Voorvallen januari 2021
27 januari 2021
Stroomstoring PI Vught
Op woensdag 27 januari 2021 heeft een stroomstoring plaatsgevonden in een aantal units in PI Vught. Hierdoor konden een
aantal voorzieningen niet worden gebruikt, zoals intercomverbinding, cameratoezicht en TV. Het dagprogramma is om die
reden ’s-morgen niet opgestart. De stroomstoring had geen invloed op de buitenbeveiliging en ook niet op de EBI. Rond het
middaguur was de stroomstoring opgelost en kon het reguliere dagprogramma worden hervat.
27 januari 2021
Celbrand DC Schiphol
Op 27 januari 2021 heeft een justitiabele in het DC Schiphol in zijn cel brandgesticht door het matras aan te steken, met
veel rookontwikkeling tot gevolg. De brand kon door adequaat optreden van het personeel snel worden geblust, waarna de
brandweer nacontrole heeft uitgevoerd en de rook is afgezogen. De betrokken justitiabele is door de medische dienst
gecontroleerd op eventuele rookvergiftiging, en vervolgens in de afzonderingscel geplaatst. De andere justitiabelen van de
afdeling waar het incident plaatsvond, zijn intern verplaatst totdat de afdeling is gereinigd en weer in gebruik kan worden
genomen. Verschillende medewerkers zijn onderzocht op mogelijke rookvergiftiging, van wie één uit voorzorg in het
ziekenhuis. Een medewerker, tegen wie de betrokken justitiabele een prullenbak had gegooid, is gecontroleerd op
eventueel letsel, maar behoefde geen verdere medische behandeling. De directeur zorgt voor opvang en nazorg van de
betrokken medewerkers als dat nodig is.
24 januari 2021
Suïcide justitiabele PI Leeuwarden
Op zondag 24 januari 2021 constateerde personeel in de PI Leeuwarden tijdens de wekronde dat een justitiabele op cel
suïcide had gepleegd. De politie en de schouwarts hebben onderzoek gedaan, waarna het lichaam is vrijgegeven.
De directeur zorgt voor begeleiding van betrokken personeelsleden als dat nodig is.
Er waren geen aanwijzingen van suïcidaliteit bekend in de inrichting. De directeur heeft het overlijden conform vastgestelde
procedures gemeld bij de IGJ en de Calamiteiten Onderzoekscommissie (Caloc), die het overlijden zal onderzoeken.
21 januari 2021
Mogelijk niet integer handelen medewerker PI Krimpen
Op 21 januari 2021 heeft de directeur van de PI Krimpen een medewerker de toegang tot de inrichting ontzegd, naar
aanleiding van aanwijzingen dat zij een mogelijk niet professionele relatie onderhield met een justitiabele.
De directeur verzoekt het Bureau Integriteit onderzoek te doen. De medewerker ontkent niet-integer te hebben gehandeld.
Wanneer het onderzoek daartoe aanleiding geeft treft de directeur passende maatregelen.
20 januari 2021
Stroomstoring bij RJJI, locatie de Hartelborgt
Op 20 januari 2021 waren er in RJJI-locatie de Hartelborgt problemen met de stroomvoorziening. Er vonden in de middag
werkzaamheden plaats aan de stroomvoorziening. Daardoor zou (gepland) de stroom worden uitgeschakeld voor korte tijd.
Echter lukte het niet om de stroomvoorziening weer op te starten. Hierdoor zat de inrichting vanaf 17:00 uur in het donker.
