer 

mogelijk is.   

   

Als gevolg van de COVID-pandemie is het nog niet gekomen tot een evaluatie van de 

effectiviteit van de interne communicatie. Het is de bedoeling dat die evaluatie in 2022 zal 

plaatsvinden.  

Beoordeling en conclusie 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van een MTO is de JICN begonnen met een 

campagne om de wijze waarop medewerkers met elkaar omgaan te verbeteren. De JICN 

heeft daarbij samengewerkt met de RCN. Kort na het begin van de campagne brak echter de 

coronacrisis uit. De campagne is toen stopgezet, maar zal worden hervat wanneer de 

coronamaatregelen voorbij zijn. De Raad heeft waardering voor het initiatief van de leiding 

van de JICN. Omdat de campagne, om begrijpelijke redenen, nog niet volledig is uitgevoerd, 

beschouwt de Raad de aanbeveling als deels opgevolgd. 

Hetzelfde geldt voor de aanbeveling over de evaluatie van de effectiviteit van de interne 

communicatie. De Raad heeft kennisgenomen van het voornemen van de leiding van de 

JICN om die evaluatie in 2022 te laten plaatsvinden.  
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4 Sturing   
 

De Raad gaat in dit hoofdstuk in op de sturing door zowel de JICN, de DJI als de Directie 

Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) op de opvolging van de aanbevelingen van de Raad uit 

2019.  

 

4.1 Sturing door DSJ 
Binnen DSJ is de verantwoordelijkheid voor de portefeuille CN belegd bij één MT-lid. Binnen 

deze directie wordt door en binnen de verschillende afdelingen opgavegericht gewerkt. Zo is 

één beleidsambtenaar portefeuillehouder voor de JICN en zijn andere beleidsambtenaren 

verbonden aan andere CN-portefeuilles (zoals de Stichting Reclassering Caribisch 

Nederland). Samen vormen zij een team CN dat tweewekelijks overleg heeft over lopende 

dossiers. Geïnterviewden binnen DSJ geven aan dat opgavegericht werken zorgt voor 

continuïteit en dat op deze wijze bij bijvoorbeeld ziekte of verlof vervanging is geregeld.  

DSJ betrekt zowel DJI als de JICN bij het opstellen van een beleidsreactie op een 

inspectierapport van de Raad over de JICN.38 DSJ schrijft een concept-beleidsreactie en legt 

deze voor aan DJI/JICN. Dit proces verloopt in goede onderlinge afstemming, aldus 

geïnterviewden.  

Naar aanleiding van het rapport van juli 2019 schreef de minister in de beleidsreactie, die hij 

op 3 september 2019 met het inspectierapport van de Raad naar de Tweede Kamer stuurde, 

welke maatregelen hij had genomen en nog van plan was te nemen om de aanbevelingen 

van de Raad op te volgen. Daarbij maakte hij onderscheid tussen aanbevelingen waar 

DJI/JICN primair aan zet is en aanbevelingen waar het beleidsdepartement primair aan zet 

is.  

Aanbevelingen waarvoor primair DJI/JICN als uitvoeringsorganisatie aan zet is 

DSJ stuurt op DJI, de overkoepelde uitvoeringsorganisatie voor de justitiële inrichtingen in 

zowel Europees als Caribisch Nederland. DSJ geeft in de gesprekken met de Raad aan 

‘kaderstellend’ en ‘opdrachtgever’ te zijn voor DJI. Dat betekent dat DSJ door middel van 

opdrachtbrieven aan DJI vraagt om invulling te geven aan het beleid dat DSJ opstelt. Deze 

sturingslijn tussen DSJ en DJI valt binnen de reguliere planning- en control-cyclus van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid. DSJ voert in dit kader ook bijvoorbeeld 

kwartaalgesprekken met de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (GW/VB) 

van DJI.  

DJI heeft op zijn beurt een sturingsrelatie met alle penitentiaire inrichtingen in Europees en 

Caribisch Nederland, dus ook met de JICN. De verantwoordingslijn met betrekking tot de 

bewaking van bijvoorbeeld de opvolging van aanbevelingen van de Raad, zoals die bestaat 

tussen DJI en de JICN, bestaat in beginsel niet tussen DJI en DSJ, aldus geïnterviewden 

binnen DJI. Geïnterviewden binnen DSJ geven aan dat opvolging van aanbevelingen van de 

Raad een relatief klein en bijzonder deel uitmaakt van de planning- en control-cyclus tussen 

DSJ en DJI.  

 
38 Dit is de reactie van de minister van Justitie en Veiligheid die hij met het rapport van de Raad naar de Tweede Kamer 
stuurt (zie artikel 30, vijfde lid, van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving). 
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Naast de bovenomschreven reguliere sturingslijn tussen DSJ en DJI/JICN kan ook sprake zijn 

van specifieke sturing door DJI op specifieke projecten. Een voorbeeld daarvan is het project 

Forensische Zorg Afdeling (FZA) binnen de JICN. De FZA heeft als apart project een eigen 

stuurgroep. Het MT-lid binnen DSJ dat verantwoordelijk is voor CN en de directeur van de 

JICN vormen de vaste kern van die stuurgroep.  

