Voorvallen juli 2020
27 juli
Onttrekking tbs-gestelde van FPC Pompestichting door niet op de afgesproken plek te verblijven
zijn tijdens onbegeleid verlof
Een tbs-gestelde was op 27 juli 2020 op onbegeleid verlof. Betrokkene keerde op tijd terug van
betreffende verlof, maar had in de nabespreking van het verlof niet aangegeven dat hij van zijn
verlofplan was afgeweken. Dat betrokkene naar een andere plek dan was afgesproken is gegaan,
kwam pas later, via een gesprek tussen hem en de reclassering naar voren.
24 juli
Onttrekking tbs-gestelde FPC de Oostvaarderskliniek door het zich niet tijdig op de afgesproken
plaats bevinden
Een tbs-gestelde had op 24 juli van 13.30 tot 16.30 uur onbegeleid verlof. De afspraak was dat hij zou
gaan fietsen in de omgeving. Om 14.00 uur wordt betrokkene gecontroleerd waarbij blijkt dat hij niet
op de afgesproken plaats is. Betrokkene reageert niet op bellen of Whatsapp. Omstreeks 16.00 uur
belt betrokkene terug en geeft hij toe dat hij niet op de afgesproken locatie was. Hierna keert hij
direct terug naar de kliniek, waardoor hij wel binnen de afgesproken tijd terugkeert. Hij wordt bij
terugkeer direct in kamerafzondering geplaatst voor 14 dagen in het kader van eventueel
besmettingsgevaar ivm Corona.
21 juli
Onttrekking tbs-gestelde FPC De Kijvelanden door het niet tijdig terugkeren na onbegeleid verlof
Een tbs-gestelde van FPC De Kijvelanden was ongeoorloofd afwezig na onbegeleid verlof. Betrokkene
had op 21 juli 2020 semi-onbegeleid verlof; dat wil zeggen dat hij samen met een begeleider naar
een winkelcentrum is gereisd voor een boodschap en dat de afspraak was dat hij zelf terug zou
komen om 16.00 uur. Betrokkene heeft zich echter niet meer gemeld en was ook niet bereikbaar.
Betrokkene had zijn pinpas, wat contant geld en ov-kaart bij zich. Hij heeft tijdens zijn onttrekking
geld opgenomen met zijn pinpas. De Kijvelanden heeft volgens protocol Fast NL ingeschakeld. Op 22
juli wordt betrokkene dood aangetroffen in Tilburg; de politie heeft hem geïdentificeerd.
Vermoedelijk is hij overleden door suïcide. Er waren geen indicaties dat betrokkene suïcidaal was.
21 juli
Suïcide van een gedetineerde in PI Lelystad
Op dinsdag 21 juli 2020 werd een gedetineerde in de Pl Lelystad door het personeel in een
onnatuurlijke houding in zijn cel aangetroffen. Onmiddellijk heeft personeel alarm gemaakt en is de
medische dienst ter plaatse gekomen, evenals personeel van de gealarmeerde ambulance.
Vastgesteld werd dat de gedetineerde door suïcide was overleden. Na onderzoek door politie,
technische recherche en schouwarts is het lichaam vrijgegeven. Er waren geen indicaties dat de
gedetineerde zichzelf van het leven wilde beroven.
14 juli
Onttrekking jeugdige RJJI de Hunnerberg aan toezicht tijdens vervoer
Op dinsdag 14 juli ging een jeugdige vanuit RJJI locatie de Hunnerberg op medisch transport naar het
ziekenhuis onder begeleiding van twee groepsleiders. In verband met zijn fysieke toestand kreeg hij
voor vertrek uit de JJI een broekstok aangelegd. Het bezoek aan het ziekenhuis verliep zonder
bijzonderheden. Bij het verlaten van het ziekenhuis is hij weggerend en heeft hij kans gezien zich te
ontdoen van zijn broekstok. Met hulp van de politie is hij kort na de onttrekking weer ingerekend.

7 juli 2020
Suïcide van een gedetineerde in PI Alphen aan den Rijn
Op zaterdag 4 juli 2020 werd een gedetineerde in de PI Alphen aan den Rijn door het personeel in
een onnatuurlijke houding in zijn cel aangetroffen. Het bleek dat de gedetineerde suicide had
gepleegd. Onmiddellijk is er door personeel alarm gemaakt en is met hulp van verpleegkundigen van
de medische dienst gestart met het uitvoeren van levensreddende handelingen. Dit mocht echter
niet meer baten. Na onderzoek door politie, technische recherche en schouwarts is het lichaam
vrijgegeven. Er waren geen indicaties dat de gedetineerde zichzelf van het leven wilde beroven.
4 juli 2020
Politiecontact naar aanleiding van verdenking tbs-gestelde FPC de Kijvelanden van een strafbaar
feit gepleegd tijdens transmuraal verlof
Op zaterdag 4 juli 2020 is een tbs-gestelde van FPC de Kijvelanden, aangehouden als verdachte van
een strafbaar feit. Op zondagavond 5 juli 2020 is bekend geworden dat de politie een andere tbsgestelde, verblijvend binnen dezelfde woonlocatie, in beeld heeft als medeverdachte.
In overleg met de kliniek is de politie de tweede tbs gestelde gaan zoeken op het adres alwaar hij
mocht overnachten. Op dit adres is hij niet aangetroffen. De tweede tbs-gestelde is ongeoorloofd
afwezig gemeld.

