Januari 2019 samenvatting voorvallen in de justitiële inrichtingen
29 januari 2019
Ten onrechte invrijheidstelling vanuit HvB in het DC Schiphol
Op 29 januari 2019 moest een Bulgaarse justitiabele vanuit het huis van bewaring (HvB) in DC
Schiphol in vrijheid worden gesteld. Door een vergissing van het personeel werd
een andere Bulgaarse man in vrijheid gesteld. De vergissing houdt verband met het
feit dat de namen van de twee verwisselde justitiabelen op één letter na
overeenkwamen. De console met behulp waarvan personen op grond van hun biometrische
gegevens worden gecontroleerd, functioneerde tijdelijk niet in verband met een reparatie. Bij
de procedure rond de invrijheidstelling is onvoldoende gecontroleerd op naam en
geboortedatum. Direct nadat de fout was ontdekt, zijn de zaaksofficier en de politie
geïnformeerd. De Bulgaarse man die de inrichting had moeten verlaten, is dezelfde middag in
vrijheid gesteld.
29 januari 2019
Ongeoorloofde afwezigheid bij transmuraal verlof FPC Van der Hoevenkliniek
Een tbs-gestelde van FPC Van der Hoeven Kliniek, die verblijft in een transmurale Voorziening
van FPC Van der Hoeven Kliniek in Amersfoort, onttrok zich op 29 januari aan zijn begeleiders
tijdens een wandeling op het terrein. De politie en de kliniek worden direct ingeschakeld. Na een
uur wordt de tbs-gestelde opgepakt door de politie en teruggebracht naar de kliniek.
Er zijn geen aanwijzingen van het plegen van strafbare feiten tijdens zijn
ongeoorloofde afwezigheid.
27 januari 2019
Suïcide justitiabele PI Nieuwegein
Op zondagmorgen is tijdens het openen van de afdeling betrokkene
gevonden in zijn cel. Het personeel heeft direct passende actie ondernomen, inclusief het starten
van reanimatie conform aanwijzingen van de inmiddels aangesloten AID. Het gearriveerde
ambulancepersoneel heeft de reanimatie van het personeel overgenomen en zijn uiteindelijk
gestopt met reanimeren. De arts van de PI heeft het overlijden van betrokkenen vastgesteld. Na
onderzoek door de politie en de schouwarts is het lichaam vrijgegeven. Er waren bij de PI geen
indicaties over suïcidaliteit van betrokkene.
27 januari 2019
Aantreffen contrabande FPC Dr. S. van Mesdag
Tijdens een kamercontrole is in het verblijf van een tbs-gestelde contant geld gevonden en een
externe harde schijf. Er is door de politie onderzoek gedaan naar de data op de harde schijf, hier
zijn geen bijzonderheden op aangetroffen.
25 januari 2019
Update n.a.v. ernstige ordeverstoring en agressie naar personeel in het
Detentiecentrum (DCR) Rotterdam
Naar aanleiding van piketmelding 8 januari 2019 update situatie DCR:
Zoals in de piketmelding van 8 januari 2019 is gemeld heeft DCR naar aanleiding
van de crisis begin januari een faseplan opgesteld. Met dit faseplan wordt beoogd
het dagprogramma niet eerder in fasen op te starten dan nadat de rust hersteld is,
of op te schalen als de situatie daarom vraagt.
Het instellen van dit faseplan als instrument om in voorkomende gevallen de
situatie te kunnen beheersen heeft goed gewerkt. Na het wegplaatsen van de
onruststokers naar strafcellen in andere inrichtingen en het insluiten
op cel van alle ingeslotenen, leek de situatie zich te stabiliseren.
In een tijdsbestek van ruim 2 weken is het dagprogramma op de reguliere

afdelingen geleidelijk aan genormaliseerd.
De enorm verharde en complexe doelgroep maakt dat naast de individuele agressie
er ook nog steeds sprake is van ingeslotenen die groepjes vormen en opruiend
gedrag vertonen om onrust te veroorzaken om zaken voor elkaar te krijgen. Deze
vorm van gedrag doet zich nu hoofdzakelijk voor op de beheersafdelingen.
