Voorvallen september 2020
30 september 2020
Opgenomen gesprekken tussen justitiabelen en geheimhouders tussen januari en september 2020
Uit onderzoek is gebleken dat in de afgelopen acht maanden, 321 gesprekken tussen justitiabelen en
advocaten zijn opgenomen. Inmiddels zijn deze gesprekken, die niet zijn uitgeluisterd, verwijderd uit
het systeem van Telefonie voor Justitiabelen (TVJ). Aanleiding voor het onderzoek was een melding
vanuit het DC Schiphol, waar op 16 september 2020 onbedoeld een gesprek was opgenomen tussen
een justitiabele en een advocaat. Bij controle bleek dat de justitiabele een telefoonnummer van 13
cijfers had ingetoetst, dat was opgebouwd uit het algemene nummer van het advocatenkantoor van
10 cijfers en 3 extra cijfers. Het 13-cijferige nummer dat werd gebruikt, werd door het systeem niet
herkend in de geautomatiseerde controle op de lijst met telefoonnummers van de NOvA, die bestaat
uit nummers van advocaten(-kantoren) van 10 cijfers. Er worden voorbereidingen getroffen om het
TVJ-systeem aan te passen, waardoor het systeem in het vervolg ook dergelijke, langere nummers
geautomatiseerd uitsluit van opname en beluisteren. Naar aanleiding van dit voorval is er overleg
met de NOvA geweest. Ook gedurende het vervolgtraject inzake de aanpassing vindt overleg plaats
met de NOvA
22 september 2020
Incident tbs-gestelde Trajectum Hoeve Boschoord
Een tbs-gestelde van Trajectum Hoeve Boschoord, verblijvend op een laag
beveiligde unit op het terrein, heeft onbegeleid gewandeld op het terrein. Een vrouwelijke
cliënt van een andere afdeling heeft verteld dat zij betrokkene tijdens het wandelen
is tegengekomen en dat hij haar onzedelijk heeft betast. Er zijn geen getuigen
aanwezig geweest en betrokkene ontkent dit incident. Er wordt onderzoek gedaan.
In overleg met de officier van justitie zal aangifte worden gedaan (zaak is overgedragen aan de politie
en er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden). Van de mede-cliënt zijn alle vrijheden lopende het
onderzoek ingetrokken.
18 september 2020
Automutilatie justitiabele PPC Vught
Op 14 september 2020 heeft een justitiabele in het penitentiair psychiatrisch
centrum (PPC) van de PI Vught, ondanks uiterste zorg- en toezichtsmaatregelen,
kans gezien op cel een voorwerp in te slikken waardoor hij dreigde te stikken.
Dankzij het doorlopend cameratoezicht kon het voorwerp door toegesneld
personeel binnen enkele ogenblikken uit de keel van de justitiabele worden
verwijderd, waarna deze door de onmiddellijk gewaarschuwde ambulance naar het
ziekenhuis is gebracht. ’s Avonds bleek een operatie alsnog noodzakelijk. De justitiabele
verkeert nu buiten levensgevaar. De directie informeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
over dit incident, en meldt het bij de Calamiteiten Onderzoekscommissie (Caloc).
18 september 2020
Automutilatie justitiabele JC Zaanstad
In het JC Zaanstad constateerde personeel tijdens de wekronde dat een justitiabele zichzelf had
verwond met een scherp voorwerp, waarop direct de hulpdiensten zijn gewaarschuwd. De
justitiabele was op dat moment wel aanspreekbaar, maar had veel bloed verloren.
Personeel van de ambulancedienst heeft de justitiabele onderzocht en voor behandeling
overgebracht naar het ziekenhuis, waar de justitiabele is behandeld.
Op dit moment lijkt de justitiabele buiten levensgevaar. De directie informeert conform vastgestelde
afspraken de IGJ over dit incident, en meldt het bij de Calamiteiten Onderzoekscommissie (Caloc).
Aan betrokken medewerkers wordt nazorg verleend als daaraan behoefte bestaat.

