Voorvallen maart 2020
26 maart
Natuurlijk overlijden van een gedetineerde in PI Ter Apel
Op dinsdag 24 maart 2020 werd in de PI Ter Apel een gedetineerde, bij het openen van de celdeur na
de middagpauze, liggend in zijn cel aangetroffen. Onmiddellijk is er alarm geslagen en is er door
personeel gestart met reanimatie met AED. De reanimatie werd na aankomst van de ambulance door
ambulancepersoneel voortgezet. Dit mocht echter niet baten. De schouwarts en de forensisch
onderzoekers hebben een natuurlijke doodsoorzaak geconstateerd.
26 maart
Natuurlijk overlijden van een gedetineerde in het Detentiecentrum Rotterdam (DCR)
Op woensdag 25 maart 2020 reageerde een gedetineerde in het huis van bewaring in DCR niet op
aanroepen door personeel. Hierop is besloten om de celdeur te openen en is er controle op het
lichaam uitgevoerd. Geconstateerd werd dat de gedetineerde geen teken van leven gaf. Er is
onmiddellijk alarm geslagen en is gestart met reanimatie met AED. Dit mocht echter, ook nadat
ambulancepersoneel was gearriveerd en handelend had opgetreden, niet baten. De schouwarts
heeft een natuurlijk overlijden vastgesteld.
18 maart
Agressie tegen justitiabele met letsel tot gevolg JJI Teylingereind
Een jeugdige in JJI Teylingereind raakte op 18 maart 2020 verzeild in een ruzie met een groepsgenoot
waarbij hij een klap op zijn oor kreeg. Het aanwezige personeel heeft snel en conform de regels en
het protocol gereageerd. Gegeven de klachten moest er een arts worden ingeschakeld voor
onderzoek van het slachtoffer. De jeugdige die de klap heeft uitgedeeld is gesanctioneerd.
18 maart
Aantreffen contrabande JJI Teylingereind
Een medewerker van de beveiliging van JJI Teylingereind zag twee mensen wegrennen van de
parkeerplaats buiten de muur ter hoogte van een luchtplaats. De beveiliging is direct gaan kijken en
op één van de luchtplaatsen troffen zij een pakketje aan. Het pakket is meegenomen en naar de
centrale post gebracht. In het pakket zat onder andere een telefoon en een aanzienlijke hoeveelheid
hasj. Dit is gemeld aan de politie.
11 maart
Verwonding van een jeugdige na agressie gericht op het interieur van de instelling Juvaid
Twee jeugdigen van de instelling Juvaid reageerden op 11 maart 2020 met verbale agressie op het
aanspreken op afspraken door de groepsleiding. Pogingen om in gesprek te gaan met de jeugdigen
mislukten. Een van de twee jeugdigen sloeg vervolgens ramen in de cellengang kapot en klom door
een raam naar het trappenhuis. De andere jeugdige bleef in de cellengang. Betrokkene trapte in het
trappenhuis een ander raam kapot, bezeerde zich hierbij en riep om hulp. De verwonding was van
dien aard dat betrokkene onder beveiliging naar de eerste hulp in het ziekenhuis werd gebracht.
11 maart
Onttrekking tijdens vervoer door DV&O
Op dinsdag 10 maart 2020 waren twee DV&O medewerkers belast met het Regulier Beveiligd
Vervoer van een vreemdeling vanuit DC Rotterdam naar een ambassade in Den Haag. Bij aankomst is
betrokkene door de DV&O medewerkers naar de ingang van de ambassade gebracht waar hij is
overgedragen aan zijn contactpersoon, een medewerker van International Organization for
Migration (lOM). Vervolgens is met de IOM medewerker afgesproken om de DV&O medewerkers te
bellen om aan te geven wanneer betrokkene weer opgehaald moest worden. De DV&O
medewerkers zijn daarna teruggelopen naar het voertuig om aldaar te wachten. Tijdens het

wachtmoment constateerden de DV&O medewerkers dat het toegangshek open was en dat
betrokkene en de medewerker van het IOM zich buiten het hek bevonden. Op het moment dat
betrokkene de DV&O medewerkers zag is hij omgedraaid en het nabijliggende fietspad opgerend.
Direct daarna hebben de DV&O medewerkers een achtervolging in gang gezet en in de nabije
omgeving een korte zoekactie gestart. Daarnaast is de meldkamer DV&O en de politie op de hoogte
gesteld. Kort daarna was de politie ter plaatse waarbij de zoekactie met de politie is vervolgd. Dit
heeft geen resultaat opgeleverd.
10 maart
Onttrekking aan begeleid verlof JJI Lelystad
Op maandag 9 maart 2020 was een jeugdige van de JJI Lelystad op dubbel begeleid verlof naar het
centrum van Lelystad. Op enig moment is hij weggerend en hij was niet meer in te halen.