De directie van DCR zal geen enkele vorm van agressie of misdragen van
ingeslotenen, noch individueel noch in groepsverband, tolereren. Ingeslotenen
zullen in voorkomende gevallen direct worden overgeplaatst naar strafcellen in de
eigen inrichting of naar de beheersafdeling. Indien deze capaciteit niet toereikend is
wordt uitgeweken naar andere inrichtingen. Verder zal, indien de situatie daarom
vraagt, het faseplan worden geactiveerd. Dit zal per afdeling worden beoordeeld.
De inzet van het landelijk bijstandsteam (LBB) in DCR wordt, gelet op de nog aanwezige
instabiliteit in het DCR, gecontinueerd. Hierbij geldt ook dat de inzet van het LBB zal
worden uitgebreid indien de situatie dit noodzakelijk maakt.
24 januari 2019
Overlijden justitiabele Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ)
Betrokkene is overleden op 24 januari. De arts heeft om
19.45 uur de dood geconstateerd, waarna hij de schouwarts heeft gebeld. De
schouwarts heeft om 20.45 uur het lichaam vrijgegeven.
Er is geen naaste familie van betrokkene bij zijn overlijden aanwezig geweest. Zijn
advocaat is geïnformeerd en heeft toegezegd dat hij hierover contact zal op nemen
met de nazorgcoördinator van de betrokken gemeente.
24 januari 2019
Aantreffen contrabande en onwel wording tijdens transport
Op donderdag 24 januari 2019 was het regulier beveiligd vervoer belast met het
transport van enkele justitiabelen naar de PI Alphen aan den Rijn.
Er was geen sprake van bijzonderheden ten aanzien van de te vervoeren personen en uit
mondelinge navraag door de medewerkers DV&O bleek dat de justitiabelen gefouilleerd waren
door de politie. Vlak voor aankomst bij het politiebureau te Dordrecht, zag een medewerker
DV&O betrokkene van zijn stoel afvallen. Via de intercom is betrokkene verzocht om weer
te gaan zitten en met hulp van de justitiabele naast hem is hij weer op zijn stoel
gaan zitten. De medewerkers DV&O hebben daarop telefonisch contact gezocht met
het politiebureau te Dordrecht en gevraagd of er medische hulp aanwezig was
omdat het vermoeden bestond dat betrokkene zich niet goed voelde. Na aankomst
bij het politiebureau bleek betrokkene niet aanspreekbaar te zijn en niet te
reageren op prikkels van de medewerkers DV&O. De justitiabele die in hetzelfde compartiment
verbleef, gaf te kennen dat betrokkene een flesje in zijn binnenzak had en daaruit had
gedronken. Na onderzoek aan de jas van betrokkene werd een flesje met vloeistof aangetroffen.
Kort daarop kwam de ambulance ter plaatse en is betrokkene gestabiliseerd.
Rond 18:00 uur bleek betrokkene stabiel genoeg om alsnog naar de PI Alphen aan den Rijn
gebracht te worden.
24 januari 2019
Aantreffen asbest in Justitieel Centrum voor Somatische Zorg
Er is asbest aangetroffen in het JCvSZ (Justitieel Centrum voor Somatische Zorg).
Het gaat over de hoofdtrap in het JCvSZ. De trappen bevatten aan de zijkant van
boven naar beneden zwarte panelen. Een van de panelen is beschadigd geraakt.
Van het hele (risico) gebied zijn kleefmonsters genomen in opdracht van het RVB.
De uitslag is positief, wat in deze betekent dat er asbest is vrijgekomen en er dus
gesaneerd dient te gaan worden.
Het risicogebied is afgesloten. Maatregelen voor het personeel en justitiabele
patiënt zijn genomen.

Vandaag 25 januari is de asbestsaneerder op locatie, ten behoeve van het plan van
aanpak en verdere sanering.
21 januari 2019
Melding bij politie door ex-justitiabele die hulp bood bij ontvluchting
De ex-justitiabele die hulp heeft geboden bij de ontvluchting van een
justitiabele uit PI De Schie op 28 december 2018 heeft zich op 21 januari in bijzijn van zijn
advocaat gemeld op het politiebureau in Rotterdam-West.