Aanbevelingen waarvoor DSJ als beleidsdirectie zelf aan zet is 

Voor de opvolging van sommige aanbevelingen is de betrokken beleidsdirectie van het 

ministerie, in dit geval DSJ, zelf aan zet. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijziging van de 

Gevangenismaatregel BES inzake het bezoekrecht en om uitbreiding van het mandaat van 

de Commissie van Toezicht.  

Geïnterviewden binnen DSJ geven aan dat binnen de directie wordt gestuurd op de 

opvolging van aanbevelingen waarvoor DSJ primair zelf aan zet is. Deze aanbevelingen 

worden toebedeeld aan een portefeuillehouder/beleidsambtenaar. De voortgang van alle 

Caribische dossiers, en dus ook de voortgang in de opvolging van aanbevelingen, wordt 

volgens hen tweewekelijks besproken binnen het voornoemde team CN. Daarnaast kan de 

voortgang ook ter sprake komen in de reguliere persoonlijke overleggen tussen 

portefeuillehouder en leidinggevende. Toezeggingen van de minister in beleidsreacties (op 

rapporten van de Raad) aan de Tweede Kamer worden ten slotte ook vastgelegd in het 

bedrijfsprocessensysteem van het ministerie (Paminco).  

‘Op voorgaande wijze is georganiseerd dat niets tussen wal en schip valt’, aldus een 

geïnterviewde van DSJ.   

Voor dit onderzoek heeft de Raad in maart 2021 een vragenlijst uitgezet bij DSJ en eind april 

2021 gesproken met medewerkers van DSJ. Zowel uit de beantwoording van de vragenlijst 

als tijdens het interview kwam naar voren dat DSJ niet in staat was aan te geven wat de 

stand van zaken was ten aanzien van de opvolging van twee aanbevelingen. Concreet 

betreft dit de door de minister in de beleidsreactie toegezegde verkenning van een 

beklagmogelijkheid voor arrestanten bij de Commissie van Toezicht en de aanpassing van de 

gevangenismaatregel BES. De Raad beschreef in het vorige hoofdstuk de stand van zaken 

per aanbeveling. Zo ook ten aanzien van deze twee aanbevelingen (paragrafen 3.1.5 en 

3.1.8). Volgens de geïnterviewde medewerkers van DSJ hing het niet kunnen beantwoorden 

van vragen over de stand van zaken onder meer samen met langdurige afwezigheid van de 

beleidsmedewerker die bij DSJ normaliter ‘het dossier JICN’ beheert.  

 

4.2 Sturing door DJI 
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. De JICN valt, net als de 27 penitentiaire inrichtingen in Europees 

Nederland, onder het beheer van DJI. DJI heeft aldus een sturingsrelatie met de JICN. Binnen 

DJI is daarvoor een accounthouder JICN aangesteld. 

De leiding van de JICN heeft in mei 2019 naar aanleiding van het concept-rapport van de 

Raad en het College al in de wederhoorfase een plan van aanpak opgesteld voor de 

opvolging van de aanbevelingen die primair op haar terrein liggen. Zij heeft dit plan van 
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aanpak gedeeld met DJI. 

De JICN legt in de viermaandsrapportages (VMR’s) verantwoording af aan DJI over (onder 

meer) de voortgang in de opvolging van die aanbevelingen. De leiding van de JICN stuurde 

de Raad de VMR’s uit 2019 en 2020 toe. Die VMR’s hebben een vaste indeling. Eerst wordt 

het algemeen beeld uit de rapportageperiode geschetst, gevolgd door de voortgang ten 

aanzien van personeel, veiligheid, detentie en re-integratie, capaciteit en lopende pilots. De 

VMR’s bevatten ook informatie over prestatie-indicatoren (norm en realisatie), actiepunten 

en aandachtspunten. ‘Taakuitvoering/onderzoek inspecties’ en ‘opvolging aanbevelingen’ 

zijn ook terugkerende onderwerpen in de VMR’s. DJI bewaakt via de VMR’s en de 

viermaandsgesprekken tussen de leiding van DJI (hoofdkantoor) en de directeur van de JICN 

de voortgang bij de opvolging van de aanbevelingen.   

DJI geeft aan tevreden te zijn over de inhoud van de VMR’s. Bepaalde thema’s komen zo 

nodig tijdens de viermaandsgesprekken tussen de directeur van de JICN en DSJ verdiepend 

aan de orde.  

4.3 Sturing door JICN 
De leiding van de JICN heeft - zoals hierboven al aangegeven - naar aanleiding van het 

concept-rapport van de Raad en het College al een plan van aanpak gemaakt voor de 

opvolging van de aanbevelingen. De directeur van de JICN geeft aan dat hij zeer tevreden is 

over de interne sturing binnen de JICN. De aanstelling van een plaatsvervangend directeur in 

2020 heeft daaraan bijgedragen. Deze functionaris is verantwoordelijk voor en stuurt op het 

primaire proces binnen de inrichting. De voortgang van de acties uit het plan van aanpak 

worden regelmatig besproken tijdens de overleggen van het managementteam, bestaande 

uit de directeur, de plaatsvervanger en het hoofd veiligheid.  