Aangezien het herstel van de stroomvoorziening langer leek te gaan duren is er door de ingeroepen hulpdiensten rond
19.00 uur uit voorzorg opgeschaald naar GRIP-1. Gedurende de periode zijn geen veiligheidsrisico’s voor en door jeugdigen
ontstaan. Om 21:15 uur was het probleem opgelost en heeft de brandweer de inrichting weer vrijgegeven
20 januari 2021
Ongeoorloofde afwezigheid tbs-gestelde Trajectum Hoeve Boschoord
Op 18 januari 2021 heeft een tbs gestelde ten onrechte toestemming gekregen van een begeleider om op begeleid
groepsverlof te gaan. Betrokkene heeft conform zijn verlofplan enkel toestemming voor 1-op-1 begeleid verlof. Het verlof is
goed verlopen en betrokkene is teruggekeerd naar de inrichting. De afwijking van het verlofplan is op 19 januari 2021 door
de betrokken behandelaar geconstateerd.
15 januari 2021
Onttrekking jeugdige aan toezicht tijdens begeleid verlof buiten de inrichting
Een PIJ-er van de RJJI De Hartelborgt heeft zich op 15 januari jl. onttrokken aan begeleid verlof. Betrokken jeugdige was aan
het bellen in de aangrenzende kamer waar zicht op hem was. Toen een familielid op de overloop ging roken, was de
verwachting dat jeugdige mee zou lopen naar de overloop om ook te roken. Op het moment dat de begeleider richting de
overloop keek waar de jeugdige verwacht werd, is betrokkene de trap op gerend naar boven. De begeleider is meteen
achter de jeugdige aan de trap op gegaan. Eenmaal boven gekomen zag de begeleider een groot slaapkamerraam open
staan. Waarschijnlijk is de jeugdige hierdoor naar buiten gesprongen.
De begeleider heeft hierop de politie en FAST NL ingeschakeld. Waarop de politie middels o.a. een helikopter de wijk heeft
uitgekamd. De jeugdige is toen niet gevonden. Betrokkene is dinsdagmiddag 19 januari aangehouden en de volgende dag
teruggekeerd in de inrichting.

9 januari 2021
Coronamaatregelen PI Ter Apel
Op zaterdag 9 januari heeft de directie van PI Ter Apel besloten om een zogenoemde “lockdown” in de stellen in de PI. Deze
maatregel houdt in dat alle circa 450 justitiabelen tot nader bericht op cel verblijven en dat zij niet deelnemen aan
activiteiten, individuele of gezamenlijke activiteiten. Aan de rechtsgang zoals advocatenbezoek, uitlevering of vertrek naar
het land van herkomst en rechtbankbezoek, zal individueel uitvoering worden gegeven. Er wordt gestreefd om gesprekken
zoveel als mogelijk is via Skype te laten plaatsvinden
De maatregel van een “lockdown” is door de directeur – na overleg/afstemming met de GGD - genomen vanwege een
aantal van 14- positief op C-19 geteste justitiabelen. Deze justitiabelen verbleven op verschillende afdelingen. Door deze
maatregel moet verdere verspreiding van het virus in PI Ter Apel worden voorkomen.
PI Ter Apel is tot eind 2020 op een enkele positieve test na gevrijwaard gebleven van positief geteste justitiabelen op C-19.
Met de GGD is afgesproken dat deze week alle in PI Ter Apel verblijvende justitiabelen worden getest op C-19. Naar
aanleiding van de uitkomsten van de tests zal worden besloten wanneer de lockdown kan worden opgeheven. Hier zal de
GGD ook nadrukkelijk bij betrokken zijn. Personeel van PI Ter Apel wordt eveneens getest indien dit is geïndiceerd vanuit
bron- en contactonderzoek van de GGD.
7 januari 2021
Overlijden justitiabele JCvSZ PI Haaglanden
Op 7 januari 2021 is een justitiabele overleden in het JCvSZ. Deze justitiabele verbleef sinds 4 augustus 2020 in het JCvSZ,
waar hij in verband met zijn gezondheidstoestand vanuit het JC Zaanstad was geplaatst.
De schouwarts heeft onderzoek uitgevoerd, waarna het lichaam is vrijgegeven en opgehaald door de
begrafenisondernemer. Volgens de vaste procedure bij een verwacht overlijden, wordt in het JCvSZ een intern onderzoek
uitgevoerd. De directeur meldt het overlijden bij de IGJ en bij de calamiteiten-onderzoekscommissie (Caloc).
