Voorvallen juni 2021

28 juni 2021
Overlijden gedetineerde PI Rotterdam, locatie de Schie
Op zondag 27 juni 2021 werd een gedetineerde in verband met diens slechte gezondheidstoestand
vanuit de PI Rotterdam, locatie de Schie overgebracht naar het ziekenhuis.
Familieleden van de man zijn over de slechte gezondheidstoestand van de gedetineerde
geïnformeerd, zodat zij op zondagmiddag in het ziekenhuis bij de man op bezoek konden.
In het begin van de avond is de man in het ziekenhuis overleden. De schouwarts heeft een
natuurlijke doodsoorzaak vastgesteld. De directeur informeert de calamiteitenonderzoekscommissie
(Caloc) en de IGJ over het overlijden.
23 juni 2021
Geweld tegen personeel PI Leeuwarden
Op 22 juni 2021 omstreeks 14:00 uur werd een gedetineerde, die in een individueel programma zit
van de PI Leeuwarden, uitgesloten om te kunnen koken tijdens een luchtmoment van andere
gedetineerden.
Na het uitsluiten werd de gedetineerde agressief en viel hij zonder aanwijsbare aanleiding twee
personeelsleden aan door hen te slaan en te schoppen. Eén van de medewerkers raakte ten val,
waarna de gedetineerde op hem in bleef schoppen. Een op de afdeling aanwezige verpleegkundige
maakte direct alarm, waarna binnen enkele ogenblikken andere personeelsleden op de afdeling
aanwezig waren die de collega’s konden ontzetten. Nadat de gedetineerde onder controle was
gebracht, is hij in de strafcel geplaatst. Hij is door de directeur gestraft met een verblijf van 14 dagen
in de strafcel, en is inmiddels overgeplaatst naar de afdeling voor beheers problematische
gedetineerden (BPG). Een personeelslid is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij
werd behandeld aan zijn verwondingen.
22 juni 2021
Ontvluchting en aanhouding van een justitiabele in PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven
Op maandag 21 juni 2021, om 14:45 uur, heeft een gedetineerde in PI Veenhuizen, locatie
Norgerhaven kans gezien te ontvluchten door zich te verstoppen in een vrachtwagen bij het
arbeidscomplex. De gedetineerde werkte in het arbeidscomplex omdat hij lid was van het
klussenteam van de PI. De vrachtwagen was bij het verlaten van het arbeidscomplex door personeel
van PI Veenhuizen zowel binnen, buiten als onder gecontroleerd. Hierbij waren er geen
onregelmatigheden geconstateerd. Na alarmering is de justitiabele enkele kilometers verder door de
politie aangehouden en is hij om 15:57 uur teruggebracht naar de PI waar hij voor de duur van 14
dagen in een strafcel is geplaatst.
21 juni 2021
Politiecontact n.a.v. verdenking gepleegd delict tijdens verlof FPC de Rooyse Wissel
Een tbs-gestelde van FPC de Rooyse Wissel is op zaterdag 19 juni 2021 tijdens een onbegeleid verlof
betrokken geweest bij een incident. Hij is omstreeks 15:20 uur aangehouden door de politie. Hij
wordt verdacht van het betasten van drie minderjarigen. De politie doet op dit moment nader
onderzoek.