Update 16 maart: betrokken jeugdige is aangehouden en verblijft weer in de inrichting.
9 maart
Onttrekking tbs-gestelde door het niet tijdig terugkeren van verlof in FPC Dr. S.van Mesdag
Op maandag 9 maart 2020 is een tbs-gestelde die in het kader van transmuraal verlof in het FPC Dr.
S. van Mesdag verbleef, ongeoorloofd afwezig geweest. Betrokkene was met onbegeleid verlof en
had om 15:30 uur moeten bellen om opgehaald te worden. Betrokkene heeft geen contact
opgenomen en is niet zelf teruggekeerd naar de kliniek. Betrokkene is om 19:30 uur opgepakt door
de politie en teruggebracht naar de kliniek. Er zijn geen aanwijzingen voor het plegen van strafbare
feiten tijdens zijn ongeoorloofde afwezigheid.
9 maart
Suïcide van een gedetineerde in het detentiecentrum (DC) Rotterdam
Op zondag 8 maart 2020, tijdens de uurscontrole, bleek dat een gedetineerde in het huis van
bewaring van DC Rotterdam zichzelf van het leven had beroofd. Er is door personeel van DC
Rotterdam onmiddelijk gehandeld door alarmering en door met behulp van de AED te starten met
reanimatie. De reanimatie is na de aankomst van het medisch team van de traumahelicopter en
personeel van de ambulance overgenomen. Dit mocht echter niet baten.
4 maart
Ontvluchting jongere RJJI, locatie de Hartelborgt
Op woensdag 4 maart 2020 was een jongere van RJJI, locatie de Hartelborgt, op de receptie
jeugdigen (BAD). Op enig moment heeft hij gelegenheid gezien de inrichting vanuit het BAD te
ontvluchten. Dat kon doordat beide te passeren barrières open stonden, iets wat niet zou moeten
kunnen omdat deze een sluiswerking horen te hebben. De medewerker die hem begeleidde heeft
direct de achtervolging ingezet samen met een toevallig passerende collega. De medewerkers
hebben de jongere net buiten de inrichting staande gehouden en terug naar de inrichting begeleid.
2 maart
Ontvluchting 2 tbs- gestelden vanuit FPC Kijvelanden
Een medewerkers van FPC Kijvelanden is door een tbs-gestelde, onder bedreiging van een mes en
schietwapen, gedwongen om de deur van een mede tbs-gestelde te openen. Vervolgens zijn zij
gedrieën naar de portiersloge gelopen waar op de portier is geschoten. Door het kogelwerend glas is
deze niet geraakt. De portier heeft hierop de buitendeur geopend. De medewerker is gedurende dit
traject steeds bedreigd gebleven. Beide tbs-gestelden zijn buiten de kliniek op de vlucht geslagen. De
politie is direct ingelicht en heeft een achtervolging ingezet. In een vuurgevecht met de politie is één
van de betrokken tbs-gestelden om het leven gekomen. De andere betrokkene is gewond geraakt en
aangehouden. Er is nazorg gegeven aan de gegijzelde medewerker, het aanwezig personeel en
andere tbs-gestelden op de afdeling. - Er zal intern onderzoek gedaan worden hoe de wapens op de
afdeling hebben kunnen komen.

2 maart
Onttrekking tbs-gestelde door het niet tijdig terugkeren van verlof FPC Dr. S. van Mesdag
Een tbs-gestelde van FPC Dr. S van Mesdag die in het kader van transmuraal verlof verblijft in de FPA
Heiloo, is op 2 maart niet op tijd teruggekeerd van verlof. Betrokkene was met onbegeleid verlof en
had om 23:00 uur terug moeten zijn. Hij heeft zichzelf rond 03:00 gemeld bij de FPA. Er zijn geen
aanwijzingen van het plegen van strafbare feiten tijdens zijn ongeoorloofde afwezigheid.
2 maart
Overlijden van een gedetineerde in PI Utrecht, locatie Nieuwersluis
Op vrijdag 28 februari 2020 is een vrouwelijke gedetineerde in PI Nieuwersluis overleden.
De gedetineerde had kort voor haar overlijden op de deur gebonkt. Nadat via het celluik voor
personeel zichtbaar was dat het niet goed ging met betrokkene is haar celdeur geopend en is de
medische dienst en vervolgens ook de arts gealarmeerd. Deze zijn in afwachting van de komst van de
ambulance direct gestart met reanimatie met AED. Het reanimeren is vervolgens door
ambulancepersoneel overgenomen. Dit mocht echter niet baten. Politie en schouwarts hebben
aansluitend onderzoek verricht.