 

4.4 Beoordeling en conclusie 

 

Sturing door DSJ 

De Raad constateert dat DSJ zowel DJI als de JICN betrekt bij het opstellen van een 

beleidsreactie naar aanleiding van een inspectierapport van de Raad. In de beleidsreactie op 

het rapport van de Raad uit 2019, gericht aan de Tweede Kamer, beschrijft de minister ook 

de maatregelen die zijn en worden genomen om aanbevelingen van de Raad op te volgen.   

 

De Raad constateert dat DSJ stuurt op DJI als uitvoeringsorganisatie voor de JICN. DSJ is 

hierin als beleidsdirectie kaderstellend en opdrachtgever voor DJI.  

 

De Raad constateert met instemming dat DSJ een team Caribisch Nederland heeft ingericht. 

Deze manier van werken kan naar zijn oordeel bijdragen aan wenselijke continuïteit van de 

werkzaamheden. Collega’s binnen dat team kunnen elkaar bijvoorbeeld vervangen. Deze 

manier van werken kan ook voorkómen dat aanbevelingen waarmee DSJ als beleidsdirectie 

zelf aan de slag moet, tussen wal en schip raken.    
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Tegelijkertijd constateert de Raad echter dat DSJ gedurende het onderzoek van de Raad 

over twee aanbevelingen, waarvan de opvolging primair haar verantwoordelijkheid is, niet 

kon aangeven welke acties er zijn ondernomen of wat de concrete stand van zaken is. Naar 

het oordeel van de Raad blijkt hieruit dat de opvolging van die aanbevelingen, waarover de 

minister toezeggingen heeft gedaan aan de Tweede Kamer, onvoldoende in beeld is bij de 

betrokken beleidsdirectie DSJ. De Raad beschouwt dit als een knelpunt waar DSJ 

verbeteringen in zou moeten doorvoeren. Goed zicht op de stand van zaken rond de 

opvolging van aanbevelingen is een randvoorwaarde om adequaat op de opvolging te 

kunnen (bij)sturen.    

 

Sturing door DJI/JICN   

DJI heeft een directe sturingsrelatie met de JICN. De Raad constateert dat DJI - nadat de 

minister het rapport met zijn beleidsreactie aan de Tweede Kamer heeft aangeboden - 

stuurt op de opvolging van aanbevelingen door JICN. Aanbevelingen maken onderdeel uit 

van de planning- en control-cyclus. DJI houdt via de viermaandsrapportages en -gesprekken 

met de JICN toezicht op de voortgang. De leiding van de JICN legt in die 

viermaandsrapportages verantwoording af aan DJI over de voortgang in de opvolging van 

(onder meer) de aanbevelingen van de Raad.  

De Raad is - net als DJI - goed te spreken over de inhoud van deze rapportages.   

De Raad stelt met waardering vast dat de JICN reeds gedurende het onderzoek van 2019 

een plan van aanpak heeft opgesteld waarin zij beschrijft hoe zij opvolging wil geven aan de 

aanbevelingen van de Raad. JICN stuurt daarmee (pro)actief op de opvolging van 

aanbevelingen. 

De aanwijzing van een vaste accounthouder bij DJI voor de JICN blijkt in de praktijk goed te 

werken. De Raad beschouwt dit als een good practice.  

Conclusie 

De Raad concludeert dat de sturing door DJI en JICN op de opvolging van aanbevelingen 

waarvoor primair de JICN aan zet is, goed verloopt.  

De interne sturing door DSJ op die aanbevelingen waarvoor het ministerie zelf aan zet is, 

behoeft verbetering.  
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5 Overkoepelend beeld: beantwoording onderzoeksvragen 

 

De Raad is in dit onderzoek nagegaan in hoeverre de JICN en het ministerie van JenV 

opvolging hebben gegeven aan de in totaal 36 aanbevelingen van de Raad en het College 

van juli 2019, alsmede in hoeverre op die opvolging is gestuurd. In dit hoofdstuk geeft de 

Raad antwoord op de deelvragen en op de centrale onderzoeksvraag. 

5.1 Beantwoording deelvragen 
 

Deelvraag 1: aankondiging maatregelen (opzet) 

Nog tijdens het vorige onderzoek, in de wederhoorfase, heeft de directeur van de JICN aan 

de Raad laten weten dat de JICN de aanbevelingen die primair op haar terrein liggen 

grotendeels zou overnemen. Naar aanleiding van het concept-rapport stelde hij daarvoor al 

een plan van aanpak op. 

De minister voor Rechtsbescherming kondigde in zijn beleidsreactie maatregelen aan voor 

het merendeel van de aanbevelingen op zijn terrein. Enkele daarvan waren op dat moment 

– zeven weken na aanbieding van het rapport – al opgevolgd. 

