December 2018 samenvatting voorvallen in de justitiële inrichtingen
28 december 2018
Onttrekking begeleid verlof JJI Lelystad
Betrokken PIJ-er van JJI Lelystad was op begeleid verlof. Betrokkene ging onder begeleiding een
rondje lopen door de buurt en heeft het vervolgens op een rennen gezet. Betrokkene is nog niet
gevonden.
28 december 2018
Justitiabele ontvlucht uit PI De Schie
Op 28 december is een justitiabele ontvlucht vanuit de PI Rotterdam, locatie de Schie door zich
te verstoppen in een vuilniszak die een andere justitiabele bij zijn ontslag uit de inrichting met
zijn persoonlijke eigendommen heeft uitgevoerd.
De politie heeft de opsporing opgestart. In een eerste onderzoek naar de toedracht is op
camerabeelden te zien dat de ontslagganger een grote blauwe vuilniszak bij zich had, waar de
ontvluchte justitiabele zich op de verblijfsafdeling in heeft verstopt.
25 december 2018
Suïcide van een justitiabele in PI Ter Apel
Op 25 december 2018 werd door personeel van PI Ter Apel ontdekt dat
een justitiabele zich in zijn cel van het leven heeft beroofd.
Na alarmering van een personeelslid stelde de arts die in de PI aanwezig was vast, dat
betrokkene was overleden. Politie en schouwarts deden hierna onderzoek waarna het lichaam
werd vrijgegeven en overgebracht naar een mortuarium. Er waren bij de PI geen indicaties
bekend over suïcidaliteit van betrokkene.
22 december 2018
Overlijden cliënt FPC De Rooyse Wissel
Op zaterdag 22 december 2018 is betrokkene wegens lichamelijke klachten
opgenomen in het ziekenhuis.Behandeling mocht niet baten en op 26 december 2018 wordt, in
overleg met de familie, de behandeling gestopt waarna de cliënt is overleden.
22 december 2018
Agressie tegen justitiabele JJI Lelystad
Een PIJ-er heeft op zaterdag 22 december 2018 zijn groepsgenoot gestoken met
een mes. Betrokkene had een schilmesje gevraagd om fruit te snijden, daarmee is
hij naar zijn groepsgenoot gelopen die in de woonkamer was en heeft hem
meermaals gestoken. Slachtoffer is voor zijn verwondingen overgebracht naar het
ziekenhuis en is buiten levensgevaar.
21 december 2018
Agressie tegen personeel Detentiecentrum Rotterdam
Op vrijdag 21 december 2018 heeft een bestuursrechtelijke vreemdeling in DC Rotterdam zich
ernstig misdragen en heeft hij een personeelslid (detentietoezichthouder) van DC Rotterdam
ernstig verwond. Het personeelslid is door de justitiabele met de vuist in het gezicht geslagen en
heeft hierbij verwondingen opgelopen aan oogkas en neus. Aanleiding tot het voorval was dat de
justitiabele aangesproken was op zijn gedrag wegens ongepaste opmerkingen die hij had
gemaakt tegen een stagiaire. Omdat de justitiabele in de hierop volgende discussie steeds
agressiever werd, is er door personeel alarm geslagen. Het bovengenoemde personeelslid is
vervolgens met de vuist in het gezicht geslagen. Tijdens het stabiliseren heeft de justitiabele nog
kans gezien om medewerkers te trappen en te slaan en uitte hij
doodsverwensingen tegen deze medewerkers. De justitiabele is met lichte dwang
teruggebracht naar zijn cel waar hij bij aankomst de inventaris van zijn cel

volledig vernielde. De justitiabele is met behulp van het Intern
Bijstandsteam aansluitend overgebracht naar een strafcel waar hij op maatregel is
geplaatst. Van het voorval wordt aangifte bij de politie gedaan.
20 december 2018
Afloopbericht informatiebeveiligingsincident telefonievoorziening voor justitiabelen
Door een softwarefout konden justitiabelen misbruik maken van de telefonievoorziening voor
justitiabelen (TVJ). Direct na ontdekking van de fout werd het systeem gerepareerd, en is een
onderzoek gestart naar (de gevolgen van) de fout. Via overzichten van de leverancier van de TVJ
is achterhaald welke justitiabelen in de periode van begin oktober tot 29 november 2018 op
bovengenoemde wijze, oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van de telefoonvoorziening. De lijst
met de achterhaalde justitiabelen is ter verder onderzoek verzonden aan het Justitiabelen
Recherche Informatiepunt (GRIP) van de Landelijke Eenheid van de politie.
19 december 2018
Politiecontact justitiabele n.a.v. verdenking door hem gepleegd delict
Betrokkene, verblijvend in de ZBBI Ter Peel, is op 19 december 2018 op zijn werk
door de politie aangehouden. Hij wordt ervan verdacht meerdere inbraken te
hebben gepleegd. Betrokkene is inmiddels in verzekering gesteld.
