Voorvallen augustus 2021

27 augustus 2021
Te vroege invrijheidstelling gedetineerde PI Dordrecht
Op 26 augustus 2021 werd een gedetineerde op diens oorspronkelijke VI-datum vanuit de PI
Dordrecht in vrijheid gesteld. Een maand daarvoor had de rechtbank echter besloten de VIdatum met 60 dagen te verlengen na behandeling van een verzoek van de Centrale
Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (CVVI). De directeur van de PI heeft direct
nadat bekend werd dat de man de inrichting niet had mogen verlaten het Veiligheidshuis
geïnformeerd over de te vroege invrijheidstelling. Daarnaast is de man in het
opsporingsregister geplaatst. De directeur onderzoekt de te vroege invrijheidstelling en
bespreekt deze intern en met relevante ketenpartners om te achterhalen wat er precies fout
is gegaan en maatregelen te kunnen treffen om herhaling te voorkomen. De gedetineerde
verblijft inmiddels weer in detentie.
27 augustus
Agressie tegen jeugdige JJI Lelystad
Op 25 augustus omstreeks 14:30 uur stond jeugdige A (slachtoffer) op het balkon met
groepsleiding. Hij werd door jeugdige B gevraagd om even mee te lopen naar binnen. Dit
deed hij. Terwijl jeugdige B het zicht van groepsleiding belemmerde, heeft jeugdige C
jeugdige A geslagen en geschopt. Groepsleiding kwam aanrennen en heeft jeugdige C bij
jeugdige A weggehaald. Groepsleiding constateerde dat jeugdige A buiten bewustzijn was.
Hierop is medische hulp ingeroepen en er is een hersenschudding vastgesteld.
25 augustus 2021
Politiecontact jeugdige JJI Lelystad
Betrokkene verbleef in het kader zijn dagprogramma buiten de inrichting. Op maandag 23
augustus 2021 is hij aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van het plegen van een
gewapende woningoverval. Betrokkene verblijft op het politiebureau. Hij wordt voorgeleid
aan de rechter-commissaris.
20 augustus 2021
Overlijden van een aan detentie onttrokken gedetineerde
Op maandag 16 augustus 2021 heeft PI Zwolle van het Leger des Heils bericht
ontvangen over het overlijden van een gedetineerde die tot 6 juli 2021 in PI Zwolle
inrichting was ingeschreven. Betrokkene, die in het kader van haar opgelegde ISD-maatregel
vanuit PI Zwolle extramuraal was geplaatst, had zich op 6 juli 2021 aan haar detentie
onttrokken.
19 augustus 2021
Poging tot ontvluchting tijdens medisch transport DV&O
Op woensdag 18 augustus 2021 was DV&O belast met een medisch transport van JC
Schiphol naar MKA Kennemer en Meer in Haarlem. Vanuit de transportaanvraag was er geen
sprake van bijzonderheden aangaande de te vervoeren persoon. Betrokken
transportgeleiders hebben besloten betrokkene – vanwege kort strafrestant – ongeboeid te
verplaatsen van het voertuig naar het MKA en vice versa.

Na de behandeling in de kliniek – die zonder problemen is verlopen – zag betrokkene vlak
voor aankomst voertuig de kans om weg te rennen. De DV&O-medewerkers hebben direct
de achtervolging in gang gezet waarbij een van de medewerkers zijn vuurwapen ter hand
heeft genomen om indien noodzakelijk, een waarschuwingsschot te kunnen geven. Dit
wapen is - nadat betrokkene uit het zicht was - weer opgeborgen. Gedurende de
achtervolging heeft de gedetineerde het parkeerterrein verlaten en is hij vervolgens via een
stoep een nabij liggend terrein opgerend. Hier is betrokkene samen met een van de
medewerkers in een sloot beland. In de sloot is een worsteling ontstaan tussen de
gedetineerde en de betreffende medewerker. Hierbij heeft de medewerker een
controletechniek toegepast om te voorkomen dat betrokkene zich zou verzetten. Vervolgens
is de andere medewerker – die inmiddels ook ter plaatse was - de sloot in gegaan om
ondersteuning te verlenen. Betrokkene is meerdere malen verzocht om mee te werken maar
bleef zich verzetten. Vervolgens is de waarschuwing gegeven dat er pepperspray gebruikt
zou worden als hij niet mee zou werken. Op het moment dat de pepperspray ter hand werd
genomen heeft betrokkene zijn verzet gestaakt en is hij door de medewerkers gefixeerd en
geboeid. Daarna is betrokkene door de medewerkers naar het voertuig gebracht en
teruggereden naar JC Schiphol.