Ten aanzien van drie aanbevelingen over het beklagrecht, die een herhaling vormden van 

eerdere aanbevelingen, liet de minister weten dat hij die niet zou overnemen.  

Deelvraag 2: invoering maatregelen (bestaan) 

De JICN heeft voor de meeste van de aanbevelingen op haar terrein inmiddels maatregelen 

ingevoerd. Voor enkele moet dat nog gebeuren. De coronamaatregelen hebben in sommige 

gevallen tot vertraging geleid. Dit speelde bijvoorbeeld bij de campagne die was bedacht ter 

verbetering van de interne communicatie en de aanleg van een sportveld. 

Het beeld van de opvolging van aanbevelingen op het terrein van het ministerie zelf is 

minder duidelijk, mede doordat DSJ niet in staat was de precieze stand van zaken mee te 

delen. Maar voor enkele van die aanbevelingen zijn inmiddels maatregelen ingevoerd, zoals 

het mandaatbesluit voor v.i.-verzoeken.  

Deelvraag 3: uitvoering maatregelen (werking) 

De JICN heeft de meeste maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen op haar terrein 

uitgevoerd. Voor sommige geldt dat dit pas tijdens het onderzoek van de Raad gebeurde, 

zoals de aanpassing van de huisregels op het punt van het bezoekrecht, de 

professionalisering van de coördinatie van de geestelijke zorg en de structurele 

informatieverstrekking aan de CvT over plaatsingen in de isoleercel.   

Een deel van de aanbevelingen op het terrein van de minister is geheel opgevolgd, maar de 

stand van zaken is voor enkele aanbevelingen niet helder. Zo kon de betrokken 

beleidsdirectie van het ministerie van JenV tijdens het onderzoek van de Raad geen 

informatie geven over de in de beleidsreactie aangekondigde verkenning van de 

wenselijkheid het mandaat van de CvT uit te breiden naar arrestanten. 
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Deelvragen 4 en 5: sturing op opvolging van aanbevelingen en knelpunten 

De JICN valt onder het beheer van de uitvoeringsorganisatie DJI. De Raad heeft vastgesteld 

dat DJI en JICN nauw en constructief samenwerken. Door middel van de 

viermaandsrapportages legt de leiding van de JICN verantwoording af aan DJI over onder 

andere de stand van zaken ten aanzien van de opvolging van aanbevelingen. 

De leiding van de JICN stuurt intern op de opvolging van de aanbevelingen op haar terrein. 

De Raad heeft een positief beeld van de sturing door DJI en door de leiding van de JICN. 

 

De betrokken beleidsdirectie DSJ betrekt zowel DJI als JICN bij de beleidsreactie op 

rapporten van de Raad. Feitelijke sturing op de aanbevelingen op het terrein van de JICN 

wordt overgelaten aan DJI. 

Wat betreft de sturing op de opvolging van aanbevelingen waarvoor DSJ zelf aan zet is, 

heeft dit onderzoek uitgewezen dat er sprake is van een knelpunt. DSJ heeft namelijk slechts 

beperkt zicht op de follow-up van die aanbevelingen. Volgens de Raad is goed zicht op de 

voortgang van de uitvoering van aangekondigde maatregelen een onderdeel van sturing en 

noodzakelijk om adequaat te kunnen (bij)sturen. Dat behoeft naar zijn oordeel verbetering. 

5.2 Beantwoording centrale onderzoeksvraag 
Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag, en daarmee de hoofdconclusie, luidt als 

volgt: 

De JICN en het ministerie van JenV hebben naar aanleiding van de meeste van de in totaal 

36 aanbevelingen van de Raad en het College maatregelen aangekondigd ter opvolging 

daarvan. Ten aanzien van enkele herhaalde aanbevelingen over het beklagrecht heeft de 

minister meegedeeld die niet te zullen opvolgen. 

De meeste aanbevelingen zijn inmiddels daadwerkelijk opgevolgd. Aan de opvolging van 

enkele aanbevelingen wordt nog gewerkt. De coronamaatregelen hebben in verschillende 

gevallen tot vertraging geleid. 

De overkoepelende uitvoeringsorganisatie DJI stuurt adequaat op de opvolging van die 

aanbevelingen die primair op het terrein van de JICN liggen en de leiding van de JICN stuurt 

daar intern ook op. 

De sturing door de betrokken beleidsdirectie DSJ op de opvolging van aanbevelingen 

waarvoor het ministerie zelf primair aan zet is, behoeft verbetering.  
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6  Ter afsluiting 
 

Inleiding 

De vorige hoofdstukken gingen over sturing en over de opvolging van de aanbevelingen van 

de Raad en het College. In dit afsluitende hoofdstuk staat de Raad stil bij enkele andere 

aspecten die van betekenis zijn voor de taakuitvoering van de JICN, ook in relatie tot het 

opvolgen van aanbevelingen van de Raad.  

