Voorvallen juni 2020
30 juni
Agressie tegen personeel met letsel tot gevolg FPK Hoeve Boschoord
Op 30 juni jl. heeft een incident plaatsgevonden in FPK Hoeve Boschoord waarbij een medewerker
gewond is geraakt. Twee medewerkers bezochten een tbs-gestelde op zijn kamer, die vanwege
onberekenbaar gedrag een tweepersoons benadering heeft. Er ontstond een woordenwisseling over
het al dan niet verstrekken van kleding aan betrokkene. De tbs-gestelde viel op enig moment een van
de twee begeleiders totaal onverwachts aan, waarna een worsteling ontstond in een poging hem
onder controle te krijgen. Daarbij heeft de tbs-gestelde kans gezien de keel van een van de
medewerkers met kracht dicht te knijpen. Met hulp van toegesnelde collega’s is men in staat
geweest de situatie onder controle te krijgen. Bij een bezoek aan het ziekenhuis is geconstateerd dat
de betreffende medewerker schade heeft opgelopen door de verwurgingspoging. Er is aangifte
gedaan, de tbs-gestelde is nog dezelfde avond aangehouden en meegenomen naar het
politiebureau. De noodzakelijke nazorg aan betrokkenen zal worden geleverd.
28 juni
Ongeoorloofde Afwezigheid PIJ-er van JJI Lelystad tijdens Scholings- en Trainingsprogramma
Op 28 juni 2020 werd een PIJ-er van JJI Lelystad, die in het kader van een Scholings- en
Trainingsprogramma verblijft in een beschermde woonvoorziening, door de politie in Amsterdam
gefouilleerd i.v.m. opvallend gedrag. In zijn broekband werd een vuurwapen aangetroffen en
ingenomen. Betrokkene wist weg te rennen en te ontkomen aan de politie, die over zijn gegaan tot
opsporing. Betrokkene is niet teruggekeerdnaar de beschermde woonvoorziening. De JJI heeft hem
ongeoorloofd afwezig gemeld.
26 juni
Geweld tussen gedetineerden onderling in de PI Heerhugowaard
Op vrijdag 26 juni 2020 heeft een gedetineerde tijdens een opstootje in de keuken van de afdeling
een medegedetineerde in de nek gestoken met een scherp voorwerp. De vermoedelijke dader werd
door het aanwezige personeel schreeuwend tegen een medegedetineerde aangetroffen, met een
mes in zijn hand. Het medegedetineerde slachtoffer had een wond in zijn nek, waaraan hij is
behandeld door een functionaris van de medische dienst in de PI. Het slachtoffer hoefde niet naar
het ziekenhuis. De gedetineerde dader is gestraft met een verblijf van twee weken in de strafcel en
zal worden overgeplaatst.
25 juni
Onttrekking tbs-gestelde De Kijvelanden door het zich niet tijdig op de afgesproken plaats
bevinden of daar terugkeren na of tijdens onbegeleid verlof
Een tbs-gestelde patiënt van De Kijvelanden die op een resocialisatieafdeling verblijft in het kader
van transmuraal verlof, is ongeoorloofd afwezig geweest. Betrokkene had op 25 juni gedurende een
uur onbegeleid verlof. Hij kwam hierna niet terug bij de locatie. De Kijvelanden heeft volgens
protocol Fast NL ingeschakeld. Laat in de avond is betrokkene aangehouden in de buurt van het
station Breda. De betrokkene heeft alcohol en drugs gebruikt. Voor zover bekend heeft hij geen
delicten gepleegd.
24 juni
Suïcide gedetineerde in PI Krimpen
Op woensdag 24 juni 2020 constateerde personeel in de PI Krimpen tijdens de wekronde dat een
gedetineerde suicide had gepleegd. Direct na deze constatering zijn de hulpdiensten gewaarschuwd,
waarna politie en de schouwarts onderzoek hebben uitgevoerd. Er waren in de inrichting geen
signalen van suïcidaliteit bekend.

