Voorvallen november 2021
30 november 2021
Overlijden gedetineerde JC Zaanstad
Op dinsdag 30 november 2021, om 00:34 uur, is een gedetineerde in JC Zaanstad
overleden. De meldkamer van JC Zaanstad was in de nacht door de vriendin van de
gedetineerde gebeld dat haar vriend zich niet goed voelde met wie zij kort daarvoor
telefonisch contact had (in JC Zaanstad beschikken gedetineerden over telefoon op
cel). Bij het ter plaatse komen in de cel heeft personeel onmiddellijk alarm geslagen
en is met behulp van de AED gestart het met uitvoeren van levenreddende
handelingen. Dit werd later overgenomen door ambulancepersoneel. Dit
mocht echter niet baten. In vervolg daarop is onderzoek uitgevoerd door de schouwarts,
recherche en hulpofficier. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er sprake is van een
natuurlijke doodsoorzaak. Het lichaam is hierna vrijgegeven en naar een
rouwcentrum overgebracht door de begrafenisondernemer.
29 november 2021
Onttrekking aan toezicht tijdens begeleid verlof RJJI De Hartelborgt
Een PIJ-er van de RJJI De Hartelborgt is op 28 november jl. rond 16:30 uur
onttrokken aan begeleid verlof bij zijn familie thuis. Tijdens het toiletbezoek van de
begeleider wist de betrokken jeugdige zich te onttrekken. Zijn familielid wist hem hier
niet van te weerhouden en waarschuwde de begeleider. Beiden zijn achter
betrokkene aangerend maar er helaas niet in geslaagd om hem te stoppen.
De begeleider heeft hierop de politie en FAST NL ingeschakeld.
26 november 2021
Aanrijding dienstvoertuig DV&O en burgervoertuig
Op vrijdag 26 november waren twee medewerkers van de DV&O belast met een spoed
ophaalopdracht van een gedetineerde vanaf steunpunt Zoetermeer naar het Erasmus
Medisch Centrum (EMC). Dit geschiedde als een bijzondere opdracht (BO). Bij het wegrijden
van de vertreklocatie is er conform uitvoeringscriteria met optische- en geluidssignalen
gereden. Tijdens het aanrijden van een drukke kruising kregen de medewerkers, als
hulpverleningsvoertuig, vrij baan van de overige weggebruikers. Op het moment dat de
medewerkers met hun dienstvoertuig nagenoeg het kruispunt gepasseerd waren, werden zij
door een burgervoertuig met een hoge snelheid in de rechterzijflank aangereden. Na de
aanrijding hebben de medewerkers gelijk hulp verleend aan de betrokken bestuurder en is
contact gezocht met het Operationeel Centrum (OC) waarna politie en ambulance kort
daarna ter plaatse zijn gekomen. Het ambulancepersoneel heeft zich over de betrokken
bestuurder ontfermd en voor een nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Door
de politie wordt een verkeersongevallenanalyse (VOA) uitgevoerd en is het beschadigde
dienstvoertuig door de politie naar een veilige locatie afgevoerd. De DV&O-medewerkers
hebben aan deze aanrijding geen ernstig letsel overgehouden. Zij zijn door hun
leidinggevende opgehaald en teruggebracht naar de vervoersafdeling. Betreffende
gedetineerde is door de in het ziekenhuis aanwezige DV&O medewerkers naar het Justitieel
Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) overgebracht.

24 november 2021
Patiënt opgehaald voor verhoor FPC de Rooyse Wissel
Betrokkene is op dinsdag 23 november opgehaald door de politie voor verhoor. Hij wordt als
verdachte aangemerkt in een cold case zaak. Deze zaak speelde al voordat hij bij de Rooyse
Wissel was.
23 november 2021
Agressie tegen personeel RJJI de Hartelborgt
Maandagavond rond 16:15 uur heeft een jeugdige op de FOBA (forensische
observatieafdeling) een gesprek gevoerd met zijn psychiater waarin hij iets te horen heeft
gekregen dat hij niet wilde horen. Desondanks werd het gesprek rustig afgesloten. Tijdens
het gesprek met de psychiater heeft een groepsleider in de kantoorruimte groente gesneden
voor het avondmaal. Na dit gesprek mocht de jeugdige niet gaan roken waarop hij heel boos
werd, naar de kantoorruimte rende waar het mes nog lag. Hij heeft het mes te pakken
gekregen en begon te steken. De betreffende groepsleider wist weg te komen en sloot
zichzelf op in het washok. De jeugdige bleef voor het washok met het mes staan zwaaien
waardoor het personeel niet in staat was het mes van hem af te nemen en hun collega te
hulp te schieten. Het IBT en de politie zijn opgeroepen en waren snel ter plaatse. De politie
was genoodzaakt om de jeugdige in zijn been te schieten. De groepsleider is
levensbedreigend gewond geraakt en is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De
jeugdige is onder begeleiding van het IBT en de politie per ambulance vervoerd naar het
ziekenhuis.