 

JICN: een bijzondere inrichting 

De JICN is in vergelijking met de Europees-Nederlandse inrichtingen een bijzondere 

inrichting. Anders dan de inrichtingen in Europees Nederland kan de JICN voor bijvoorbeeld 

de uitwisseling van kennis of de tijdelijke inhuur van personeel niet terugvallen op andere 

inrichtingen. De JICN moet het doorgaans zelf oplossen. De Raad heeft veel waardering voor 

de wijze waarop de JICN, in constructief overleg met DJI, de bijzondere uitdagingen die als 

gevolg daarvan op haar weg liggen, steeds aangaat. Ook tijdens de COVID-pandemie heeft 

de JICN zich verder weten te ontwikkelen en nadere invulling gegeven aan aanbevelingen 

van de Raad en het College. 

Een ander punt betreft het werkgeverschap. De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is de 

formele werkgever voor alle rijksambtenaren binnen CN, dus ook van de medewerkers van 

de JICN. Geïnterviewden wijzen erop dat deze constructie beperkingen met zich meebrengt, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de aansturing van personeel. Zo heeft de directeur van JICN 

geen P-mandaat en is hij afhankelijk van de RCN wanneer het gaat om maatregelen als 

schorsing of ontslag. De leiding van de JICN, maar ook DJI, beschouwt dit als een knelpunt.  

Het werkgeverschap van de rijksoverheid binnen CN is onderdeel van een enquête die 

momenteel door het ministerie van BZK wordt uitgevoerd. De Raad vindt het van belang dat 

dit punt bijzondere aandacht krijgt. 

Taken en verantwoordelijkheden DSJ versus JICN/DJI 

Geïnterviewden binnen DJI en JICN geven aan dat de taken en verantwoordelijkheden van 

DSJ in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van DJI en JICN ten aanzien van de 

‘portefeuille’ JICN voor hen niet altijd helder zijn. Daarnaast is hun ervaring dat DSJ als 

beleidsdirectie hen vaak onvoldoende betrekt bij beleidsmatige kwesties. Als voorbeeld 

noemen zij de totstandkoming van de Wet straffen en beschermen. Zij vragen zich af of de 

beleidsdirectie aan de vóórkant van dit wetgevingsproces wel voldoende heeft stilgestaan 

bij de vraag wat deze wet betekent voor DJI en JICN. De wet, die op 1 juli 2021 in werking is 

getreden, is niet van toepassing in CN maar van DJI en JICN wordt wél verwacht dat zij 

zoveel mogelijk conform deze wet zullen handelen. In CN geldt echter andere wet- en 

regelgeving. Over deze nieuwe wet en de mogelijke betekenis daarvan voor de JICN heeft 

vooraf geen discussie plaatsgehad tussen de beleidsdirectie en DJI/JICN. Een van de 

geïnterviewden stelt in dit verband: ‘Nu lopen we achter de feiten aan en dat hoort niet.’  

Geïnterviewden binnen DSJ geven aan dat het ministerie van JenV bewust heeft besloten de 

werking van de Wet straffen en beschermen te beperken tot Europees Nederland, dit om de 

detentieprocessen in de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk en in CN zoveel 
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mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Er vinden in de regio namelijk veel overplaatsingen 

van gedetineerden plaats. 

 

De Raad constateert dat binnen DSJ aan de ene kant en DJI/JICN aan de andere kant 

verschillende beelden bestaan ten aanzien van bepaalde taken en verantwoordelijkheden. 

De verwachtingen lopen uiteen. Het ligt naar zijn oordeel voor de hand dat DSJ en DJI/JICN 

in het kader van verwachtingenmanagement met elkaar in gesprek gaan over ieders taken 

en verantwoordelijkheden bij de ontwikkeling van beleid dat gevolgen kan hebben voor de 

JICN.  

 

Commissie van Toezicht en ministerie van JenV 

De Commissie van Toezicht (CvT) van de JICN heeft als toezichthouder op de dagelijkse gang 

van zaken binnen de inrichting en als behandelaar van beklagzaken een belangrijke functie. 

De Raad heeft waardering voor de wijze waarop de CvT daar inhoud aan geeft. 

Enkele van de aanbevelingen van de Raad en het College, bijvoorbeeld die over de 

uitbreiding van het mandaat van de CvT en die over de inrichting van een ambtelijk 

secretariaat voor de CvT, raken de werkzaamheden van de CvT rechtstreeks. En andere 

aanbevelingen raken het werk van de CvT indirect. Tijdens hun gesprek met de Raad gaven 

de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de CvT aan dat zij communicatie missen 

vanuit het ministerie van JenV over de beleidsreactie op inspectierapporten en het vervolg 

daarop. Ook over actuele ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving zou de CvT 

graag actief worden geïnformeerd door het ministerie.  

Gezien de rol die de CvT vervult ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de JICN lijkt 

het de Raad een goede zaak als het ministerie van JenV en de CvT met elkaar bespreken 

waar de informatiebehoeften van de CvT liggen en daar werkafspraken over te maken  

 

VerSa 

De Raad ging in hoofdstuk 2 van dit rapport in op het traject Veranderende 

sanctietoepassing (VerSa). Dit traject is van grote betekenis voor de ontwikkeling van het 

proces van detentie en re-integratie in CN. VerSa heeft een looptijd van drie jaar. De 

projectfinanciering vanuit het ministerie van JenV loopt eind 2021 af. 

