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datum en het kenmerk van
deze brief.

Aanleiding van deze brief
Met deze brief wil ik u informeren over de mogelijkheid dat uw instelling in 2016
wordt bezocht door het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en
Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (hierna: CPT). Het CPT
organiseert bezoeken aan plaatsen waar mensen zijn gehuisvest die op enigerlei
wijze van hun vrijheid zijn beroofd door de overheid, om te beoordelen hoe deze
mensen worden behandeld. Een aantal van de instellingen dat bezocht kan worden
valt onder mijn verantwoordelijkheid. Dat zijn onder andere: psychiatrische
ziekenhuizen, algemene- en academische ziekenhuizen met een psychiatrische
afdeling, gesloten jeugdhulp, verpleeginrichtingen en zorginstellingen voor
verstandelijk gehandicapten.

Doel van het bezoek
Het CPT doet onderzoek naar de leefomstandigheden en faciliteiten in instellingen.
Deze horen aan de eisen van het Verdrag te voldoen. Voor, tijdens en na een
bezoek wordt optimale medewerking verwacht van alle medewerkers.

Europees Verdrag ter voorkoming van foltering
Het Verdrag ter voorkoming van foltering van de Raad van Europa is op 1 februari
1989 in werking getreden. Het Verdrag bevat bepalingen ter voorkoming van
foltering of onmenselijke behandeling van personen die onvrijwillig verblijven in
een instelling. Dat kan bijvoorbeeld zijn op grond van de Wet bijzondere opneming
in psychiatrische ziekenhuizen. Het CPT ziet erop toe dat het Verdrag wordt
nageleefd. Dat doen zij middels inspectiebezoeken. Alle lidstaten zijn verplicht om
mee te werken aan deze inspectiebezoeken.

Bezoeken CPT algemeen
De delegatie van het CPT bestaat uit: leden van het CPT, medewerkers van het
secretariaat van het CPT, externe deskundigen en tolken. Het comité kan iedere
lidstaat, dus ook Nederland, zowel aangekondigd (‘periodiek’) als onaangekondigd
(‘ad hoc’) bezoeken. In beide gevallen wordt de lidstaat slechts kort van tevoren
ingelicht over de precieze data van het aanstaande bezoek en welke plaatsen het
CPT in ieder geval wenst te bezoeken. Zodra deze plaatsen bekend zijn,
ontvangen de betreffende instellingen een bericht van het ministerie. De Inspectie
voor de Gezondheidzorg (IGZ) en de Jeugdzorg (IJZ) zullen de bezoeken aan de
zorginstellingen begeleiden.
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Het CPT heeft onbeperkte toegang tot elke plaats binnen de rechtsmacht van het 148433-Iz

Koninkrijk waar personen tegen hun wil (en dus ook zonder uitdrukkelijke
bereidheid daartoe) worden vastgehouden. In de zorginstellingen heeft het CPT
toegang tot alle ruimtes. Het CPT mag onbegeleid met iedereen spreken met wie
zij wensen. Ook heeft het CPT het recht op alle (ook medische) informatie waar zij
om vragen. Alleen bij het inzien van medische dossiers zal het CPT vooraf
toestemming aan de betrokkene moeten vragen. Dit is op grond van Nederlandse
wetgeving vereist. Het CPT schrijft een rapport over de bevindingen van alle
inspectiebezoeken.

Meer informatie
Meer informatie over het CPT staat op de website van het CPT
(www.cot.coe.int/dutch.htm). Hierop staan relevante documenten, zoals de
Verdragstekst, aanbevelingen en de gepubliceerde rapportages van de vorige vijf
CPT-bezoeken aan het Koninkrijk.

Gang van zaken bezoek 2016
In aanloop naar het bezoek kan u gevraagd worden om (algemene) informatie te
verstrekken over (de populatie in) uw instelling. Daarnaast kan u aan het begin
van het bezoek gevraagd worden om met het comité (in Den Haag) te spreken.

Verzoek om terugkoppeling
Mocht uw instelling worden bezocht door het comité, dan stellen wij het op prijs
om van u een kort verslag te ontvangen. Aan het eind van het bezoek spreekt het
comité namelijk met de betrokken bewindspersonen van de ministeries over de
eerste bevindingen. Met het oog op de voorbereiding van dit gesprek, is het nuttig
om alvast iets over het inspectiebezoek te weten. U kunt het verslag sturen aan
onderstaande contactpersonen.

Vragen en opmerkingen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie coördineert het bezoek van het CPT. Voor
vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met prof. mr. M. Kuijer
(m.kuiiercveni.nl). Hij is werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken
en als jaison officer primair verantwoordelijk voor de bezoeken van het CPT.
Plaatsvervangend liaison officer is: mr. C.C.H.T. Coert (tel. 06 5287 7421;
c.c.h.t.coertminvenj.nl).
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Contactpersonen voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn:
• Voor de psychiatrische, algemene en academische ziekenhuizen dhr.

AH.]. Melis (ah.melis@minvws.nl).
• Voor de verpleeginrichtingen en instellingen voor verstandelijke

gehandicaptenzorg mw. E. Gorter (e.gorter@minvws.nl).
• Voor de instellingen voor gesloten jeugdhulp dhr. J.B. van den Berg

(jaap.vandenberg@minvws.nl).

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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Secretaris Generaal
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Team B
148433-IZ
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