Voorvallen oktober 2021
25 oktober 2021
Suïcide gedetineerde JC Zaanstad
In de nacht van 24 oktober 2021 heeft een gedetineerde in de PPC JC Zaanstad
(JCZ) zichzelf van het leven beroofd. De constatering werd gedaan doordat op
camerabeelden was te zien dat gedetineerde in zijn rustcel (onder cameratoezicht) weinig
bewoog en niet reageerde op intercom contact. Onmiddellijk is er alarm geslagen, is er
assistentie verleend en gereanimeerd wat niet heeft mogen baten.
Politie en schouwarts hebben onderzoek gedaan naar het overlijden van de
gedetineerde. JCZ was bekend met het suïcide gevaar gedetineerde. Onderzocht wordt hoe
gedetineerde tot zijn daad is gekomen. Het overlijden zal worden gemeld bij de calamiteiten
onderzoekscommissie (Caloc) en bij de IGJ.
25 oktober 2021
Aantreffen legionellabacterie CTP Veldzicht
Op 23 juni jl. is na het afnemen van monsters door een externe partij, bij twee bronnen de
legionellabacterie aangetroffen bij CTP Veldzicht. De terugkoppeling van deze resultaten
door externe partijen is niet goed verlopen waardoor CTP Veldzicht pas na vier maanden
hierover bericht heeft gekregen. Na telefonisch en e-mail contact met de inrichting blijkt dat
de twee bronnen van besmetting, niet hebben geleid tot daadwerkelijke besmetting of
ziekte bij personen. Er volgt een evaluatie.
20 oktober 2021
Euthanasie tbs-gestelde FPC Van der Hoevenkliniek
Op maandag 1 november 2021 staat het toepassen van euthanasie op een tbs-gestelde
gepland. Naar medisch oordeel is bij betrokkene sprake van uitzichtloos lijden. Er wordt
voldaan aan de wettelijke vereisten om tot euthanasie over te gaan.
De euthanasiewetgeving is onverkort van toepassing op justitiabelen/patiënten. Op basis
van het equivalentiebeginsel van zorg wordt een euthanasieverzoek van een
justitiabele/patiënt op eenzelfde wijze afgehandeld als het verzoek in de
burgermaatschappij zou worden afgehandeld. De medische beoordeling hieromtrent
behoort tot het exclusieve domein van de medische professie.
19 oktober 2021
Geweld tegen personeel door gedetineerde PI Rotterdam, locatie De Schie
Op 17 oktober 2021 werd een gedetineerde op de terroristenafdeling
in de PI Rotterdam, locatie de Schie door personeel aangesproken op diens
gedrag van de afgelopen dagen. Tijdens het gesprek moest de gedetineerde
worden gecorrigeerd. Na afloop van het gesprek was de gedetineerde rustig en is hem een
uur recreatie aangeboden. Tijdens de recreatie heeft personeel de gedetineerde wederom
aangesproken op zijn gedrag. De gedetineerde heeft daarop vernielingen aangericht in de
recreatiezaal. Tevens heeft hij een pan met hete vloeistof gegooid naar een
personeelslid dat bij de deur stond en geraakt werd. Deze is zich meteen met lauw
water gaan afspoelen. De gedetineerde dreigde daarna met een andere pan met
hete vloeistof te gooien. Op het moment dat het Interne Bijstandsteam bij de recreatiezaal
kwam, werkte de gedetineerde rustig mee aan zijn plaatsing in de strafcel.

De directie van de PI Rotterdam organiseert begeleiding en nazorg voor de betrokken
medewerkers als die nodig is. De gedetineerde is in de strafcel geplaatst. Van het
geweldsincident is aangifte
gedaan.
18 oktober 2021
Incident rechtsbijstandsverlener JC Zaanstad
Op 12 oktober 2021 werd in het JC Zaanstad geconstateerd dat een
rechtsbijstandsverlener tijdens een gesprek met een gedetineerde in de
spreekkamer seksuele handelingen verrichtte. Het gesprek tussen de gedetineerde
en de rechtsbijstandsverlener is direct beëindigd. De directeur van het JC Zaanstad
informeert de deken over het voorval met het verzoek dit voorval te onderzoeken.
15 oktober 2021
Agressie tegen personeel FPC Dr. S. van Mesdag
Betrokken tbs-gestelde van FPC dr. S van Mesdag verblijft middels een transmuraal
verlofkader in een forensische beschermde woonvoorziening. In de ochtend van 14 oktober
jl. heeft betrokkene naar aanleiding van een woordenwisseling een van de personeelsleden
dermate mishandeld dat onderzoek in het ziekenhuis noodzakelijk was. Aldaar is
geconstateerd dat er sprake is van lichamelijk letsel, waarbij geen ziekenhuisverblijf nodig
was.
