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Reactie op de wederhoor 

 
 

Inzagepartij Hoofdstuk/ 
paragraaf 

Te corrigeren tekst  Argumentatie/onderbouwing van uw re-
actie 

Reactie Inspecties 

1 Dienst Justitiële 
Inrichtingen 
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Ten tweede neemt de be-
zettingsgraad in de JJI’s 
reeds sinds het voorjaar 
2019 structureel toe en is 
deze bezettingsgraad tot 
op heden onverminderd 
hoog. 

Deze toename is vanaf november 2018 al te 
zien, de PMJ liet voor de komende jaren ech-
ter een daling zien. 

Aangepast. Ten tweede 
neemt de bezettingsgraad in 
de JJI’s reeds sinds november 
2018 structureel toe en is 
deze bezettingsgraad tot op 
heden onverminderd hoog. 

2 Dienst Justitiële 
Inrichtingen 

Voetnoot 4 

Het gebouw is geen 
nood- en flexibele capaci-
teit, zoals hier omschre-
ven. 

In 2019 was het gebouw structureel in ge-
bruik als ZBBI voor mannen. Van 29 novem-
ber tot 1 maart 2020 zijn 24 plaatsen tijdelijk 
aangewezen voor jeugdigen. Inmiddels 
(vanaf juli 2020) is het gebouw structureel in 
gebruik als gevangenis voor mannelijke zelf-
melders. 

Aangepast; Flexcap van Peni-
tentiaire Inrichting Ter Peel. 
Dit houten gebouw is sinds 
2019 structureel in gebruik 
als ZBBI voor mannen. In-
middels (vanaf juli 2020) is 
het gebouw structureel in ge-
bruik als gevangenis voor 
mannelijke zelfmelders. 

3  Dienst Justitiële 
Inrichtingen 
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Eind november 2019 
droeg dit bij aan een be-
zetting op de beschikbare 
capaciteit 106%, waar-
door er zich op 29 no-
vember 2019 door twee 
bijzondere omstandighe-
den een acuut plaatsings-
probleem van justitiële 
jeugdigen voordeed. 

Dit is de bezettingsgraad van de bestemmin-
gen kort regulier en lang regulier voor jon-
gens op peildatum 29 november. De capaci-
teit van Via Het Keerpunt is vanwege de toen 
aanstaande sluiting buiten beschouwing gela-
ten. Ook de bezettingsgraad van landelijke 
bestemmingen is buiten beschouwing gela-
ten. Testsuggestie is: Eind november 2019 
droeg dit bij aan een bezetting op de be-
schikbare capaciteit voor kort- en lang regu-
lier jongens van 106%, waardoor er zich op 
29 november 2019 door twee bijzondere om-
standigheden een acuut plaatsingsprobleem 
van deze specifieke groep. 

Aangepast: Eind november 
2019 droeg dit bij aan een 
bezetting op de beschikbare 
capaciteit voor kort- en lang 
regulier jongens van 106%, 
waardoor er zich op 29 no-
vember 2019 door twee bij-
zondere omstandigheden een 
acuut plaatsingsprobleem 
voordeed van deze justitiële 
jeugdigen. 
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4  Dienst Justitiële 
Inrichtingen 
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Normaliter wordt het be-
roep op extra capaciteit 
opgevangen door de be-
schikbare reservecapaci-
teit. 

Niet zozeer door beschikbare reservecapaci-
teit, maar door zogenaamde overbedden. 
Jeugdigen worden dan boven de sterkte ge-
plaatst doordat er overbedden worden gecre-
eerd. 

Aangepast; Normaliter wordt 
het beroep op extra capaciteit 
opgevangen door justitiële 
jeugdigen boven de sterkte te 
plaatsen door de inzet van 
overbedden.  

5 Dienst Justitiële 
Inrichtingen 
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Vanaf eind december 
2019/begin januari 2020 
is extra capaciteit binnen 
de JJI's beschikbaar ge-
komen en zijn daarnaast 
extra maatregelen geno-
men om met name de 
personele continuïteit te 
waarborgen. 

In januari en februari 2020 is extra capaciteit 
beschikbaar gekomen. 

Aangepast: Vanaf januari en 
februari 2020 is extra capaci-
teit binnen de JJI’s beschik-
baar gekomen en zijn daar-
naast extra maatregelen ge-
nomen om met name de per-
sonele continuïteit te waar-
borgen. 