7 januari 2021
Agressie justitiabelen PI Lelystad
Op 7 januari 2021 ontstond een handgemeen tussen twee justitiabelen nadat een justitiabele naar de cel van de andere
was gegaan. Hierbij heeft de ene justitiabele de ander verwond met een bestekmes.
De gewonde justitiabele is in eerste instantie behandeld door de medische dienst van de PI en vervolgens ter controle
overgebracht naar het ziekenhuis waarna hij is overgebracht naar het politiebureau in Lelystad.
Beide justitiabelen zijn door de politie aangehouden in verband met het geweldsincident.
4 januari 2021
Aantreffen contrabande FPC dr. S. van Mesdag
Bij een tbs-gestelde die verblijft in FPC dr. S. van Mesdag, is op maandagmorgen 4 januari jl. is bij een controle door de
sociotherapie van de spullen van een patiënt die opgeslagen waren in dozen op de unit buiten zijn bereik, een op een
vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om een zogeheten alarmpistool, Betrokken tbsgestelde zegt geen weet te hebben gehad van de aanwezigheid van deze contrabande tussen zijn bezittingen. Momenteel
wordt nader door de kliniek onderzocht hoe de contrabande binnen heeft kunnen komen in het FPC.
3 januari 2021
Ernstige ordeverstoring PI Ter Apel
Op zondag 3 januari 2021, kort voor het einde van het dagprogramma, hebben 18 justitiabelen in PI Ter Apel zichzelf
opgesloten in de afdelingskeuken en hebben daarbij de toegang tot de keuken gebarricadeerd. De justitiabelen
wilden met deze actie hun onvrede kenbaar maken over de corona-maatregelen en over de naar hun mening strenge
huisregels in de PI. Ook wilden zij duidelijk maken het niet eens te zijn met het beleid dat vreemdelingen in de
strafrechtsketen tijdens hun detentie worden geacht mee te werken aan de voorbereiding van hun terugkeer naar het land
van herkomst. Vanaf 22:10 uur is het Intern Bijstandsteam (IBT) van PI Ter Apel samen met de Landelijke Bijzondere
Bijstand (LBB) gestart met het ontruimen van de afdelingskeuken. Dit is verder zonder geweld verlopen.
In afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek is aan 18 justitiabelen een ordemaatregel opgelegd tot plaatsing in
afzondering voor de duur van 14 dagen. Een aantal justitiabelen zijn overgebracht naar naburige PI’s waar zij in een
afzonderingscel zijn geplaatst. Uit het onderzoek zal blijken in welke mate de justitiabelen betrokken zijn geweest en volgt
er mogelijk een disciplinaire straf. Vanwege het voorval is het dagprogramma in PI Ter Apel op 4 januari 2021 aangepast.

1 januari 2021
Ernstige agressie tegen personeel PI Nieuwegein
Op vrijdag 1 januari 2021 heeft een justitiabele na een dagelijkse cel inspectie een personeelslid ernstig verwond. De
betreffende justitiabele was bezig met koken in de afdelingskeuken en heeft toen hij werd aangesproken door een
personeelslid hete olie over dit personeelslid gegooid en deze medewerker gestoken met een aardappelschilmesje dat tot
de inventaris van de afdelingskeuken behoort.
Een tweede personeelslid raakte gewond toen hij zijn collega te hulp kwam en de justitiabele onder controle wilde brengen.
De justitiabele heeft hem meerdere malen geslagen en oogletsel toegebracht.
De twee gewonde personeelsleden zijn ter behandeling met ambulances overgebracht naar het ziekenhuis. De justitiabele
is in afzondering geplaatst en zal disciplinair worden gestraft. De politie doet onderzoek en er wordt aangifte gedaan.