15 oktober 2021
Bedreigingen door tbs-gestelde FPC de Rooyse Wissel
Betrokkene is op zondag 10 oktober 2021 overgeplaatst van de behandelafdeling naar een
extra beveiligde kamer (EBK) op de FHIC. In de EBK heeft betrokkene diverse vernielingen
aangericht. Vervolgens is betrokkene op 11 oktober naar de separeerruimte overgebracht.
Ook daar zijn vernielingen aangericht. Na het toedienen van dwangmedicatie zijn gerichte
bedreigingen geuit. Op 13 oktober is door Rooyse Wissel aangifte gedaan van zowel de
bedreigingen als de vernielingen.
15 oktober 2021
Mogelijke datalek DV&0
Op donderdag 14 oktober is gebleken dat door een medewerker van de Landelijke
Bijzondere Bijstandseenheid van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)
wegens onoplettendheid een map met vertrouwelijke passen (voorzien van
encryptiesleutels) is verloren. De medewerker heeft de map met passen (in plaats
van in de voertuigkluis) omstreeks 10:15 uur op het dak van zijn voertuig
neergelegd en is daarna per abuis weggereden. De map met dooppassen is net buiten de
toegangspoort van het Detentiecentrum in Zeist kennelijk van het dak gevallen, dit is niet
door de medewerkers opgemerkt. Om 11.30 uur werd de map met passen door een
defensiemedewerker in DCZ afgegeven. De geretourneerde map is door DCZ in ontvangst
genomen en veiliggesteld. Later op de dag is de map door de afdeling veiligheid op
volledigheid gecontroleerd waarna bleek dat alle passen nog aanwezig waren.

14 oktober 2021
Agressie tussen gedetineerden in PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Op maandag 11 oktober 2021 is een gedetineerde in PI Veenhuizen, locatie Esserheem,
gewond geraakt. Het slachtoffer moest hierdoor in het ziekenhuis worden behandeld maar
kon na korte tijd weer worden teruggebracht naar de PI. Het incident vond plaats kort nadat
een personeelslid de leefzaal, waarin totaal 5 gedetineerden verbleven, even had verlaten.
Toen het personeelslid na enkele minuten vanwege gestommel dat hij hoorde terugkeerde
in de leefzaal, zag hij dat een gedetineerde aan het hoofd gewond was. Onmiddellijk is de
gedetineerde voor eerste hulp overgebracht naar de medische dienst en vervolgens voor
behandeling naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verklaarde de verwondingen te hebben
opgelopen door een val met een waterkoker. Geen van de andere 4 aanwezige
gedetineerden in de leefzaal verklaarden iets te hebben gezien. De directie van de PI
vermoedt dat het slachtoffer is getroffen door agressie van één of meerdere andere
gedetineerden in de leefzaal. De 4 andere gedetineerden zijn daarom op een ordemaatregel
voorlopig op eigen cel geplaatst. Bezien wordt of en welke gedetineerden worden
overgeplaatst naar een andere PI.
8 oktober 2021
Incident PI Vught
Op 8 oktober 2021 werd in de PI Vught door de politie een geprivilegieerd gesprek
onderbroken tussen een gedetineerde die verblijft in de EBI in de PI Vught en één van diens
rechtsbijstandsverleners. Over de actie is een persconferentie aangekondigd door het
Openbaar Ministerie. Vanuit de DJI wordt buiten deze piketmelding om geen mededeling
over deze actie gedaan.
4 oktober 2021
Onttrekking aan toezicht tijdens begeleid verlof buiten de inrichting JJI Lelystad
Een jeugdige met een PIJ-maatregel was met zijn begeleider op verlof. Hij was op bezoek bij
zijn familie. De jeugdige had een moeizaam gesprek met een familielid, dat viel bij hem niet
in goede aarde en er was merkbare spanning. Met veel praten lukte het de begeleider om de
jeugdige in de auto te krijgen waarop de jeugdige plotseling besloot weer in gesprek te
willen gaan met het familielid. Wanneer de begeleider aangaf dat dit niet mocht omdat ze
moesten vertrekken, draaide de jeugdige het autoraam open en sprong eruit terwijl
begeleider al aan het rijden was. Betrokkene heeft zich een dag later zelf gemeld op het
politiebureau.
1 oktober 2021
Incident JJI Intermetzo Lelystad
Op Youtube is een videoclip verschenen waarin gedurende de eerste 10 seconden beelden
van drie jeugdigen in JJI Lelystad te zien zijn. De jeugdige die de beelden heeft gemaakt,
staat in de clip op het balkon van de leefgroep en maakt contact met twee jeugdigen die op
de luchtplaats staan. De jeugdige die de beelden heeft gemaakt, verblijft op dit moment nog
in de JJI.