JICN en DJI geven in de gesprekken met de Raad aan dat het detentie- en re-

integratieproces nog in de beginfase verkeert. Volgens hen is extra (bovenformatieve) 

beleidscapaciteit noodzakelijk is om de doelen van VerSa na 2021 te halen.  

 

‘Zonder die beleidscapaciteit kan de opdracht niet uitgevoerd worden’, aldus een van de 

geïnterviewden. 

 

In zijn recente rapport ‘Opvolging aanbevelingen reclassering en resocialisatie in Caribisch 

Nederland’ heeft de Raad uitgelegd waarom hij het van groot belang vindt dat VerSa na 

2021 wordt voortgezet. In dat rapport heeft hij de minister van JenV aanbevolen om de 

extra (beleids)capaciteit in de lokale keten vanaf 2022 te bestendigen en te borgen zodat de 

keten in staat is de doelen van het traject VerSa te realiseren. Die aanbeveling en de 
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argumenten daarvoor gelden onverkort ook ten opzichte van de JICN. Kortheidshalve 

verwijst de Raad naar genoemd rapport over de opvolging van zijn eerdere aanbevelingen 

over de reclassering en resocialisatie in CN.39 

 

 
39 De Raad heeft dit rapport over reclassering en resocialisatie in Caribisch Nederland op 23 juli 2021 

aangeboden aan de minister van JenV. In dat rapport staat met betrekking tot VerSa onder andere de 

volgende aanbeveling: ‘Bestendig en borg vanaf 2022 extra (beleids)capaciteit in de lokale keten zodat 

deze in staat is de doelen van het traject ‘Veranderende sanctietoepassing’ binnen CN te realiseren 

(uitwerken, implementeren én uitvoeren beleidskader re-integratie en resocialisatie).’  
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Bijlage 1: overzicht aanbevelingen 2019 

 
40 CvT: Commissie van Toezicht. 
41 Gedeco: gedetineerdencommissie. 
42 V.i.: voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Aspect Criterium Aanbeveling Actor 
Rechtspositie gedetineerden Huisregels - inkennisstelling huisregels JICN 

  - actualisatie huisregels JICN 

  - informatie over plus-programma JICN 

 Activiteitenprogramma - deelname arrestanten JICN 

  - deelname gedetineerden van buiten CN JICN 

  - aanvulling bibliotheekcollectie JICN 

 Accommodatie - realisatie verbeteringen JICN 

 Voeding en winkel - variatie in broodbeleg JICN 

  - heroverweging contract supermarkt JICN 

 Maatschappelijk contact - aanpassing huisregels JICN 

  - oplevering familiekamer JICN 

  - belfaciliteiten JICN 

  - wijziging Gevangenismaatregel BES minister 

 Toegang zorg - primaire processen medische dienst JICN 

  - professionalisering coördinatie 
geestelijke zorg 

JICN 

 Sancties en maatregelen - inkennisstelling sanctiebeleid JICN 

  - informatieverstrekking CvT40 JICN 

 Beklag - uitbreiding mandaat CvT minister 

  - heroverweging standpunt over eerdere 
aanbevelingen 

minister 

  - afstemming protocol beklagzaken met 
CvT 

JICN 

Omgang met gedetineerden Screening - officiële screening nieuwe 
gedetineerden 

JICN 

 Bejegening - aanspreken medewerkers op 
respectvolle bejegening 

JICN 

  - volledige invoering mentorsysteem JICN 

  - interactie directie en gedeco41 JICN 

Interne veiligheid Veiligheidsrisico’s - calamiteitenoefeningen JICN 

  - instructies in verschillende talen JICN 

  - borging dienstverlening systemen minister 

 Agressiebeheersing - fysieke geoefendheid medewerkers JICN 

Maatschappijbeveiliging Vrijhedenbeleid en v.i.42 - afstemming procedure v.i. minister 

  - mandaatbesluit ondertekening v.i.-
beschikkingen 

minister 

Maatschappelijke re-
integratie 

Voorbereiding - volledige uitvoering Ban pa Kambio  JICN 

  - evaluatie detentie- en re-
integratieteam 

JICN 

Personeel  en organisatie Personele zorg  en inzet - bijscholing medewerkers JICN 

  - aandacht voor thema bejegening JICN 

 Communicatie - investering in interne communicatie JICN 

  - evaluatie interne communicatie JICN 
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Bijlage 2: overzicht geïnterviewde functionarissen 
 

• directeur JICN 

• plv. directeur JICN 

• accounthouder JICN, divisie GW/VB van DJI 

• beleidsmedewerker Veranderende sanctietoepassing bij JICN 

• voorzitter CvT JICN 

• plaatsvervangend voorzitter CvT JICN 

• hoofd team Caribisch Nederland (DSJ, ministerie van JenV) 

• senior adviseur afdeling Boetes en Detentie (DSJ, ministerie van JenV) 
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Bijlage 3: beleidsreactie minister voor Rechtsbescherming 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 

Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 
 
 
 
Datum   3 september 2019 
 

Onderwerp Aanbieding van het rapport over het (vervolg) onderzoek JICN en 
nulmeting nieuwbouw 

 
 
 
Hierbij bied ik u, conform het gestelde in artikel 30, vijfde lid, van de Rijkswet 
Raad voor de Rechtshandhaving, het rapport aan betreffende het (vervolg) 

onderzoek Justitiële Inrichting Caribisch Nederland en nulmeting nieuwbouw: een 
gezamenlijk onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) 
en het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) naar de 
behandeling van gedetineerden en de omstandigheden in de nieuwbouw van de 
justitiële inrichting op Bonaire. 
 

