Voorvallen september 2021

24 september 2021
Onttrekking verlof tbs-gestelde van De Kijvelanden
Betrokken tbs-gestelde met de status transmuraal verlof is ongeoorloofd afwezig gemeld op
23 september 2021. Hij had 22:00 uur terug moeten zijn. Er is telefonisch contact geweest
met achtereenvolgens een familielid en met betrokkene. Betrokkene heeft zich omstreeks
00:30 weer gemeld bij zijn verblijfsadres. Hij is 24 september teruggebracht naar het FPC
voor een time-out en om verder beleid te bepalen.
16 september 2021
Overlijden gedetineerde PI Grave in ziekenhuis
Op dinsdag 14 september 2021, om ca 20:30 uur, is een gedetineerde in het
ziekenhuis overleden. Op zaterdag 11 september 2021 kreeg de gedetineerde in de
inrichting waar hij verbleef acute klachten die overbrenging naar- en opname in het
ziekenhuis noodzakelijk maakte. De gedetineerde zat een korte vrijheidsstraf uit en zou op
15 september uit detentie worden ontslagen.
15 september 2021
Gepleegd strafbaar feit tijdens detentie, PI Veenhuizen, locatie Esserheem
De directie van PI Veenhuizen is door de FIOD in kennis gesteld dat een
gedetineerde in de locatie Esserheem meerdere malen valse aangiften heeft gedaan bij de
Belastingdienst. Dit zou gebeurd zijn in een periode vorig jaar en dit jaar verbleef betrokkene
in detentie. In verband hiermee is de gedetineerde door de politie gelicht en verhoord.
13 september 2021
Suïcide tbs-gestelde de Rooyse Wissel
Maandag 13 september heeft een tbs-gestelde zijn leven beëindigd. Hij verbleef sinds eind
maart van dit jaar bij de Rooyse Wissel. Betrokkene is in de ochtend door collega’s levenloos
gevonden. Er waren vooraf geen signalen betreffende suïcidale gedachten.
13 september 2021
Onttrekking jeugdige aan toezicht tijdens begeleid verlof RJJI De Hartelborgt
Vrijdagavond was betrokken jeugdige op begeleid verlof naar zijn huis. Het verlof verliep
zonder bijzonderheden. Op de terugweg mocht de jeugdige, met de telefoon van zijn
begeleider, in de auto bellen met zijn moeder. Toen de jeugdige het gesprek moest stoppen,
raakte hij geïrriteerd en geagiteerd en begon daarop aan het stuur te trekken. De begeleider
was genoodzaakt om de auto aan de kant te zetten bij een benzinestation. De jeugdige is uit
de auto gestapt en weggerend. De begeleider heeft de politie gebeld en geïnformeerd over
zijn onttrekking. Omstreeks 22.00 uur is jeugdige aangehouden in Zoetermeer.

10 september 2021
Geweld gedetineerden onderling JC Zaanstad
Op 9 september 2021 heeft een gedetineerde een andere gedetineerde ernstig mishandeld
door hete olie over hem heen te gooien. De man heeft in de afdelingskeuken een pan met
olie opgewarmd, waarna hij met de pan naar de cel liep waar hij de olie over de man heen
gooide terwijl deze met twee andere gedetineerden zat te praten.
Het slachtoffer is door de onmiddellijk gewaarschuwde hulpdiensten overgebracht naar het
ziekenhuis, waar zijn ernstige brandwonden worden behandeld.
De gedetineerde die wordt verdacht van de mishandeling is door de politie aangehouden en
meegenomen naar het politiebureau. Er wordt aangifte gedaan.
8 september 2021
Overlijden gedetineerde PI Nieuwegein
Op 1 september 2021 is een gedetineerde in het ziekenhuis overleden tijdens de
extramurale fase van zijn detentie. De man nam deel aan penitentiair programma (PP) en
viel administratief onder de PI Nieuwegein. Op 16 augustus jl. werd hij opgenomen in een
ziekenhuis in verband met gezondheidsproblemen.
7 september 2021
Te vroege invrijheidstelling PI Rotterdam, locatie De Schie
Op zaterdag 4 september werd een gedetineerde vanuit PI Rotterdam, locatie De Schie 30
dagen te vroeg in vrijheid gesteld, op de oorspronkelijke dag van invrijheidstelling (IVS). Een
bericht van het AICE dat de man in verband met een niet betaalde
schadevergoedingsmaatregel 30 dagen langer in detentie moest blijven, is in de PI
administratief niet goed verwerkt. Intern onderzoek in de PI wijst uit dat er verschillende
zaken in deze casus niet goed gelopen zijn. Met de betrokken collega’s worden
(verbeteringen in) de processen rond IVS besproken. De directeur zet zich in voor spoedige
tenuitvoerlegging van de 30 dagen, en heeft het AICE verzocht de man in het
opsporingsregister te doen plaatsen. Voorts is getracht via de advocaat met de man in
contact te komen, maar dat bleek niet mogelijk.
3 september 2021
Onttrekking tbs gestelde FPC Van der Hoeven Kliniek
Betrokkene heeft zich tijdens proefverlof niet gehouden aan de verlofvoorwaarden. In
overleg tussen reclassering en het transmuraal behandelteam is besloten om betrokkene
voor een time-out terug te plaatsen in de kliniek. Hij moest zich om 13:00 uur melden in de
kliniek. Hij meldde zich niet en was ook niet meer telefonisch bereikbaar voor het
behandelteam, wel voor zijn familie. Betrokkene heeft zich in het weekend, in de nacht van
zaterdag 4 op zondag 5 september jl. rond 00:00 uur, in de kliniek gemeld.

3 september 2021
Gedetineerde opnieuw ingesloten na te vroege invrijheidsstelling 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. Op woensdag 1 september 2021 heeft de
gedetineerde zich terug gemeld in de PI Dordrecht, waar hij is ingesloten.
1 september 2021
Agressie tegen personeel tijdens vervoer DV&O
Op dinsdag 31 augustus 2021 waren twee DV&O-medewerkers belast met een overplaatsing
van een gedetineerde vanaf PI Sittard naar PI Vught. Bij aankomst werd betrokkene door
medewerkers van PI Sittard aan de DV&O medewerkers overgedragen. Tijdens deze
overdracht liet betrokkene verbaal (met een defensieve houding) blijken niet mee te willen
werken. De DV&O medewerkers hebben hierbij geprobeerd de betrokkene te kalmeren.
Op het moment dat de PI-medewerker de tas van betrokkene wilde overhandigen aan de
DV&O medewerker, probeerde betrokkene zijn tas terug te pakken. Daaropvolgend heeft
betrokkene de PI-medewerker een vuistslag in het gezicht gegeven. De DV&O medewerkers
hebben betrokkene vervolgens ter bescherming van de PI-medewerker gecontroleerd naar
de grond gebracht, en om zijn verzet te laten staken geboeid. De acute ontstane situatie liet
geen waarschuwing van gebruik van geweld toe. Tijdens de begeleiding naar het voertuig
bleef betrokkene zich, terwijl hij geboeid was, hevig verzetten. Hierbij heeft betrokkene bij
plaatsing in het compartiment meermaals een trapbeweging naar een van de DV&O
medewerkers gemaakt. Meerdere malen is betrokkene verzocht om mee te werken, zodat
de handboeien afgedaan konden worden, maar weigerde hieraan te voldoen.
De overplaatsing van betrokkene is verder zonder problemen verlopen en betrokkene is aan
Pl. Vught overgedragen. Het voertuig is vervolgens weer conform ritplanning vertrokken.