22 november 2021
Agressie tussen gedetineerden PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven
Op vrijdag 19 november 2021, om 11:11 uur, heeft een gedetineerde in PI
Veenhuizen, locatie Norgerhaven, een medegedetineerde verwond met een klap in het
gezicht. Het slachtoffer moest vanwege het toegebrachte letsel en medische klachten voor
behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis, maar kon dezelfde dag weer terug
naar de inrichting. Op basis van verkregen informatie zag het slachtoffer dat er spullen uit
zijn cel waren ontvreemd. Bij het verlaten van zijn cel sprak hij een medegedetineerde aan
die hij kort daarvoor uit zijn cel zag komen. Bij deze confrontatie is het slachtoffer
in het gezicht geslagen. Naar aanleiding van het voorval is de politie in de inrichting aanwezig
geweest en is er onderzoek verricht. Het dagprogramma van de afdeling is vanwege het
voorval voor de rest van de dag stilgelegd.
20 november 2021
Poging tot onttrekking tijdens medisch transport DV&O
Op vrijdag 19 november 2021 was de DV&O belast met een medisch transport van de PI
Alphen aan den Rijn, locatie Eikenlaan, naar het ziekenhuis. Vanuit de transportaanvraag
was er geen sprake van bijzonderheden aangaande de te vervoeren persoon. Dit gegeven in
combinatie met het feit dat betrokkene letsel aan zijn been had waardoor hij zichtbaar
moeilijk kon lopen, heeft gemaakt dat betrokkene zonder toepassing van
vrijheidsbeperkende middelen is verplaatst van het voertuig naar het ziekenhuis en vice
versa. Vanwege het moeilijk ter been zijn, hebben de medewerkers DV&O betrokkene in een
rolstoel verplaatst. Na het medische consult, bij terugkeer bij het voertuig, zag betrokkene
kans om weg te rennen. De medewerkers DV&O hebben meteen de achtervolging ingezet.

Vanwege de afstand tussen betrokkene en een van de medewerkers DV&O, heeft
laatstgenoemde zijn vuurwapen ter hand genomen en betrokkene verbaal gesommeerd om
te blijven staan. Daarbij heeft de medewerker DV&O een waarschuwingsschot gelost.
Betrokkene gaf hier geen gehoor aan en klom over een muur waarna hij in een sloot terecht
kwam. De medewerker DV&O heeft vervolgens zijn vuurwapen op betrokkene gericht en
hem nogmaals gesommeerd om zijn poging te staken. Wederom gaf betrokkene hier geen
gehoor aan en vervolgde zijn vluchtpoging. De medewerker DV&O heeft zijn vuurwapen
geborgen en is betrokkene achternagegaan door naar de overkant van de sloot te
zwemmen. Kort daarna struikelde betrokkene waardoor de medewerker DV&O hem kon
overmeesteren en heeft geboeid. Inmiddels waren er twee andere DV&O medewerkers ter
plaatse om te assisteren en betrokkene naar het voertuig te brengen. Hierna is betrokkene
retour gebracht naar de PI Alphen aan den Rijn.
19 november 2021
Politiecontact justitiabele tijdens scholing en trainingsprogramma (STP) (JJI Lelystad)
Betrokkene verblijft buiten in een STP-traject. Er waren geen bijzonderheden te melden
omtrent betrokkene. Wel constateerde de woonlocatie dat betrokkene niet op school was
verschenen. Na een zoektocht bleek betrokkene te zijn aangehouden op verdenking van
betrokkenheid bij een gewapende woninginbraak in vereniging gepleegd. Betrokkene is op
17 november aangehouden door de politie en op vrijdag 19 november voorgeleid en in
bewaring gesteld voor de duur van 14 dagen. Betrokkene verblijft in de PI Dordrecht en
heeft alle beperkingen.
18 november 2021
Suïcide gedetineerde PI Leeuwarden
Op woensdag 17 november 2021, om 07:30 uur, werd door personeel van PI
Leeuwarden tijdens de wekronde ontdekt dat een gedetineerde zichzelf van het leven heeft
beroofd. Onmiddellijk is er alarm geslagen en zijn de gedetineerden van de betreffende
afdeling op cel ingesloten. Op basis van uiterlijke kenmerken is er geen reanimatie
toegepast maar is de cel verzegeld en zijn direct politie, recherche, en
schouwarts geïnformeerd. Na het onderzoek door recherche en schouwarts is het
lichaam vrijgegeven en overgebracht naar een uitvaartcentrum.
Er waren geen indicaties van suïcidegevaar ten aanzien van de gedetineerde.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd is geïnformeerd. Er wordt een
calamiteitenonderzoek uitgevoerd.
