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Geldig vanaf
De Dienst Geestelijke Verzorging voorziet, conform de diverse beginselenwetten, 1 december 2017
in geestelijke verzorging die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of
levensovertuiging van de ingeslotenen. In deze context kan een beroep worden
gedaan op Rooms-katholieke, Protestantse, Humanistische, Islamitische, Joodse,
Boeddhistische en Hindoe geestelijke verzorgers van de Dienst Geestelijke
Verzorging.

Het kan echter voorkomen dat een justitieel ingeslotene contact wil hebben met
een geestelijk verzorger van de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen
(CGJG). In dat geval geldt het vermelde in respectievelijk artikel 41, derde lid,
onder b; van de Penitentialre beginselenwet (Pbw), artikel 40, derde lid, onder b,
van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) en artikel 46
derde lid, onder b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj). Hierin
is opgenomen dat de directeur van de inrichting de ingeslotene in de gelegenheid
stelt op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen contact te onderhouden
met andere dan de aan de inrichting verbonden geestelijk verzorgers volgens het
bepaalde in artikel 38 Pbw, artikel 37 Bvt respectievelijk artikel 43 Bij. Het bezoek
van een geestelijk verzorger van de CGJG aan een ingeslotene kan in beginsel
zonder toezicht plaatsvinden. De directeur van de inrichting blijft evenwel
verantwoordelijk voor de orde en veiligheid bij dit bezoek.

De CG]G houdt een overzicht bij met adressen en telefoonnummers van personen
die door deze gemeente als contactpersoon zijn aangewezen ten behoeve van de
geestelijke verzorging in inrichtingen. Dit overzicht wordt regelmatig geschoond
door de Dienst Geestelijke Verzorging en op aanwezigheid van de Verklaring
Omtrent het Gedrag gecontroleerd. Deze lijst kan worden opgevraagd bij de
hoofdpredikant van de geestelijke verzorging.

De contacten van een ingeslotene met een geestelijk verzorger van de CGJG
vinden uitsluitend plaats met uitdrukkelijke instemming van de betrokken
ingeslotene. Hierbij zijn twee situaties denkbaar:
a. een ingeslotene heeft behoefte aan bezoek van een geestelijk verzorger van de
CG]G;
b. een geestelijk verzorger van de CGJC wil op bezoek bij een ingeslotene.
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Ad a:
Directie Beleid &

Indien een ingeslotene de behoefte uitspreekt aan bezoek van een geestelijk Bestuursondersteuning
Juridische Zakenverzorger van de CGJG, neemt een van de geestelijk verzorgers van het team

geestelijke verzorging uit de betreffende inrichting contact op met een geestelijk
Datumverzorger van de CGJG die is verbonden aan die inrichting dan wel die in de 1 mei 2017nabijheid van de inrichting is gevestigd conform de gescreende overzichtslijst. Ons kenmerk
2151062

Ad b:
Indien de CGJG contact wenst met een ingeslotene die lid is van deze gemeente
of met een ingeslotene die eerder heeft aangegeven in contact te willen treden
met een geestelijk verzorger van de CGJG, zoekt de CGJG vooraf contact met één
van de geestelijk verzorgers van het team geestelijke verzorging in de
betreffende inrichting. De CGJG kan via de hoofdpredikant van de Dienst
Geestelijke Verzorging (08807-19702) de naam van de verzorger in de
betreffende inrichting ontvangen met wie de CGJG contact kan opnemen. Deze
vraagt vervolgens aan de ingeslotene of bezoek op prijs wordt gesteld. Als de
ingeslotene aangeeft met het bezoek in te stemmen, kan de geestelijk verzorger
ten behoeve van dit bezoek contact opnemen met een geestelijk verzorger van de
CGJG die is verbonden aan dan wel is gevestigd in de omgeving van de
betreffende inrichting.

Voorafgaand aan het bezoek dienen de geestelijk verzorgers van de CGJG zich in
de inrichting te legitimeren.

De circulaires van 17 oktober 2007, kenmerk 5508055/07/DiT en van 23 juni
2008, kenmerk 55453801081DM komen hiermee te vervallen.

De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

P. Hennephof
Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
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