Betrokken ex-justitiabele is aangehouden, en op last van de HOvJ wordt hij
voorlopig opgehouden voor onderzoek op het politiebureau. De justitiabele die op 28 december
de PI de Schie ontvluchtte, is nog spoorloos.
19 januari 2019
Agressie tussen justitiabelen PI Heerhugowaard
Op zaterdag 19 januari werd in een gemeenschappelijke ruimte op de leefafdeling een
justitiabele ernstig mishandeld door twee anderen,
waarbij een derde justitiabele de deur gesloten hield om interventie door
personeel te voorkomen. Binnen enkele ogenblikken was het personeel ter plaatse
en kon het slachtoffer worden ontzet. Het slachtoffer raakte bij de mishandeling
gewond. Personeel heeft hem de eerste medische zorg verleend waarna hij is
overgebracht naar het ziekenhuis. Na behandeling werd hij weer
teruggebracht naar de inrichting. De drie justitiabelen die als dader betrokken waren, zijn als
straf in de afzonderingscel geplaatst en zullen worden overgeplaatst naar andere inrichtingen.
18 januari 2019
Incident FPC Dr. S. van Mesdag
Een tbs-gestelde verblijft in het kader van transmuraal verlof in de transmurale
voorziening van de Mesdag. Geconstateerd is dat betrokkene medicatie heeft
gekocht van een medepatiënt. Hierop is de kamer in de transmurale setting van
betrokkene doorzocht. Hierbij werden twee USB sticks gevonden. Naar aanleiding van intern
onderzoek is vervolgens door de politie vastgesteld dat op tenminste één van deze sticks
kinderporno staat. Door de kliniek is aangifte bij de politie gedaan van dit strafbare feit.
16 januari 2019
Agressie tegen personeel tijdens vervoer DV&O
Op woensdag 16 januari 2019 waren drie DV&O medewerkers belast met het extra
beveiligd vervoer (EBV) van een justitiabele vanaf PPC Vught naar de rechtbank in
Arnhem. Betrokken justitiabele was geclassificeerd op EBV vanwege beheersrisico’s
wegens suïcidaal gedrag (psychische problematiek).
Tien minuten na het vertrek vanaf PPC Vught zag betrokkene de kans zijn gordel
los te maken waarna hij heeft getracht het vuurwapen van de DV&O medewerker —
welke naast hem op de achterbank zat - af te pakken. Vervolgens is er tussen
betrokkene en de DV&O medewerker een vechtpartij ontstaan. Hierbij heeft de
andere DV&O medewerker vanuit de passagiersstoel direct de benodigde assistentie
verleend. Betrokkene is na enkele minuten worstelen vastgepakt en onder controle
gebracht. Omdat de situatie in het voertuig dreigend bleef is in overleg met de
meldkamer en de vervoersplanning besloten de reis naar de rechtbank te vervolgen
met optische en geluidssignalen. Betrokkene is daarna conform ritplanning naar de
rechtbank in Arnhem gebracht. Na zijn bezoek aan de rechtbank is hij wederom
door een EBV-voertuig retour gebracht naar PPC Vught.
15 januari 2019
Suïcide justitiabele PI Zwolle

Op dinsdagavond 15 januari 2019 werd tijdens de medicatieronde door het personeel
geconstateerd dat de justitiabele niet reageerde op
aanroepen door het personeel.
Na het betreden van de cel constateerde het personeel dat de justitiabele zich van het leven had
beroofd. Vervolgens zijn de verpleegkundige, de ambulance en de politie gebeld.
De gewaarschuwde verpleegkundige was snel ter plaatse en is gestart met de
reanimatie. Ambulancepersoneel heeft de reanimatie overgenomen maar dit mocht niet meer
baten. De schouwarts en de politie hebben onderzoek gedaan, waarna het lichaam
omstreeks is vrijgegeven. Er waren geen aanwijzingen bekend van suïcidaliteit.
