Corona-protocol Inspectie Justitie en Veiligheid
d.d. 18 juni 2020
De Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna; de Inspectie) heeft
haar toezichtwerkzaamheden die zij in het kader van de eerste
fase van de coronacrisis had aangehouden c.q. opgeschort,
hervat. Haar protocol voor de werkwijze, het vastleggen van
bevindingen en archivering zijn daarbij uitgangspunt. Dit wordt
vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden
aangevuld met de volgende uitgangspunten en afspraken:
1. De Inspectie maakt actief kenbaar dat zij
haar vanwege het coronavirus aangehouden
c.q. opgeschorte werkzaamheden in het kader
van toezicht hervat. Daarvan wordt melding
gemaakt op de website van de Inspectie. Dit
betekent onder meer dat zij instanties weer
persoonlijk zal bezoeken waar dat voor haar
toezicht noodzakelijk is. Ook zullen
inspecteurs de uitvoeringsorganisaties waar
het om gaat vooraf per telefoon of per mail
benaderen;
2. De Inspectie zal bij haar werkzaamheden ook
kijken naar de doorwerking van de
coronamaatregelen in de taakuitvoering, voor
zover relevant;
3. Bij het hervatten van de toezichtactiviteiten
wordt rekening gehouden met huidige
werklast waarin de taakorganisatie zich
bevindt. Voor de kwaliteit van goed toezicht
mag dit er niet toe leiden dat taakorganisaties
onnodig worden ontzien;
4. De veiligheid van de medewerkers (en
bijvoorbeeld cliënten/gedetineerden) van de
onder toezicht gestelden en de medewerkers
van de Inspectie moet bij het uitvoeren van
toezichtactiviteiten (bijvoorbeeld een bezoek
aan een instelling, het afnemen van een

interview of het houden van een
groepsgesprek) maximaal worden geborgd.
De regels van het RIVM (ten aanzien van
afstand houden, bescherming en hygiëne)
vormen daarvoor de basis. Daarbij zullen ook
het coronaprotocol van de
uitvoeringsorganisatie en het onderhavige
protocol van de Inspectie in acht worden
genomen;
5. Voorafgaand aan een toezichtactiviteit vindt
een gesprek plaats tussen de
uitvoeringsorganisatie en de medewerkers
van de Inspectie over het creëren van veilige
voorwaarden. Nadere afspraken hierover
stuurt zij aan de betreffende organisatie. De
medewerkers van de Inspectie hebben de
mogelijkheid om bij twijfel aan de
waarborgen voor de eigen veiligheid de
beoogde toezichtactiviteit te annuleren. Het
toepassen van de professionele inschatting is
daarbij de norm. Dit besluit wordt genomen
na overleg met de betreffende
hoofdinspecteur-directeur van de Inspectie.
Deze maatregel duurt zo kort mogelijk opdat
onaangekondigd bezoek als toezichtmiddel
niet uit beeld verdwijnt;
6. De inhoud van dit protocol kan aangepast
worden. Dit kan nodig zijn vanwege
maatregelen die het kabinet treft bij het
bestrijden van het coronavirus en vanwege
feedback op de toepasbaarheid van dit
protocol in de praktijk.

