Voorvallen mei 2020
30 mei
Agressie tegen een justitiabele in PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Op zaterdag 30 mei 2020 is in PI Veenhuizen, locatie Esserheem, het hoofdhaar van een
gedetineerde gedeeltelijk geschoren door een medegedetineerde en hij heeft de gedetineerde zich
onder druk van een groepje gedetineerden om hem heen ontkleed. Het voorval vond plaats in de
recreatiezaal van de PI en is door één van de aanwezige gedetineerden gefilmd. De beelden zouden
op het internet zijn geplaatst. Het personeel heeft het voorval in de korte tijdspanne waarop dit
heeft plaatsgevonden niet waargenomen. De 3 gedetineerden die bij het voorval betrokken waren
zijn disciplinair gestraft met een strafcelplaatsing voor de duur van 14 dagen. Bij één van de drie
gedetineerden is na een spitactie op cel naast softdrugs ook een telefoon aangetroffen. Deze wordt
uitgelezen. Het slachtoffer beraadt zich op het doen van aangifte bij de politie. Door de directie van
PI Veenhuizen wordt in ieder geval aangifte gedaan bij de politie.
22 mei
Onttrekking tbs-gestelde tijdens begeleid verlof op het terrein van Trajectum
Een tbs-gestelde fietste op 22 mei 2020 onder begeleiding een rondje op het terrein van Trajectum.
Tijdens dit rondje is zij van het terrein afgefietst. De begeleider is haar gevolgd en heeft haar tijdens
de onttrekking continue in het zicht gehouden. De politie is direct ingeschakeld voor het geval
mevrouw niet met de begeleider mee terug wilde keren naar de instelling. Betrokkene is samen met
begeleider weer teruggekeerd.
14 mei
Schending van de informatiebeveiliging NIFP bij verhuizing Pieter Baan Centrum (PBC) van Utrecht
naar Almere
Op 14 mei 2020 werd bij de DJI aangegeven dat er in het voormalige pand van het PBC in Utrecht
mogelijk goederen zijn achtergebleven. Hierop is direct actie ondernomen: twee medewerkers van
de Landelijke Bijzondere Bijstand (LBB) van de DV&O zijn naar het voormalige pand van het PBC in
Utrecht gegaan, en hebben alle achtergebleven goederen meegenomen naar een magazijn van de
DV&O in een beveiligde locatie. Op 15 mei 2020 heeft een medewerker van het NIFP de aard van de
goederen globaal vastgesteld. Het gaat voornamelijk om mappen met daarin documenten met
gebouwgebonden informatie, en een niet meer actuele pzi lijst. Deze lijst betrof een overzicht met
persoonsgegevens van een lage privacygevoeligheid. Er zijn geen documenten gevonden met
informatie over observandi. Op dit moment vindt gedetailleerd onderzoek plaats naar de goederen
en waarom een gedeelte daarvan niet conform afspraak is afgevoerd en overgedragen.
14 mei
Ernstige ordeverstoring RJJI, locatie Den Hey-Acker
Op 14 mei 2020 is er in de middag een groepsopstand geweest onder twee jongeren van een afdeling
van RJJI locatie Den Hey-Acker. Hierbij is een medewerker in een onveilige situatie op de groep
terecht gekomen. De medewerker had zich opgesloten in een ruimte en gaf vanuit hier herhaaldelijk
een alarmsignaal. De jeugdigen hebben tijdens de situatie schade aangericht aan het gebouw en de
middelen op de afdeling, door onder andere een poging om brand te stichten. Er is bij de eerste
berichtgeving een crisisteam opgezet en gezien de ernst van de situatie is de politie ingeschakeld. Bij
aankomst is de situatie verkend en het arrestatieteam heeft de jeugdigen vervolgens gearresteerd.
De medewerker heeft geen fysieke schade opgelopen en krijgt nazorg conform het nazorgbeleid van
de RJJI.

11 mei
Aanhouding medewerker DJI
Vanuit de recherche is het bericht binnengekomen dat op maandagavond 11 mei 2020 een beveiliger
van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) door het arrestatieteam op zijn woonadres is
aangehouden. Het betreft een verdenking van een ernstig strafbaar feit. Verdere details zijn
vooralsnog niet bekend.