22 juni
Suïcide gedetineerde in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), PI Zwolle
Op maandag 22 juni 2020 bij het uitsluiten van de cellen werd een gedetineerde in het Penitentiair
Psychiatrisch Centrum (PPC) van PI Zwolle door het personeel in een onnatuurlijke houding in zijn cel
aangetroffen. Het bleek dat de gedetineerde suicide had gepleegd. Onmiddellijk is er alarm geslagen.
De huisarts van de Pl heeft geconstateerd dat de gedetineerde 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.
19 juni
Onttrekking PIJ-er aan toezicht tijdens begeleid verlof buiten de inrichting RJJI de Hartelborgt
Een PIJ-er van RJJI, de Hartelborgt was op 19 juni 2020 op begeleid verlof in het centrum van
Spijkenisse, conform de huidige corona regelgeving omtrent verlof. Tijdens het wandelen door de
winkelstraat rende hij plotseling weg en is hij in een vluchtauto gestapt. De begeleider heeft
tevergeefs de achtervolging ingezet. De begeleider heeft de politie en FAST NL ingeschakeld.
Betrokkene is op 22 juni teruggebracht naar de inrichting.
19 juni
Vermoedelijk strafbaar feit gepleegd door gedetineerde tijdens geoorloofd verblijf buiten de
inrichting (PI Alphen)
Op 19 juni 2020 heeft een gedetineerde de enkelband doorgeknipt die hij in het kader van Electronic
Monitoring droeg als voorwaarde voor zijn deelname aan een penitentiair programma (PP). De
gedetineerde was tijdens het PP administratief ingeschreven in de PI Alphen.
Voorafgaand aan de onttrekking heeft deze gedetineerde vermoedelijk een strafbaar feit gepleegd.
De gedetineerde is op 15 juni gestart met het penitentiaire programma nadat de vrijhedencommissie
daarover een positief besluit had genomen waarbij conform de reguliere procedure de verschillende
ketenpartners om advies is gevraagd. Omdat de gedetineerde zich zo snel na de aanvang van het PP
mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, onderzoekt de directeur van de PI intern en
in samenwerking met ketenpartners of alle procedures goed doorlopen zijn. De gedetineerde is in
het opsporingsregister geplaatst.
17 juni
Onttrekking tbs-gestelde Hoeve Boschoord vanaf een open afdeling tijdens proefverlof
Een tbs-gestelde van Trajectum Hoeve Boschoord met de status proefverlof heeft op 17 juni een
wandeling gemaakt op het terrein Wilhelminaoord, daarna zou hij op zijn kamer blijven. Betrokkene
is van het terrein afgegaan. Betrokkene is diezelfde dag door de DV&O opgehaald in Amsterdam en
vervolgens in een gesloten afdeling van Trajectum Boschoord geplaatst.
Naar aanleiding van de ongeoorloofde afwezigheid heeft het hoofd van de FPK - conform de regels het verlof opgeschort. Er wordt onderzoek gedaan naar hetgeen tijdens zijn ongeoorloofde
afwezigheid heeft plaats gevonden. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er strafbare feiten
zijn gepleegd.
16 juni
Onttrekking PIJ-er aan toezicht tijdens begeleid verlof buiten de inrichting JJI Lelystad
Een PIJ-er van JJI Lelystad was op 16 juni 2020 op begeleid verlof in het centrum van Lelystad,
conform de huidige regelgeving omtrent verlof. Tijdens het afrekenen bij een eetgelegenheid rende
hij plotseling weg. De begeleider heeft tevergeefs de achtervolging ingezet en vervolgens de lokale
politie en FAST NL geïnformeerd. De betrokkene is 18 juni 2020 aangehouden door de politie toen hij
op heterdaad betrapt werd toen hij een auto stal tijdens een proefrit, door deze niet terug te
brengen. Er wordt bezien of hij vervolgd zal worden conform het volwassenstrafrecht of het
jeugdstrafrecht.

16 juni
Vermoedelijk strafbaar feit ISD-gedetineerde PI Rotterdam
Op 16 juni 2020 werd de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de PI Rotterdam, locatie Hoogvliet
bekend dat een ISD-gedetineerde was aangehouden op verdenking van een zedenmisdrijf. Deze
gedetineerde zou in de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) elders waar hij tijdens deze fase van
de ISD-maatregel wordt behandeld een vrouw hebben aangerand of verkracht. Er is aangifte gedaan.