18 augustus 2021
Verdenking strafbaar feit gedetineerde tijdens penitentiair programma
Op 17 augustus 2021 werd de PI Vught geïnformeerd over het feit dat een extramuraal
verblijvende gedetineerde door de politie is aangehouden en gehoord op verdenking van
betrokkenheid bij een aanrijding van het dienstvoertuig van een BOA waarna de verdachte is
doorgereden. Het penitentiair programma van de gedetineerde is in verband met deze
verdenking beëindigd. De gedetineerde is opgedragen zich op 18 augustus 2021 te melden in
de PI Sittard. Vanuit de PI Vught is de Centrale Voorziening Voorwaardelijke Invrijheidstelling
(CVVI) geïnformeerd.
11 augustus 2021
Suïcide van een gedetineerde
Op 11 augustus 2021 omstreeks 09:00 uur constateerde personeel op de extra
zorgvoorziening (EZV) van het JC Zaanstad bij het uitsluiten voor het luchten dat een
gedetineerde zich op zijn cel van het leven had beroofd.
Onmiddellijk zijn personeelsleden gestart met reanimatie en zijn de hulpdiensten
gewaarschuwd. Ambulancepersoneel heeft de reanimatie overgenomen. Na enige tijd heeft
een arts van de traumahelikopter geconstateerd dan de man was overleden.
De schouwarts heeft onderzoek gedaan, waarna het lichaam is vrijgegeven en de overledene
is opgehaald door de begrafenisondernemer. De directeur heeft de familie van de man
geïnformeerd over diens overlijden. Het overlijden zal worden gemeld bij de IGJ en bij de
calamiteiten-onderzoekscommissie (Caloc), die onderzoek zal doen.
10 augustus 2021
Niet integer handelen door personeelslid JC Zaanstad
In het JC Zaanstad is op grond van intern onderzoek geconcludeerd dat een personeelslid
goederen ten behoeve van een gedetineerde heeft ingevoerd, hetgeen niet is toegestaan.
In een hoorgesprek van de directeur met het betreffende personeelslid heeft het
personeelslid toegegeven dat hij in de afgelopen weken enkele malen goederen (waaronder

een oplaadsnoer voor een telefoon en Cd’s) ten behoeve van een gedetineerde heeft
ingevoerd. De directeur heeft het personeelslid op staande voet ontslagen.
6 augustus 2021
Agressie tegen personeel DV&O
Op vrijdag 16 juli 2021 waren twee DV&O-medewerkers belast met het regulier beveiligd
vervoer (RBV) van een justitiabele vanaf DC Zeist naar DC Rotterdam.
Betrokkene wilde niet op transport en heeft bij het instappen in het voertuig een DV&Omedewerker op zijn kaak geslagen. In het daarna ontstane handgemeen zijn medewerker en
betrokkene hard op de grond gevallen. De DV&O-medewerker heeft geprobeerd de val te
breken zodat betrokkene niet met zijn hoofd op de grond is gevallen.
Uiteindelijk heeft betrokkene onder begeleiding van medewerkers van DV&O en van het DC
Zeist alsnog in het voertuig plaatsgenomen. Kort na aankomst in DC Rotterdam begon
betrokkene zich opnieuw te verzetten. Betrokkene is vervolgens met behulp van
medewerkers uit het DC Rotterdam uit het voertuig gehaald, met gepast geweld
gestabiliseerd en geboeid. Daarna is betrokkene door de medewerkers van DC Rotterdam
naar de isolatiecel gebracht. Vanaf het moment dat betrokkene uitstapte werd opgemerkt
dat betrokkene mank liep en hij gaf ook aan pijn te hebben. Betrokkene is daarom gezien
door de medische dienst en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is gebleken
dat zijn heup uit de kom was en dat er een scheurtje in het bot van zijn been zat. Betrokkene
is vervolgens geopereerd. De Vreemdelingenbewaring is inmiddels opgeheven en
betrokkene is overgebracht naar het AZC Ter Apel.