Aanvulling afloopbericht 19 mei: in navolging op de piketmelding van 12 mei 2020 is op vrijdag 15
mei 2020 vanuit de recherche het bericht binnengekomen dat de betreffende medewerker van de
DV&O is heengezonden. Het strafrechtelijke onderzoek zal wel worden voortgezet. Naast het
onderzoek van de recherche wordt binnen de DV&O intern een (disciplinair) onderzoek gestart en
voortgezet
9 mei
Ongeoorloofde afwezigheid van een tbs-gestelde tijdens proefverlof bij FPC Dr. S. van Mesdag
Een tbs-gestelde van FPC Dr. S. van Mesdag die in het kader van proefverlof in de beschermde
woonvorm van de Scholtenhof verblijft, is ongeoorloofd afwezig geweest. De betrokkene fietste op
zaterdag 9 mei om 19:45, zonder toestemming, weg. De zorginstelling heeft de politie ingeschakeld
en deze heeft betrokkene om 20:45 uur gevonden en teruggebracht naar de zorginstelling.
Betrokkene is die avond opgehaald en teruggebracht naar FPC Dr. S. van Mesdag. Er zijn geen
aanwijzingen voor het plegen van strafbare feiten tijdens zijn ongeoorloofde afwezigheid.
9 mei
Natuurlijk overlijden van een gedetineerde in PI Ter Apel
Op zaterdag 9 mei 2020 is een gedetineerde in PI Ter Apel overleden. De gedetineerde werd in de
ochtend aangetroffen door het afdelingspersoneel. Onmiddellijk is er alarm geslagen en is
afwachting van de komst van de ambulance gestart met reanimatie met AED. De reanimatie is
vervolgens overgenomen door het ambulancepersoneel. Dit mocht echter niet baten. Forensisch
onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak (acute hartaanval).
Het lichaam is hierna vrijgegeven.
7 mei
Ordeverstoring in PI Sittard
Op donderdag 7 mei 2020 is er in de PI Sittard alarm geslagen vanwege het feit dat er twee (roze)
rookbommen op het dak van de PI waren gegooid. Op dat moment verbleven er gedetineerden op
de luchtplaats. Omdat er sprake was van een ernstige ordeverstoring werd het luchten onmiddellijk
beëindigd en werden de gedetineerden verzocht om naar binnen te gaan. Negentien gedetineerden
weigerden hieraan gehoor te geven. Ook na een gesprek met een afdelingshoofd bleven zij bij hun
weigering om de luchtplaats te verlaten. Na een korte periode zijn de gedetineerden zonder verdere
problemen alsnog naar binnen gegaan. Op basis van verkregen informatie blijken de rookbommen
een ludieke actie van buiten omdat de partner van een gedetineerde in PI Sittard in verwachting is
van een dochter. Naast de rookbommen is ook een telefoon op het dak aangetroffen. De weigering
van de 19 gedetineerden om de luchtplaats te verlaten was een protestactie omdat het al de derde
keer in korte tijd was dat het luchtmoment voortijdig werd afgebroken vanwege contrabande die
over de muur werd gegooid.
4 mei
Suïcide van een gedetineerde in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van PI Vught
Op maandag 4 mei 2020 heeft een gedetineerde in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van
PI Vught suïcide gepleegd. Dit werd tijdens de medicatieronde ontdekt. Onmiddellijk is er alarm
geslagen en is in afwachting van de komst van de ambulance gestart met reanimatie met AED. De
reanimatie is vervolgens overgenomen door het ambulancepersoneel. Dit mocht echter niet baten.

De gedetineerde was overleden. De schouwarts en de technische recherche hebben onderzoek
verricht. Het lichaam is hierna vrijgegeven.
1 mei
Poging tot suïcide door gedetineerde in PI Rotterdam, locatie De Schie
Op vrijdag 1 mei 2020 heeft een gedetineerde van de PI Rotterdam een poging tot suïcide gedaan.
Personeel heeft hem eerste hulp verleend en via 112 de hulpdiensten gewaarschuwd. De
gedetineerde is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar bij controle bleek dat hij op
enkele plaatsen botbreuken had waaraan hij is behandeld. Er waren geen aanwijzingen van
suïcidaliteit bij deze gedetineerde. De poging tot suïcide is gemeld bij de Calamiteiten
onderzoekscommissie (Caloc) en de IGJ.