In voorgaande rapporten van de Raad en het European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(hierna: CPT) werd herhaaldelijk het belang van nieuwbouw benadrukt. Door de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI) en de partners is hard gewerkt om de 

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (hierna: JICN) gereed te maken. Als 
resultaat hiervan is de nieuwbouwlocatie in augustus 2018 in gebruik genomen. 
Het stemt mij tevreden om in onderhavig rapport van de Raad en het College te 

lezen dat met de ingebruikneming van de JICN het Caribische deel van Nederland 
over een inrichting beschikt die kan dienen als voorbeeld voor de andere landen in 
het Caribisch deel van het Koninkrijk. 
 
Zoals de Raad en het College reeds benoemen in hun rapport, heeft de JICN in 
reactie op het concept-rapport een plan van aanpak opgeleverd om de knelpunten 
op te lossen die door de Raad en het College zijn gesignaleerd. Zo wordt de 

komende periode gewerkt aan de optimalisering van de ingebruikname van de 
JICN. 
 
Naast de aanbevelingen aan de JICN geeft de Raad en het College een aantal 
aanbevelingen die primair aan mij zijn gericht. Hieronder bespreek ik deze 
aanbevelingen. 

 
Wijziging Gevangenismaatregel BES m.b.t. frequentie bezoek 
De rechtspositie van gedetineerden op Bonaire verschilt van de rechtspositie van 
gedetineerden in Europees Nederland als het gaat om de toegestane frequentie 
van bezoek, namelijk ten minste een uur in de twee weken in de JICN tegenover 
een uur iedere week in Europees Nederland. In het rapport wordt gevraagd om dit 
verschil weg te nemen door de Gevangenismaatregel BES op dit punt in 

overeenstemming te brengen met de Penitentiaire beginselenwet. In de 
Gevangenismaatregel BES is opgenomen dat een gedetineerde recht heeft 
tenminste eenmaal per twee weken gedurende tenminste 1 uur bezoek te 
ontvangen. In JICN kunnen gedetineerden dit recht uitbreiden tot één keer per 
week door middel van het tonen van goed gedrag. Om het verschil tussen de 
gedetineerden op Bonaire en die in Europees Nederland weg te nemen zal het 
recht op wekelijks bezoek in de JICN standaard voor alle gedetineerden gaan 

gelden. 
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Uitbreiding mandaat Commissie van Toezicht naar arrestanten 
Het mandaat van de Commissie van Toezicht (hierna: CvT) is beperkt tot 
gedetineerden die in de JICN een gevangenisstraf uitzitten. Arrestanten van KPCN 

die in de JICN op Bonaire verblijven, vallen daar niet onder. JICN huisvest de 
arrestanten op het terrein voor de politie en is belast met de arrestantenzorg. Het 
toezicht op de arrestantenzorg op de BES is geregeld in de Veiligheidswet BES en 
het Besluit Beheer Politiekorps BES. Volgens de Raad en het College is het van 
belang dat ook de arrestanten die in de JICN verblijven een klacht kunnen 
indienen bij de CvT. De Raad en het College adviseren daarom het mandaat van 
de CvT uit te breiden naar arrestanten. De praktijk laat zien dat door arrestanten 

weinig tot geen klachten worden ingediend. Dit hangt vermoedelijk samen met de 
korte duur van het verblijf van arrestanten. Ik zal daarom de komende tijd 
verkennen in hoeverre het wenselijk is om de mogelijkheid voor arrestanten om 
formeel een klacht in te dienen te wijzigen conform het voorstel van de Raad en 
het College. 

 

Heroverweging standpunt t.a.v. niet overgenomen aanbevelingen uit 2016 
De Raad en het College doen de aanbeveling het standpunt te heroverwegen ten 
aanzien van vijf niet overgenomen aanbevelingen van de Raad uit 2016, te 
weten: 

1. Bezie met betrekking tot de beslistermijn van twee weken van de 
Beklagcommissie, zoals die is opgenomen in de Wet beginselen 
gevangeniswezen BES, de wenselijkheid van aanpassing van die termijn. 

2. Neem het initiatief tot verruiming van het beklagrecht voor gedetineerden 
door openstelling van de mogelijkheid van beklag tegen alle soorten 
beslissingen van de directie. 

