Voorvallen februari 2020
25 februari
Incident tussen personeelslid en gedetineerde in Pl Middelburg
Op 24 februari 2020 kwam een groep gedetineerden terug van de luchtplaats op de
leefafdeling, waar de gedetineerden werden ingesloten op cel. Een personeelslid heeft
verklaard dat een gedetineerde hem tijdens het insluiten enkele malen heeft geslagen,
waarna een worsteling ontstond en het personeelslid de gedetineerde op een gegeven
moment ook heeft teruggeslagen. Na afloop van het incident heeft de gedetineerde
aangegeven dat het personeelslid hem uit het niets geslagen had. Het andere personeelslid
heeft de aanleiding van de worsteling niet zien gebeuren. Gedetineerden die op dat moment
op de afdeling waren, hebben verschillende verklaringen. De directie van de inrichting heeft
het Bureau Inlichtingen Veiligheid opdracht gegeven om een feitenonderzoek uit te voeren.
De directie heeft geen aanleiding te vermoeden dat de medewerker niet integer heeft
gehandeld. Daarom wordt de medewerker niet geschorst in afwachting van het
onderzoeksresultaat. Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, treft de directie passende
maatregelen.
25 februari
Aantreffen contrabande FPC de Rooyse Wissel
Op 22 februari heeft een tbs-gestelde van de Rooyse Wissel bij het personeel aangegeven
dat hij dexamfetamine heeft gebruikt. Hij heeft vervolgens pillen ingeleverd. Het gaat om
380 pillen, gezamenlijk 47,25 gram. De pillen zijn in beslag genomen, er is aangifte gedaan
wegens bezit harddrugs.
24 februari
Beoordeling gezondheid ingeslotene detentiecentrum Schiphol
Op zondag 23 februari 2020 bracht de KMar een man naar het detentiecentrum Schiphol. De
KMar informeerde de medewerkers van het DC Schiphol over het feit dat deze man mogelijk
uit een -met het Coronavirus- besmet gebied kwam. Hij was vanuit Jemen via China naar
Nederland gereisd. Op het moment dat hij in Nederland het vliegtuig verliet, gaf de man aan
dat hij asiel wilde. De directie van het DC Schiphol heeft besloten de man in de ISO te
plaatsen in afwachting van de huisarts. Na een eerste beoordeling door de huisarts op
zondag is besloten het verblijf van de man in de ISO te verlengen. Op maandag 24 februari
2020 is in samenwerking met FMMU en de GGD uit onderzoek geconcludeerd er geen
aanwijzingen zijn van gezondheidsproblematiek, op basis waarvan besloten is dat de man
kan worden geplaatst naar een cel op een reguliere afdeling.
24 februari
Overlijden gedetineerde in extramurale fase vanuit PI Middelburg
Op 16 februari 2020 is een gedetineerde tijdens de laatste fase van zijn extramurale detentie
overleden. Volgens de politie is de man op de fiets betrokken geraakt bij een ongeval. De
reclasseringswerker van de man heeft de inrichting telefonisch geïnformeerd over het
overlijden. De politie heeft het overlijden formeel bevestigd, nadat onderzoek is gedaan naar
het ongeval.

24 februari
Suïcide gedetineerde PI Arnhem
Op vrijdagavond 21 februari 2020 constateerde het personeel van de Pl Arnhem tijdens een
nachtronde dat een gedetineerde suïcide had gepleegd in zijn cel. Er waren geen
aanwijzingen van suicidaliteit bekend. De gewaarschuwde politie en de schouwarts hebben
onderzoek gedaan, waarna het lichaam van de man door de uitvaartondernemer is
opgehaald. De directie tracht via het consulaat te achterhalen wie de nabestaanden zijn, om
hen over het overlijden te kunnen informeren. De IGJ is geïnformeerd over het overlijden.
De calamiteitenonderzoekscommissie (Caloc) zal onderzoek doen naar de suïcide.