11 januari 2019
Buiten bewustzijn justitiabele bij plaatsing in afzonderingscel
Op vrijdag 11 januari 2019 werd een justitiabele bij een rapport-afhandeling
agressief, waarbij hij enkele penitentiair inrichtingswerkers mishandelde. De
justitiabele werd daarom door afdelingspersoneel overgebracht naar de
afzonderingscel, daarbij gedragen aan armen en benen. Op de afzonderingscel
aangekomen, was de justitiabele in staat opdrachten van het personeel op te
volgen. Vlak na de insluiting op de afzonderingscel bleek bij controle dat de justitiabele
buiten bewustzijn was. Hij is onderzocht door de medische dienst en de
hulpdiensten zijn gealarmeerd, waarop een ambulance en een traumahelikopter
naar de inrichting zijn gekomen.
De vestigingsdirecteur heeft in verband met de mogelijke ernst van dit
incident de politie verzocht onderzoek naar het incident te doen.
In de loop van de middag is uit onderzoek in het ziekenhuis gebleken dat de justitiabele geen
beschadigingen had aan zijn nek of elders. Wel werd bij
onderzoek geconstateerd dat hij iets vreemds in zijn maag had, waarbij werd
gedacht aan ingeslikte contrabande. Op vrijdagavond kwam de justitiabele weer bij bewustzijn,
waarbij hij goed aanspreekbaar was en adequaat reageerde. De artsen hebben
besloten te proberen te zorgen dat de mogelijke contrabande via de natuurlijke weg
het lichaam kon verlaten.
9 januari 2019
Aantreffen contrabande Rijks JJI Den Hey-Acker
Op 27 december jl. heeft een wandelaar de inrichting geïnformeerd over een
verdachte situatie aan de rand van het terrein van Rijks JJI locatie Den Hey-Acker. De
voorbijganger zag een tweetal jongens weglopen bij het hekwerk.
Na onderzoek door de inrichting is gebleken dat deze twee jongens (geen
justitiabelen) contrabande hebben gegooid over het hek van de inrichting. Deze
contrabande is direct ter onderzoek aangeboden aan de politie. Uit onderzoek is op
8 januari gebleken dat de contrabande bestond uit 30 capsules heroïne, een tweetal
plakken hasj en een tweetal flesjes alcohol. Het is niet bekend voor wie de contrabande
bestemd was.
9 januari 2019
Ongeoorloofde afwezigheid bij transmuraal verlof FPC De Kijvelanden
Een tbs-gestelde van FPC De Kijvelanden die verblijft in een transmurale
voorziening van FPC De Kijvelanden in Rotterdam is niet teruggekeerd nadat hij
rond 16.00 uur toestemming had gekregen voor het weggooien van afval buiten
voorziening. Toen de vermissing is opgemerkt heeft de kliniek meteen telefonisch contact
gezocht met de tbs-gestelde en hem gesommeerd terug te keren. Dit
weigerde hij waarna er ook geen contact meer mogelijk was. De kliniek heeft
vervolgens het protocol ongeoorloofde afwezigheid in werking gesteld.
In de loop van de avond is er weer telefonisch contact geweest tussen de kliniek en
de tbs-gestelde waarbij hij aangaf waar hij zich bevond. De kliniek heeft dit gemeld bij

de politie die hem vervolgens hebben aangehouden en rond 00.30 uur
teruggebracht naar de transmurale voorziening. Bij het doorzoeken van zijn woning in de
transmurale voorziening is gebleken dat hij zijn televisie en kookplaat had meegenomen. Deze
zijn niet aangetroffen bij zijn aanhouding. Er bestaat op dit moment geen verder vermoeden van
het plegen vaneen strafbaar feit tijdens zijn ongeoorloofde afwezigheid.
8 januari 2019
Geweld tegen personeelslid PI Lelystad
Op 8 januari 2019 wilde een justitiabele in de PI Lelystad niet meewerken aan
een intake, waarop besloten werd om betrokkene op de afzonderingscel te
plaatsen. De betrokken justitiabele ging op dat moment in verzet en begon om zich heen te
spugen. Een personeelslid trachtte de justitiabele onder controle te krijgen door
zijn hoofd te fixeren. Daarbij zag de justitiabele kans om de pink van de
medewerker te bijten.
8 januari 2019
Vermoedens ongeoorloofde relatie medewerker en tbs-gestelde FPC de Rooyse Wissel
Bij de directie van FPC de Rooyse Wissel zijn signalen binnengekomen dat een medewerker een
(seksuele) relatie zou hebben met een tbs-gestelde. De directie is hierover geïnformeerd door
een mede tbs-gestelde. De kliniek is een onderzoek gestart en heeft de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en DJI geïnformeerd. Het dienstverband met de betreffende
medewerker is inmiddels beëindigd.