17 september 2020
Onttrekking jeugdige tijdens begeleid verlof
Een PIJ-er van RJJI, de Hunnerberg was op 17 september jl. op begeleid verlof. Bij vertrek sprong de
jeugdige achterop een aankomende scooter en deze reed met hoge snelheid weg. Door de snelheid
was een achtervolging niet mogelijk. Jeugdige is in de middag aangehouden en overgebracht naar
een politiecel.
10 september 2020
Agressie tussen justitiabelen Forensisch psychiatrische kliniek Inforsa
Op donderdag 10 september krijgen twee justitiabelen ruzie in de binnentuin van de kliniek buiten
het zicht van de afdelingsmedewerkers. Beide justitiabelen hebben fysieke agressie getoond waarbij
beiden letsel hebben opgelopen. Een justitiabele heeft dermate ernstig letsel opgelopen dat hij na
behandeling op de eerste hulp is overgebracht naar het JCvSZ te Scheveningen
15 september 2020
Niet professionele relatie tussen medewerker en patiënt FPC de Rooyse Wissel
Op maandag 14 september heeft een medewerker gemeld dat er sprake is van een niet professionele
relatie tussen haar en een patiënt. We hebben het dienstverband met de betreffende medewerker
beëindigd. De Rooyse Wissel onderzoekt op dit moment wat er precies heeft gespeeld. De Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn geïnformeerd.

14 september 2020
Ongeoorloofde afwezigheid tbs-gestelde FPC de Oostvaarderskliniek
Een tbs-gestelde heeft zich tijdens onbegeleid verlof onttrokken aan het toezicht van FPC de
Oostvaarderskliniek. De tbs-gestelde had vanaf 14.00 uur verlof. Tijdens de voorbespreking van het
verlof zijn geen bijzonderheden opgemerkt. Zijn afwezigheid wordt om 17.00 uur opgemerkt omdat
hij een urinecontrole aangezegd had gekregen. In de loop van de avond wordt duidelijk dat de tbsgestelde verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. Een dag na de onttrekking, is
betrokkene door de politie opgepakt.
8 september 2020
Onttrekking tbs-gestelde Trajectum Hoeve Boschoord
Een tbs-gestelde, met de status transmuraal verlof, is in het weekend van 5-6 september op verlof
geweest. Op 8 september kwam het signaal binnen dat hij in het weekend niet op de afgesproken
plaats is geweest. Toen de tbs-gestelde hiermee door de begeleiding werd geconfronteerd, rende hij
weg. De begeleiding kon niet achterhalen waar de tbs-gestelde naar toe ging.
In de avond is hij door de politie aangetroffen in de nabije omgeving van het woonadres van een
bekende. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De volgende dag is de tbsgestelde teruggekeerd naar Trajectum.
7 september 2020
Agressie tegen personeel FPC de Oostvaarderskliniek
Op maandag 7 september heeft een tbs-gestelde op een sociotherapeut ingestoken. Hij ging achter
haar aan het kantoor in, heeft daar een mes gepakt en de betreffende medewerkster van achteren
beetgepakt, waarna hij meerdere malen op haar heeft ingestoken. Door collega’s is alarm gemaakt
en een toegesnelde sociotherapeut heeft betrokkene overmeesterd en tot rust gebracht. De
beveiliging heeft betrokkene in de separeer geplaatst. De gealarmeerde politie heeft betrokken tbsgestelde gearresteerd en betrokkene is overgebracht naar het politiebureau.
5 september 2020
Agressie tegen personeel PI Leeuwarden

Op zaterdag 5 september 2020, heeft een justitiabele in PI Leeuwarden getracht een personeelslid
met een smeermes in de buik te steken. Het smeermes behoort tot de inventaris van de cel.