17 november 2021
Inbraak en diefstal KVJJ Rijnmond
In de ochtend van 16 november blijkt er te zijn ingebroken in de Kleinschalige Voorziening
Justitiële Jeugd (KVJJ) Rijnmond waarbij er een pinpas is weggenomen.
Dit werd ontdekt door de locatiemanager van de KVJJ Rijnmond. Hij ontving een bericht dat
er een aantal opvallende transacties (tankbeurten) waren gedaan met de pinpas van de KVJJ
Rijnmond. Hoe de pinpas zonder code kon worden gebruikt wordt nog onderzocht. Nadat de
transacties zijn gecheckt is de pinpas direct geblokkeerd. Omdat er geen jeugdigen waren
geplaatst in de KVJJ Rijnmond was er die nacht geen nachtdienst aanwezig.

16 november 2021
Suïcide gedetineerde PI Krimpen a/d IJssel
In de ochtend van 16 november 2021 is omstreeks 06:35 uur bij de vroege teldienst
geconstateerd dan een gedetineerde in de PI Krimpen a/d IJssel (HvB) zich in zijn cel van het
leven heeft beroofd. Onmiddellijk is er alarm geslagen en is na het binnentreden van de cel
geconstateerd dat reanimatie geen zin meer had. Politie en schouwarts hebben onderzoek
gedaan naar het overlijden van de gedetineerde. Omstreeks 10:20 uur is het lichaam
vrijgegeven. Het overlijden zal worden gemeld bij de calamiteiten onderzoekscommissie
(Caloc) en bij de IGJ.
16 november 2021
Ernstige zelfverwonding gedetineerde en agressie naar personeel, PI
Haaglanden, Justitieel Centrum voor Somatische Zorg
Op zaterdag 13 november 2021, om 02:38 uur, heeft een gedetineerde in
het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg in PI Haaglanden zichzelf
met een mes ernstig verwond en heeft hij ingrijpen door personeel getracht te
voorkomen, door hen met het mes te bedreigen. De gedetineerde is door personeel
overmeesterd en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht waar hij is
geopereerd. Het is nog niet duidelijk hoe de gedetineerde, die de avond daarvoor
vanuit het politiebureau in het JCvSZ was ingesloten, over een mes kon
beschikken. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Vanwege de bedreiging naar personeel is er aangifte gedaan bij de politie.
Inmiddels is de gedetineerde vanuit het ziekenhuis teruggebracht naar het JCvSZ.
15 november 2021
Onttrekking tijdens transmuraal verlof FPC de Rooyse Wissel
Betrokkene, verblijvend op een FPA elders, ging in de middag op transmuraal verlof en was
niet op de afgesproken tijd terug. Tijdens het verlof en daarna is er regelmatig telefonisch
contact tussen Rooyse Wissel en betrokkene geweest. Client heeft zich uiteindelijk in alle
vroegte de volgende ochtend weer gemeld.
10 november 2021
Politiecontact justitiabele JJI Lelystad
In de nacht van 6 op 7 november heeft een jeugdige tijdens onbegeleid verlof een eenzijdig
auto-ongeluk gehad. De auto met twee inzittenden is in een sloot terecht gekomen. De
politie is ter plaatse gekomen en heeft geconstateerd dat de jeugdige de bestuurder van de
auto was, maar niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Tevens heeft de politie een
cilinderfles met lachgas aangetroffen in de auto.
2 november 2021
Overlijden tbs gestelde FPC Van der Hoevenkliniek
Op 1 november jl. stond het toepassen van euthanasie op een tbs gestelde gepland. Naar
zorgvuldig medisch oordeel is bij betrokkene sprake van uitzichtloos lijden. Er wordt voldaan
aan de wettelijke vereisten om tot euthanasie over te gaan. In navolging van de gemaakte
afspraken is betrokkene in de vroege ochtend van 1 november in de kliniek overgebracht
naar een Buurtzorgpension waar de euthanasie is uitgevoerd. Om 11.50 heeft de schouwarts
het overlijden van betrokkene bevestigd.

1 november 2021
Suïcide gedetineerde Pieter Baan Centrum (PBC)
Op 29 oktober 2021 werd in het PBC omstreeks 08:55 uur bij het uitdelen van medicatie
geconstateerd dat een gedetineerde in zijn cel suïcide had gepleegd. In het PBC waren geen
aanwijzingen bekend over suïcidaliteit bij de man. Politie en schouwarts hebben onderzoek
uitgevoerd, waarna het lichaam is vrijgegeven. De familie van de man is geïnformeerd over
diens overlijden. De directeur van het PBC heeft het incident gemeld bij de Calamiteiten
onderzoekscommissie (Caloc) en de IGJ. Aan betrokken personeel en mede-observandi is
nazorg verleend en georganiseerd indien dat nodig is.