8 januari 2019
Ernstige ordeverstoring en agressie naar personeel in het Detentiecentrum(DC)
Rotterdam
Sinds circa anderhalf jaar is een aanzienlijke verzwaring in de beheerslast en
zorgbehoefte van de populatie ingesloten vreemdelingen waarneembaar. Personeel
karakteriseert de ingeslotenen als streetwise, respectloos, manipulatief, agressief
en onvoorspelbaar. De afgelopen anderhalf a twee maanden is daarenboven sprake
van een opvallende toename van agressie vooral naar het personeel.
Afgelopen weekend heeft dit geculmineerd in een crisis. Vanaf donderdag 3 januari
2019 tot en met 7 januari 2019 is het op verschillende afdelingen in DCR extreem
onrustig geweest.
Het aantreffen van een grote hoeveelheid drugs bij een bezoeker evenals de
daarop volgende inzet van een drugshond leidde tot onrust bij de ingeslotenen en
agressie tegen het personeel. Het personeel is op 3 januari 2019 in een worsteling
terecht gekomen waarbij zij rake klappen hebben gekregen en meerdere
personeelsleden zijn verwond. Met veel moeite heeft het toegesnelde personeel de
vreemdelingen ingesloten.
Omdat de sfeer, ook na insluiting dreigend en grimmig bleef, is door de directie
besloten om de avondopenstelling te annuleren.
Zie verder update 25 januari.
3 januari 2019
Politiecontact justitiabele RJJI locatie de Hartelborgt
Op 3 januari 2019 is Rijks JJI, locatie de Hartelborgt gebeld door een medewerker van de politie
met de mededeling dat een PIJ-er is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een
inbraak in de buurt van zijn verlofadres. De omstandigheden ten tijde van zijn aanhouding en
betrokkenheid bij het strafbaar feit worden momenteel nog onderzocht. De betreffende PIJ-er is
na verhoor weer teruggeplaatst in de JJI in afwachting van de strafzaak.

3 januari 2019
Poging suïcide justitiabele tijdens vervoer door DV&O
Op donderdag 3 januari 2019 waren twee DV&O medewerkers belast met het
vervoer van een justitiabele vanaf de rechtbank in Arnhem naar Justitieel Complex
Zaanstad. Op de transportaanvraag stonden geen bijzonderheden vermeld.
Bij aankomst op locatie gedroeg betrokkene zich verbaal agressief. Betrokkene gaf
hierbij aan dat hij rechtstreeks naar zijn afzetlocatie gebracht wilde worden. Door
de medewerkers is vervolgens aangegeven dat dit niet mogelijk is, omdat er
onderweg nog justitiabelen opgehaald moesten worden. Na deze mededeling is
betrokkene alsnog in het voertuig gestapt. In het voertuig toonde betrokkene nogmaals verbaal
agressief gedrag. Tijdens het verlaten van de remise zag een DV&O medewerker op de camera
van het voertuig dat betrokkene poogde zich te verhangen door zijn trui om zijn nek te knopen.
De DV&O medewerkers zijn vervolgens gelijk in actie gekomen en zijn teruggereden naar de
remise. Betrokkene stond na het openen van de deur gelijk op. Direct daarna kwam de
politie ter plaatse en hebben betrokkene uit het voertuig gehaald. Betrokkene is
vervolgens geboeid en afgevoerd naar een wachtcel in de rechtbank.
Betrokkene is later door een ander DV&O voertuig met extra
beveiligd vervoer opgehaald en overgebracht naar Justitieel Complex Zaanstad.
2 januari 2019
Afloopbericht Ongeoorloofde afwezigheid tbs-gestelde met transmuraal verlof FPC de
Rooyse Wissel
De tbs-gestelde die op 31 december 2018 ongeoorloofd afwezig is gemeld, is op 2januari
aangehouden door Fast.nl in Utrecht. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen van strafbare feiten
gedurende de ongeoorloofde afwezigheid.