17 juni 2021
Onttrekking aan toezicht tijdens begeleid verlof buiten de inrichting JJI Lelystad
Een jeugdige met een PIJ-maatregel was op bezoek in het ziekenhuis bij een familielid die daar ligt
opgenomen. Bij het verlaten van het ziekenhuis is de jeugdige weggerend. De begeleider heeft
geprobeerd hem tegen te houden, maar dit is niet gelukt. De begeleider heeft de politie
ingeschakeld, die direct is gaan zoeken in de omgeving.
Update 15 juli: betrokkene is op 14 juli retour inrichting gebracht door de politie.
17 juni 2021
Suïcide gedetineerde JC Zaanstad
Op 17 juni 2021 omstreeks 12:30 uur werd in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) een gedetineerde
liggend aangetroffen in zijn cel. Onmiddellijk zijn de hulpdiensten gewaarschuwd.
Personeel heeft getracht de man te reanimeren totdat het ambulancepersoneel de reanimatie
overnam. Na enige tijd heeft het ambulancepersoneel de reanimatiepogingen beëindigd omdat de
man was overleden. De man was onder de aandacht van de psycholoog en het afdelingspersoneel in
verband met een suïcidepoging vlak voor diens detentie. In de ochtend van 17 juni had hij zonder
bijzonderheden meegedaan met het dagprogramma. In de ochtend had de man ook een gesprek met
de mentor, waarin hij geen aanleiding gaf rekening te houden met verhoogd suïcidegevaar. Politie en
schouwarts hebben onderzoek gestart naar het overlijden van de man.
Het overlijden zal worden gemeld bij de calamiteiten onderzoekscommissie (Caloc) en bij de IGJ.
11 juni 2021
Onttrekking door niet tijdig terug te keren naar de kliniek na onbegeleid verlof FPC Pompestichting
Een tbs-gestelde vertrok op 8 juni vroeg in de ochtend om naar zijn werk te gaan. Begin van de avond
is er telefonisch contact tussen betrokkene en de begeleiding. Hierbij ontstaat de indruk dat er
sprake is van alcoholgebruik. Nadat hierna contact met de werkgever is gezocht blijkt dat betrokkene
die dag vrij had gevraagd. Ondanks bestaande afspraken hieromtrent was dit niet bekend bij de
begeleiding. Omdat er geen contact meer met betrokkene is te krijgen wordt FASTNL geïnformeerd
wanneer betrokkene niet volgens afspraak om 22.00 uur terug is in de kliniek.
Op 9 juni in de ochtend heeft betrokkene contact met de kliniek gezocht en verteld waar hij verblijft.
Na het contact met de kliniek is betrokkene echter weer doorgereisd naar een andere bestemming.
In de avond van 9 juni wordt betrokkene aangehouden in Dordrecht. Hij was betrokken bij een
opstootje en is na controle in het ziekenhuis overgebracht naar het politiebureau aldaar.
Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er sprake is van het plegen van strafbare feiten tijdens
de onttrekking.
11 juni 2021
Suïcide gedetineerde JC Zaanstad
Op 11 juni 2021 werd in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) bij de wekronde omstreeks 07:15 uur
een gedetineerde levenloos aangetroffen in zijn cel. Er waren geen aanwijzingen van suïcidaliteit
bekend in het JCZ. Politie en schouwarts hebben onderzoek gedaan naar het overlijden van de man.
Omstreeks 11:15 uur is het lichaam vrijgegeven. Het overlijden zal worden gemeld bij de calamiteiten
onderzoekscommissie (Caloc) en bij de IGJ.

7 juni 2021
Gedetineerde ten onrechte in vrijheid gesteld PI Grave
Op maandag 7 juni 2021, om 19:15 uur, is een justitiabele in PI Grave ten onrechte in vrijheid gesteld.
De PI had begin van die avond via de zaakregisseur van het AICE een bevel van de rechtbank
ontvangen om de justitiabele onmiddellijk in vrijheid te stellen voor de titel waarvoor hij in
voorlopige hechtenis verbleef. Er is vervolgens door de PI uitvoering gegeven aan dit bevel.
De volgende morgen echter bleek dat de justitiabele ten onrechte in vrijheid was gesteld. Betrokkene
had in detentie moeten blijven omdat Polen om zijn uitlevering had verzocht. Deze titel/dit verzoek
maakte onderdeel uit van het fysieke dossier van de justitiabele. Gebleken is dat dit dossier niet is
geraadpleegd voordat de justitiabele in vrijheid werd gesteld.
Inmiddels heeft de PI de procedures rond onmiddellijke invrijheidstelling buiten kantooruren
aangescherpt. Het OM is geïnformeerd ten behoeve van het opnieuw aanhouden van de justitiabele.
4 juni 2021
Gedetineerde ten onrechte in vrijheid gesteld PI Zuidoost, locatie Ter Peel
Op 27 mei 2021 is een vrouwelijke justitiabele in PI Zuidoost, locatie Ter Peel, ten
onrechte in vrijheid gesteld. Dit is gebeurd na een foutieve berekening van de ontslagdatum door de
administratie van de PI. Het betrof een complexe berekening. Ook tijdens de voorgeschreven crosscontrole is deze omissie niet herkend. Deze gebeurtenis is voor de directie van de PI aanleiding
geweest om de interne controles en checks aan te scherpen.
Het OM en de politie zijn geïnformeerd gericht op het bevorderen dat het resterend deel van de
opgelegde straf alsnog wordt ondergaan.
2 juni 2021
Agressie tegen personeel JJI Teylingereind
Op de luchtplaats wordt een jeugdige door een medewerker aangesproken op een rookgeur. Volgens
de jeugdige is deze waarneming niet juist. De medewerker wil hierover in gesprek met de jeugdige.
Deze wordt in toenemende mate geagiteerd en slaat uiteindelijk tweemaal vol met zijn vuist in het
gelaat van de medewerker. Collega’s schieten te hulp en sluiten de jeugdige in. Er is aangifte gedaan.