3. Creëer een beroepsmogelijkheid ten aanzien van uitspraken van de 
Beklagcommissie. 

4. Richt een ambtelijk secretariaat op voor de CvT. 
5. CvT dient invulling te geven aan haar verplichting tweemaal per jaar te 

rapporteren over onder meer de bevindingen van de Beklagcommissie. 

 
Ten aanzien van de eerste aanbeveling wil ik opmerken dat binnen de JICN een 
verbeterproces is ingezet ten aanzien van het werkproces van de 
Beklagcommissie. Zo is vorig jaar een procesbeschrijving beklagzaken opgesteld. 
Ook wordt op dit moment het interne proces onderzocht. Zoals ook opgemerkt 
door de Raad en het College heeft de directie van de JICN toegezegd dat zij gaat 
werken aan een protocol voor de afhandeling van klaagschriften, inclusief 

termijnen. Derhalve zie ik op dit moment geen aanleiding tot het aanpassen van 
de Wet beginselen gevangeniswezen BES. 
 
Ten aanzien van de tweede en derde aanbevelingen deel ik de mening van mijn 
voorganger dat deze aanbevelingen op dit moment geen prioriteit hebben. Ten 
eerste omdat op dit moment de situatie vergelijkbaar is met die van de andere 

landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarnaast heb ik ook geen 

signalen ontvangen dat klachten gemist worden of zaken niet correct behandeld 
worden. Ook herhaal ik mijn standpunt, zoals ook aangehaald in het rapport van 
de Raad en het College, dat uit de praktijk blijkt dat er vooralsnog geen behoefte 
is aan een beroepsmogelijkheid. Samen met de JICN blijf ik bezien dat klachten 
op een correcte wijze worden afgehandeld. 
 

Ten aanzien van de vierde aanbeveling heeft mijn voorganger laten weten dat 
deze aanbeveling zou worden bezien in het licht van financiële en capacitaire 
mogelijkheden. Alhoewel formatieve ruimte voor deze vacature is geregeld, is het 
de CvT tot op heden niet gelukt deze vacature te vervullen. Om die reden is ook 
de tweejaarlijkse rapportage nog niet opgesteld. Zodra de ambtelijke 
ondersteuning van de CvT volledig is ingevuld, zal dit ter hand worden genomen 
waarmee de vijfde aanbeveling gestand kan worden gedaan. 
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Borg in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB) de 
dienstverlening ten aanzien van de systemen in de JICN 
De Raad geeft aan dat het belangrijk is dat in geval van een storing in de 
systemen van de JICN alles snel weer draait. Om de zekerheid te hebben dat dit 

gebeurt, adviseert de Raad afspraken hierover met het RVB te borgen. 
Vooropgesteld is de ervaring dat het RVB adequaat reageert op storingen en dat 
deze dan ook snel worden verholpen. Het borgen van de afspraken over deze 
dienstverlening vindt plaats in projectteams waar het RVB, DJI en de JICN zitting 
in hebben. In de teams wordt het uit te voeren onderhoud aan de systemen door 
het RVB besproken en vindt monitoring op de uitvoering plaats. Daarnaast zijn 
afspraken gemaakt met de JICN dat klein onderhoud en vervanging (simpele 

onderdelen) door het technisch beheer van de locatie zelf kan worden opgepakt. 
Deze aanpak voorkomt bij simpele storingen langere wachttijden en geeft JICN de 
mogelijkheid zelf adequaat te reageren. Deze vorm van samenwerking is geborgd 
in een stroomschema. 
 

Zorg voor goede afstemming tussen DIZ-DJI en JICN over de procedure voor de 

totstandkoming van ministeriële beschikkingen v.i. 
De Raad adviseert dat betere afstemming moet plaatsvinden tussen de Divisie 
Individuele Zaken (DIZ) van DJI en de JICN als het gaat om de totstandkoming 
van v.i.-beslissingen. Dit moet er voor zorgen dat vi-beschikkingen op tijd worden 
gegeven. Gebleken is dat bij tijdig ingediende adviesaanvragen vrijwel altijd tijdig 
een beschikking wordt afgegeven. Twee maanden wordt hierbij gezien als 
redelijke termijn en sluit aan bij de bepalingen in het Reclasseringsbesluit 1953 

BES. Deze afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijk opgestelde 
werkinstructie. Inmiddels wordt deze termijn gehanteerd door de betrokken 
partijen. 
 
Tot slot doet de Raad en het College de aanbeveling om het mandaat te regelen 
ten aanzien van het nemen van v.i.-beslissingen. Vooruitlopend op de wijziging 
van Wetboek van Strafrecht BES (waarin de mogelijkheid is gecreëerd dat de 

Hoofddirecteur DJI namens mij de beslissingen kan gaan nemen) is op 24 april jl. 
een tijdelijk mandaatbesluit in werking getreden zodat individuele vi-beslissingen 
door de Directeur-Generaal Straffen en Beschermen kunnen worden genomen. Op 
basis van hiervan kan de aanbeveling van de Raad en het College worden 
opgepakt. 
 

De Minister voor Rechtsbescherming, 
 
 
Sander Dekker 
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