Voorvallen december 2021
31 december 2021
Incident RJJI De Hunnerberg
Op zaterdag 11 december 2021 verbleef betrokkene in de opvangkamer van RJJI De
Hunnerberg. Rond 21:00 uur, aan het einde van de dienst, ontdekte de
inrichtingsverantwoordelijke (IV-er) dat betrokkene die dag niet was verzorgd en nog geen
voeding was aangeboden. Betrokkene had die dag tussen 11:00 en 12:00 uur bezocht
moeten worden door het personeel. Om 21:00 uur is alsnog eten en drinken aangeboden en
excuses gemaakt. Na dit verzorgingsincident is jongere extra contactmomenten
aangeboden. Personeel is onvoldoende alert geweest. Om moverende redenen is de dag
daarvoor bepaald dat in afwijking op het reguliere werkproces de verzorging tijdens het
weekend niet bij het eigen afdelingspersoneel werd belegd, maar bij DV&O personeel. Het
afdelingspersoneel heeft op zaterdag verzuimd DV&O hierbij te ondersteunen, zoals was
verzocht. Betrokken IV-er heeft verzuimd de overdracht te lezen waardoor hem niet bekend
was dat een jeugdige in de opvangkamer verbleef.
28 december 2021
Poging suïcide in PI Vught (PPC)
Op 28 december 2021 heeft een gedetineerde op een kleine afdeling voor kwetsbare
gedetineerden van het PPC in de PI Vught een koffiepot vernield en zichzelf met de scherven
ernstig verwond. Personeel en medegedetineerden hebben adequaat ingegrepen. De man is
aan zijn verwondingen behandeld en teruggeplaatst in een cel waar hij voor zijn eigen
veiligheid onder cameratoezicht verblijft. In het PPC wordt de man de benodigde zorg
geboden.
28 december 2021
Onttrekking aan het toezicht FPC de Rooyse Wissel
Betrokkene verblijft in het kader van transmuraal verlof in FPA GGZ-NHN te Heiloo. Op 27
december jl. tijdens een begeleid verlofmoment op het (open) terrein van de FPA heeft
betrokkene zich te voet onttrokken aan het toezicht. Enkele uren later heeft de politie
betrokkene aangehouden in Haarlem.
27 december 2021
Politiecontact justitiabele RJJI De Hartelborgt
De jeugdige verbleef buiten in een scholing en trainingsprogramma (STP-traject) en is op 1
december jl. aangehouden door de politie op verdenking van een strafbaar feit. Enige tijd
bleef onduidelijk voor de inrichting waarvan de jeugdige verdacht wordt. Op 24 december jl.
is gebleken dat betrokkene verdacht wordt van straatroof en (medeplegen) poging tot
moord. Hij is herkend in het programma Opsporing verzocht en aangehouden op 1
december jl. Op 3 december jl. is hij voorgeleid en in voorlopige hechtenis genomen.
23 december 2021
Onttrekking aan toezicht FPC de Rooyse Wissel
Betrokkene heeft zich op 22 december onttrokken aan het toezicht tijdens de dagbesteding.
Om 10:30 uur werd betrokkene terugverwacht op de afdeling maar hij heeft zich niet
gemeld. Na een korte zoektocht is betrokkene lopend aangetroffen aan de rand van Venray.
Hij is teruggebracht naar de kliniek.

23 december 2021
Mogelijk niet-integer handelen personeel JC Zaanstad
Op maandag 20 december 2021 moest in het PPC van het JC Zaanstad een
gedetineerde (een tbs-passant), die vanwege zijn gedrag in een afzonderingscel
was geplaatst, worden verplaatst naar een andere afzonderingscel. In verband met
het onberekenbare gedrag van de gedetineerde werd voor deze verplaatsing het
Intern Bijstandsteam (IBT) ingezet. Bij beoordeling van camerabeelden tijdens evaluatie van
de actie is geconcludeerd dat er door leden van het IBT mogelijk niet uitsluitend
proportioneel geweld is toegepast bij het onder controle brengen van de agressieve
gedetineerde. Het Bureau Integriteit (BI) is gevraagd onderzoek uit te voeren. In afwachting
van de resultaten van dat onderzoek is vier leden van het IBT-team de toegang tot de
inrichting ontzegd. Wanneer de resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, zal
de directeur passende maatregelen treffen. De betrokken gedetineerde is overgeplaatst
naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG) in de PI Vught.
17 december 2021
Laakbare feiten personeel JJI Teylingereind
Teylingereind is geïnformeerd dat er twee vrouwen telefonisch zijn lastiggevallen in de nacht
van 26 op 27 november. Het telefoonnummer was herleidbaar naar een telefoon van een
leefgroep in Teylingereind. De telefoon is in de ochtend bij een kamercontrole gevonden.
Vanwege tegenstrijdige verhalen is besloten dit verder te onderzoeken en camerabeelden
terug te kijken. Hierop is te zien dat een jeugdige geruime tijd bellend over de leefgroep
heeft gelopen. Vervolgens is de jeugdige met telefoon zichtbaar in zijn hand onder toezicht
van een personeelslid naar zijn kamer gegaan en ingesloten. Tijdens het terugkijken van de
beelden bleek dat het betreffende personeelslid ook zijn sleutelbos afstond aan een
jeugdige. Ook een ander personeelslid heeft tijdens deze dienst een sleutelbos afgestaan
aan een jeugdige. Met dit sleutelbos kan men zich verplaatsen naar locaties buiten de
leefgroep. Dat is niet gebeurd. Intern onderzoek heeft bevestigd dat beide personeelsleden
ernstig verwijtbaar gedrag hebben laten zien. Hiermee hebben de medewerkers zichzelf en
anderen in gevaar gebracht. JJI Teylingereind heeft dan ook besloten het dienstverband van
beide personeelsleden per direct te beëindigen.
15 december 2021
Aanhouding personeelslid PI Sittard op verdenking van gepleegd strafbaar feit
Op woensdag 15 december 2021, om ca 06:40 uur, bij aanvang van de dienst, is
een DJI- medewerker door de politie aangehouden op de parkeerplaats van PI Sittard waar
deze medewerker werkzaam is. Direct na de aanhouding is de woning van de medewerker
door de politie doorzocht. Het personeelslid is aangehouden op verdenking van het tegen
betaling invoeren in de PI van telefoons en drugs.

8 december 2021
Diefstal vanuit dienstvoertuig LBB
Op maandag 6 december 2021 omstreeks 15:45 uur, constateerde een medewerker van de
DV&O, werkzaam voor de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB), bij vertrek uit een
parkeergarage in Utrecht, dat de linker achterzijruit van zijn dienstvoertuig (waar betrokkene
tevens privé gebruik van maakt) was vernield. Bij verdere controle van het voertuig bleek dat
een zwarte tas, welke achter de bestuurdersstoel lag, was verdwenen. In de tas zaten twee
uniformen en twee veiligheidsvesten. Het voertuig stond die dag vanaf 14:30 uur geparkeerd
in de betreffende garage. Betrokken medewerker had de tas per abuis in het voertuig
achtergelaten.
3 december 2021
Vermissing trainingswapen afdeling Opleidingen DV&O
Op dinsdag 30 november 2021 is bij het dienstdoende directielid de melding
binnengekomen dat een trainingswapen van de afdeling Opleidingen, type HK MP5
Simunition vermist blijkt te zijn. Dit wapen werd ingezet voor trainingen van de LBB
en het BOT. Binnen de DV&O is een grootschalig intern onderzoek gestart naar de
vermissing.