21 februari
Agressie tegen personeel tijdens vervoer DV&O
Op donderdag 20 februari 2020 was DV&O belast met het extra beveiligd vervoer (EBV) van
een justitiabele vanaf het politiebureau Gouda naar PPC Zaanstad. Betrokken justitiabele
was geclassificeerd op EBV vanwege beheersrisico’s (verbaal en fysiek agressief). Bij
aankomst werd aan de DV&O medewerkers medegedeeld dat betrokkene zeer gewelddadig
is geweest richting de medewerkers van de politie en dat betrokkene door de inzet van
meerdere politiemedewerkers, politiehonden en pepperspray uiteindelijk onder controle is
gehouden. Betrokkene zou in eerste instantie door de politie naar de rechtbank worden
gebracht maar omdat betrokkene gedurende dit transport wederom gewelddadig was is
besloten terug te keren naar het politiebureau en betrokkene weer in het cellencomplex te
plaatsen. Aangekomen bij de cel is betrokkene door de medewerkers DV&O gevraagd
medewerking te verlenen voor transport. Betrokkene weigerde iedere medewerking en was
verbaal en fysiek agressief. Gedurende het transport bleef betrokkene in de weerstand
waarbij hij door de medewerkers onder controle is gehouden. Omdat de situatie in het
voertuig dreigend bleef is in overleg met de meldkamer DV&O besloten de rit naar de PPC
Zaanstad in te melden als bijzondere opdracht. Hierop is het voertuig met optische
geluidssignalen vertrokken. Bij aankomst is betrokkene overgedragen aan het IBT-team van
de inrichting. Daarnaast is bij het dienstdoende afdelingshoofd aangegeven dat betrokkene
mogelijk nog door de medische dienst moet worden gezien omdat betrokkene onder de
kneuzingen en schaafwonden zat.
21 februari
Datalek DV&O informatie enkelbanddragers
Op 21 februari 2020 is gebleken dat door een medewerker van de afdeling Elektronische
Monitoring van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) per abuis vertrouwelijke
gegevens naar een foutief e-mailadres zijn verzonden. De betreffende e-mail bevatte
gegevens van vier enkelbanddragers en negen medewerkers van de Reclassering. Er is in het
kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) melding gemaakt bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en daarnaast zijn alle protocollen in gang gezet en betrokken organisaties
geïnformeerd. De DV&O doet er alles aan om de betreffende geadresseerde te achterhalen
en de gegevens met spoed te laten vernietigen.
18 februari
Agressie tegen personeel tijdens vervoer DV&O
Op maandag 17 februari 2020 was DV&O belast met het extra beveiligd vervoer (EBV) van
een justitiabele vanaf de rechtbank in Den Haag naar PPC Scheveningen. Betrokken

justitiabele was geclassificeerd op EBV vanwege beheersrisico’s (psychische problematiek en
veiligheidsrisico’s). Bij aankomst werd door de parketpolitie medegedeeld dat betrokkene
gewond was aan zijn hand, in verwarde toestand verkeerde en er bloed in de wachtcel lag.
Bij het binnentreden van de cel is betrokkene door de DV&O medewerkers gevraagd mee te
werken aan een fouillering. Betrokkene kwam verward over en weigerde medewerking te
verlenen waarbij hij in verzet ging. Vervolgens ontstond er een handgemeen en is
betrokkene met gepast geweld door de medewerkers naar de grond gebracht en
gecontroleerd. Betrokkene is door de medewerkers naar het voertuig begeleid. Betrokkene
bleef hierbij weerstand bieden waarbij hij verschillende dreigementen richting de
medewerkers uitte. Omdat de situatie in het voertuig dreigend bleef is met de meldkamer
DV&O de afspraak gemaakt om de rit naar PPC Scheveningen in te melden als bijzonder
opdracht. Hierop is het transport met optische geluidssignalen vertrokken naar PPC
Scheveningen. Bij aankomst is betrokkene door de medewerkers naar een isolatiecel
gebracht. Het PPC is ter plaatse op de hoogte gesteld van betrokkene zijn verwondingen.
Betrokkene is door een medewerker van de medische dienst gezien en aan zijn
verwondingen behandeld.
18 februari
Agressie tegen personeel tijdens vervoer DV&O
Op dinsdag 18 februari 2020 was DV&O belast met het extra beveiligd vervoer (EBV) van een
justitiabele vanaf de rechtbank in Arnhem naar de PI Zwolle. Betrokken justitiabele was
geclassificeerd op EBV vanwege beheersrisico’s (psychische problematiek en agressief). In de
wachtcel bij de rechtbank gaf de justitiabele een kopstootbeweging richting een van de
medewerkers. De medewerkers zijn gelijk in actie gekomen waarbij betrokkene tegen de
muur is gehouden. Betrokkene is daarna naar de grond gebracht en gecontroleerd. De
medewerkers hebben vervolgens betrokkene om verdere medewerking voor transport
gevraagd, dit weigerde betrokkene. Betrokkene is hierop volgend in samenwerking met de
parketpolitie in het voertuig getild waarbij betrokkene agressief bleef en schopbewegingen
richting personeel maakte. Omdat de situatie in het voertuig dreigend bleef is in overleg met
de meldkamer DV&O besloten de rit naar de PI Zwolle in te melden als bijzonder opdracht.