Het voorval vond plaats nadat de justitiabele weigerde om een instructie van het
personeel op te volgen. Bij zijn cel aangekomen pakte de justitiabele het
smeermes uit zijn cel en maakte hij een gericht stekende beweging naar de buik van één van de
personeelsleden die hem begeleidde. Het personeelslid kon de beweging ontwijken. Onmiddellijk
daarna hebben de collega’s de cel van de justitiabele gesloten.
Bij het voorval heeft de justitiabele zijn hand bezeerd en is zijn hand in het
ziekenhuis in een gipsspalk geplaatst. De justitiabele heeft tijdens het horen levensbedreigingen
geuit. Hij heeft een disciplinaire straf opgelegd gekregen van 14 dagen verblijf in een strafcel.
Daarnaast is er aangifte gedaan bij de politie.
5 september 2020
Schending informatiebeveiliging waaronder een datalek
Op zaterdag 5 september heeft een medewerker van het Pieter Baan Centrum een
mail verstuurd. Bij deze mail zat ook privacygevoelige informatie over een nog
lopende strafzaak van een onderzochte. De mail was bedoeld voor een extern
medisch deskundige. Per abuis is er een ander mailadres ingetikt dan het mail
adres van de medisch deskundige. Er staan geen direct identificerende
persoonsgegevens van de betrokken onderzochte in de mail en stukken. Er is een melding gedaan
van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
4 september 2020
Agressie tussen justitiabelen PI Veenhuizen
Op vrijdag 4 september 2020 is een justitiabele in PI Veenhuizen,
locatie Norgerhaven, ernstig mishandeld door medejustitiabelen. Het slachtoffer
moest in het ziekenhuis worden behandeld en is de volgende dag teruggebracht
naar de inrichting. Het voorval vond kort voor het moment van insluiten plaats in de recreatieruime
van de inrichting op een voor personeel ongezien moment. Aan de zeven justitiabelen
die vermoedelijk betrokken waren bij het voorval is, hangende het onderzoek, door
de directeur een ordemaatregel opgelegd voor verblijf op eigen cel voor de duur
van vier dagen. Het slachtoffer is na terugkeer in de inrichting geplaatst in een time-out
cel in afwachting van overplaatsing naar een andere inrichting.
De PI heeft betreffende het voorval contact gehad met de politie. Het slachtoffer doet
eveneens aangifte bij de politie.
5 september 2020
Agressie tegen personeel PI Vught
Op zaterdag 5 september 2020 heeft een ISD-justitiabele in PI Vught kokend
water over een personeelslid gegooid. Mogelijke aanleiding is een celinspectie door
het betreffende personeelslid enkele dagen eerder, waarbij contrabande was
aangetroffen, in verband waarmee de justitiabele een rapport had gekregen.
Andere personeelsleden zijn hun collega direct te hulp geschoten. Het slachtoffer is
onderzocht in de huisartsenpost en daarna met eerste- en tweedegraads
brandwonden naar huis gegaan. Nazorg is ingezet. De justitiabele is gestraft met 14 dagen strafcel en
wordt overgeplaatst. De directie doet aangifte bij de politie.
3 september 2020
Brandstichting jeugdige RJJI de Hartelborgt
In de avond werd via de brandmelder brand in een kamer gesignaleerd. De jeugdige van deze kamer
heeft zelf aangegeven de brand gesticht te hebben. De BHV heeft de brand geblust. Betrokkene is in
afzondering geplaatst gecontroleerd door het ambulance personeel. De groepsgenoten zijn uit

voorzorg op een andere afdeling geplaatst. Vanwege de heftigheid van het incident is betrokkene
aangehouden door de politie en overgebracht naar een politiecel.
2 september 2020
Onttrekking tbs-gestelde onbegeleid verlof FPC Pompestichting
Een tbs-gestelde is niet tijdig teruggekeerd van een onbegeleid verlof. Hij moest om 14:00 uur terug
zijn. De behandelstaf heeft telefonisch contact onderhouden met de tbs-gestelde. Hij is ’s avonds
(onder invloed van verdovende middelen) teruggekeerd naar de inrichting.