5 augustus 2021
Poging tot ontvluchting tijdens medisch transport DV&O
Op woensdag 4 augustus 2021 waren twee DV&O-medewerkers belast met een medisch
transport van een justitiabele vanaf PI Krimpen naar Sint Franciscus Gasthuis (SFG) te
Rotterdam. Vanuit de informatie op de transportaanvraag was bekend dat betrokkene
vermoedelijk een gebroken pols zou hebben, daarnaast waren er geen bijzonderheden
bekend. Bij aankomst bij het SFG te Rotterdam is betrokkene onder begeleiding van de
DV&O-medewerkers, zonder gebruik van vrijheidsbeperkende middelen, naar zijn afspraak
gegaan. Na afloop is betrokkene met de DV&O medewerkers teruggelopen naar het
voertuig. Hierbij zag betrokkene bij het openen van de zijdeur (door een van de DV&O
medewerkers) de kans zich aan het toezicht te onttrekken door weg te rennen. De DV&Omedewerkers hebben direct de achtervolging in gang gezet en betrokkene meerdere keren
verbaal gesommeerd te blijven staan. Daarnaast is de meldkamer op de hoogte gesteld.
Na een korte achtervolging waarbij betrokkene uiteindelijk is gestruikeld en op de grond
terecht is gekomen is betrokkene door de DV&O medewerkers aangehouden en aan zijn
gezonde pols geboeid en gecontroleerd naar het voertuig begeleid.
Bij aankomst in de PI Krimpen a/d IJssel is de betrokkene aan de medewerkers van de PI
overgedragen. Betrokken was tijdens deze overdracht verbaal agressief.
2 augustus 2021
Onttrekking tbs-gestelde tijdens verlof Kijvelanden
Een tbs-gestelde van de Kijvelanden met transmuraal verlof is ongeoorloofd afwezig. Hij
heeft verschillende malen telefonisch contact met groepsleiding die hem verzoekt terug te komen.
Uiteindelijk vertelt hij cocaïne te hebben gebruikt en dat hij nuchter terug wil komen. Hij meldt zich

op 2 augustus om 8.15 uur. Urinecontrole bevestigt het cocaïnegebruik. Hij is voor een time-out
in FPC de Kijvelanden opgenomen.
2 augustus 2021
Ernstige agressie gedetineerde tegen medegedetineerde PI Heerhugowaard Zuyder Bos
Op zaterdagavond 31 juli 2021 heeft een gedetineerde in de PI Heerhugowaard (BBA) een
medegedetineerde ernstig mishandeld. Het slachtoffer heeft zich die avond bij het personeel
gemeld met een gehavend gezicht en een wond aan zijn been. Het slachtoffer deelde mee
dat hij was aangevallen in zijn kamer door een medegedetineerde, verblijvend tegenover de
kamer van hemzelf terwijl hij lag te slapen. Het slachtoffer is medisch behandeld in het
ziekenhuis. Hij heeft zijn oogkas, jukbeen en enkel gebroken.
De dader heeft tevens aan het slachtoffer gezegd dat hij niets mocht melden van het voorval
en moest zeggen dat hij van de trap is gevallen. De dader is hierop dezelfde avond
ondervraagd door het personeel en ontkent zijn daad van agressie. De dader is disciplinair
bestraft en zal (terug) verplaatst worden naar een andere afdeling.
2 augustus 2021
Fysiek geweld richting medewerkers Shared Service Center DJI
Omstreeks 15.40 meldde betrokkene zich bij de loketten van de IND aan de Dr. Stolteweg in
Zwolle. Aangezien hij niet het gewenste antwoord kreeg van de medewerker achter het
loket werd mijnheer agressief en begon hij te slaan tegen het spatscherm bij het loket.
Hierop is mijnheer aangesproken door een medewerker van de Rijks Beveiligings Organisatie
(RBO) en leek het alsof hij het pand zou verlaten, echter draaide hij zich plots om en keerde
terug naar de wachtruimte. Hierop heeft de medewerker achter het loket de paniekknop
ingedrukt. RBO-medewerkers zijn hierop naar de wachtruimte gegaan waar ook een
medewerker van het Facilitair Bedrijf (FB DJI) zich bij aansloot voor assistentie. Kort na
aankomst van de medewerkers heeft de betrokkene de beveiligde deur geforceerd welke
toegang geeft tot de ruimte achter de loketten. Hierop heeft de medewerker van het FB DJI
de betrokkene overmeesterd en samen met een medewerker van de RBO in bedwang
gehouden totdat de politie ter plaatse was. Hierbij heeft de medewerker van het FB DJI een
klap in het gezicht gekregen. Om 15:51 was de politie ter plaatse en is betrokkene
aangehouden en afgevoerd naar het politiebureau.