Hierop is het voertuig met optische geluidssignalen vertrokken. Bij aankomst verleende
betrokkene zijn medewerking en is hij naar een isolatiecel gebracht. De PI (inclusief
medische dienst) is ter plaatse op de hoogte gesteld dat betrokkene tijdens het fixeren
mogelijk letsel heeft opgelopen. Door betrokken medewerkers is melding gemaakt bij de
leidinggevende en directie DV&O. Daarnaast is de PI Zwolle op de hoogte gesteld. De
medewerkers van DV&O zijn bij terugkomst op de afdeling opgevangen door hun
leidinggevende. Betrokken medewerkers hebben rapport opgemaakt.
14 februari
Schending van de informatiebeveiliging waaronder een datalek
Op 13 februari is er uit een geparkeerd voertuig een afgesloten tas met een concept
forensisch milieurapport ontvreemd. In het rapport stonden de namen van 6 betrokkenen.
Het voertuig stond geparkeerd op een bewaakte afgesloten parkeerplaats. Er is aangifte
gedaan bij de politie. Er is een melding datalek opgemaakt bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

14 februari
Vermoeden van voorbereiding poging tot ontvluchting in PI Leeuwarden
Op donderdag 13 februari 2020 zijn in PI Leeuwarden aanwijzingen gevonden die zouden
kunnen duiden op het begin van de voorbereiding van een ontvluchting uit de inrichting. Dit
is gebeurd na een uitgebreide celinspectie in de cellen van enkele gedetineerden. Een
gedetineerde is uit voorzorg dezelfde avond overgeplaatst naar een andere PI.
11 februari
Drone boven PI Vught
Op maandag 10 februari 2020 werd twee maal een grote drone waargenomen boven PI
Vught. De PI heeft contact opgenomen met de politie, die direct na de melding op zoek is
gegaan naar aanwijzingen over de herkomst van de drone. Het onderzoek heeft geen
informatie opgeleverd over het doel van de dronevlucht of over mogelijk betrokken
personen.
11 februari
Ernstige ordeverstoring in PI Grave
Op maandagmorgen 10 februari 2020 is het dagprogramma in de gehele PI Grave stilgelegd
en zijn de gedetineerden op cel ingesloten. In het deel huis van bewaring van de PI is het
dagprogramma die dag niet meer opgestart. In het deel arrestanten is het dagprogramma na
de middag geleidelijk opgestart. Aanleiding voor dit besluit was dat er indicaties waren dat
er een wapen zou zijn ingevoerd in de PI. Na uitvoerig onderzoek is niet gebleken dat hiervan
sprake was. Het voorval gaf voor de directeur aanleiding om enkele gedetineerden over te
laten plaatsen naar andere inrichtingen. Op dinsdag 11 februari 2020 is het dagprogramma
weer in de gehele PI opgestart.
4 februari
Spitacties JC Zaanstad en PI Heerhugowaard naar aanleiding van anonieme tips
Op maandagavond 3 februari 2020 ontving de directeur van het JC Zaanstad van de politie
informatie dat bij Meld Misdaad Anoniem een tip was binnengekomen dat er een
vuurwapen in het JC Zaanstad zou zijn. De directie heeft daarop gedurende de nachtdienst
en de volgende ochtend spitacties laten uitvoeren door personeel en de Landelijke
Bijzondere Bijstand. (LBB). Conform de richtlijnen bij mogelijke aanwezigheid van een wapen
in de inrichting, zijn tijdens de zoekactie sommige gedetineerden niet uitgesloten ten
behoeve van een bezoek aan de rechtbank.
In de nacht van 3 op 4 februari 2020 ontving de portier van de Pl Heerhugowaard een
anonieme, telefonische tip over mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen op een van de
afdelingen in deze Pl. ‘s Ochtends is met inzet van de LBB een spitactie uitgevoerd. In beide
inrichtingen is geen vuurwapen gevonden bij de zoekacties. Het Openbaar Ministerie is
geïnformeerd over de anonieme tips en doet onderzoek.