De politie doet onderzoek.
13 juni
(Mogelijke) agressie tussen justitiabelen onderling met ernstig letsel tot gevolg JJI Lelystad
Op zaterdag 13 juni jI. waren drie jeugdigen van JJI Lelystad in de doucheruimte van de afdeling. Op
enig moment werd de groepsleiding de doucheruimte in geroepen en werd er geconstateerd dat een
jeugdige verwond was geraakt in zijn gelaat. Alle drie de jeugdigen geven aan dat de verwonding het
gevolg is van een val. Door de JJI is ambtshalve aangifte gedaan omdat er twijfel bestaat over de
toedracht van het voorval.
10 juni
Onttrekking tbs-gestelde FPC Pompestichting door niet te verschijnen op afgesproken plek in
verband met gemaakte afspraak
Op 10 juni 2020 heeft een mentor van de FPC Pompestichting telefonisch contact met een tbsgestelde. De mentor heeft de indruk dat er sprake is van alcoholgebruik door betrokkene. Er wordt
een afspraak gemaakt om elkaar later op een locatie te zien. Betrokkene komt hier niet opdagen. Er
is geen telefonisch contact meer mogelijk. Betrokkene is ook niet in zijn appartement waar hij woont
in het kader van transmuraal verlof. Nadat dit op een later moment nogmaals gecontroleerd is wordt
melding van onttrekking gemaakt. Transmuraal verlof valt niet onder de beperkingen van de
verlofmaatregelen van de tbs kliniek als gevolg van de coronamaatregelen. Betrokkene is op 11 juni
op een station aangetroffen en teruggebracht naar de kliniek.
6 juni
Agressie tussen gedetineerden in PI Rotterdam, locatie De Schie
Op zaterdag 6 juni 2020 vond in PI Rotterdam, locatie De Schie, een ernstig geweldsincident plaats
tussen twee gedetineerden. Hierbij is door één gedetineerde gebruik gemaakt van een scherp
voorwerp waarmee deze een verwonding heeft aangebracht op de arm en in het gezicht van de
andere gedetineerde. Het slachtoffer is door de medische dienst van de PI behandeld en hoefde niet
naar het ziekenhuis. Beide gedetineerden zijn na het voorval in de strafcel geplaatst en er is aangifte
gedaan bij de politie.
5 juni
Agressie tussen gedetineerden PI Rotterdam, locatie Hoogvliet
Op 5 juni 2020 heeft een gedetineerde in de PI Rotterdam, locatie Hoogvliet, een medegedetineerde
mishandeld, onder meer door hem tegen het hoofd te schoppen. Personeel heeft binnen enkele
ogenblikken de agressieve gedetineerde onder controle gebracht en in de strafcel geplaatst. Het
slachtoffer is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar is geconstateerd dat hij twee
gebroken jukbeenderen heeft. De verwachting is dat het slachtoffer op 6 juni 2020 weer terugkeert
uit het ziekenhuis naar de PI. De dader is gehoord door de directie en gestraft met een verblijf van
veertien dagen in de strafcel. Aansluitend wordt deze gedetineerde vermoedelijk overgeplaatst. De
directeur doet ambtshalve aangifte van de mishandeling bij de politie.
4 juni
Hongerstaking van een tbs-gestelde
Op 4 juni 2020 is een tbs-gestelde, verblijvend in FPC de Oostvaarderskliniek, opgenomen in het
JCvSZ, wegens een verzwakte lichamelijke conditie door hongerstaking. Vanaf 18 mei 2020 weigert

de tbs-gestelde maaltijden, om op die manier een opname in het JCvSZ af te dwingen (drinken en
medicatie nam zij nog wel in). De motivatie voor de hongerstaking is dat betrokkene weg wil uit de
kliniek. Omdat de fysieke toestand van betrokkene verslechterde, besluit het behandelteam op 3 juni
2020 na meerdere multidisciplinaire overleggen contact op te nemen met het JCvSZ. Op 4 juni 2020
wordt besloten betrokken op te laten nemen en op dezelfde dag vindt de opname in het JCvSZ
plaats.