19 december 2018
Suïcide justitiabele PI Zwolle
Op woensdag 19 december 2018, tijdens de wekronde in het penitentiair psychiatrisch centrum
(PPC) Zwolle, werd ontdekt dat een vrouwelijke justitiabele zichzelf van het
leven heeft beroofd. Bij het betreden van de cel was voor het personeel duidelijk dat mevrouw
niet meer leefde. Hierop is de celdeur gesloten in afwachting
van de komst van de gealarmeerde arts van de PI die vervolgens het overlijden van
betrokkene heeft vastgesteld. Na onderzoek door de politie en de schouwarts is het lichaam
vrijgegeven en overgebracht naar een uitvaartcentrum. Er waren bij de PI geen indicaties over
suïcidaliteit van betrokkene.
18 december 2018
Poging tot onttrekking tijdens vervoer door DV&O
Op dinsdag 18 december 2018 waren twee DV&O medewerkers belast met het
medisch transport van een justitiabele van de RJJI De Hartelborgt naar een
tandartspraktijk. Betrokkene is door de DV&O medewerkers via het boeiluik geboeid en
uit het compartiment gehaald. Hierna zag betrokkene kans zich los te trekken en
weg te rennen. De DV&O medewerkers hebben direct de achtervolging ingezet en betrokkene
kort daarna kunnen vastpakken. Na verzet van betrokkene hebben de medewerkers DV&O hem
kunnen overmeesteren en in het voertuig geplaatst. Daarna is het voertuig DV&O retour gereden
naar RJJI De Hartelborgt.
18 december 2018
Brandstichting door tbs-gestelde van FPC de Pompestichting verblijvend bij FPC van der
Hoevenkliniek
Op dinsdag 18 december 2018 heeft een tbs-gestelde die verbleef in een voorziening van FPC
van der Hoevenkliniek, brand gesticht. De tbs-gestelde heeft het douchegordijn aangestoken in
zijn kamer. De brand werd al snel geblust en andere patiënten van de afdeling zijn verplaatst. De
brandweer heeft de brand nageblust en daarna de afdeling geventileerd. Er is niemand gewond
geraakt.
17 december 2018
Natuurlijk overlijden justitiabele PI Veenhuizen

Op maandag 17 december 2018 werd bij de wekronde in de PI Veenhuizen, locatie
Norgerhaven, een justitiabele levenloos aangetroffen in zijn bed. De schouwarts
en de politie zijn geïnformeerd. De schouwarts heeft na onderzoek een natuurlijk overlijden
vastgesteld.
12 december 2018
Poging suïcide justitiabele PI Sittard
Een justitiabele in de PI Sittard heeft op 12 december 2018 een poging tot suïcide
gedaan. Betrokkene begon zich in de loop van de dag vreemd te gedragen: hij kon
zijn evenwicht niet meer bewaren en sprak onverstaanbaar. De medische dienst is
gewaarschuwd en heeft een aantal onderzoeken gedaan. Vermoed werd dat
betrokkene een schadelijke stof of middel had ingenomen. Aangezien de
toestand van betrokkene verslechterde, is vervolgens ook de ambulance gewaarschuwd.
Betrokkene is naar het ziekenhuis overgebracht en daar behandeld. In de cel van betrokkene
zijn afscheidsbrieven gevonden. Hij is buiten levensgevaar en is inmiddels naar de
inrichting teruggekeerd. Er waren tevoren geen signalen geweest dat betrokkene
mogelijk suïcidaal was.
9 december 2018
Agressie ingeslotene tegen personeelslid DC Rotterdam
Op zondag 9 december 2018 heeft een ingeslotene een medewerker, een
detentietoezichthouder (DTH) in het DCR met een bezem op het hoofd geslagen. De
medewerker is op de grond gevallen en enkele seconden buiten bewustzijn
geweest. De medische dienst heeft de medewerker onderzocht.
De ingeslotene is in een observatiecel geplaatst. Er is aangifte gedaan van de
mishandeling.
9 december 2018
Overlijden justitiabele ZBBI Middelburg
Een justitiabele, afkomstig uit de ZBBI Middelburg, is tijdens zijn verlof
omstreeks 17.00 uur in het water gevallen. Betrokkene is door hulpdiensten uit het
water gehaald maar reanimatie mocht helaas niet meer baten; betrokkene was al
overleden.
6 december 2018,
Natuurlijk overlijden justitiabele PI Vught
Op donderdag 6 december 2018 is de justitiabele in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen
van een ziekte. Op 9 november jl. was de justitiabele geopereerd in het ziekenhuis, waarna hij op
23 november werd overgebracht naar het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg te
Scheveningen. In verband met zijn verslechterende medische conditie werd hij op 6 december
weer teruggebracht naar het ziekenhuis, waar hij later is overleden.
2 december 2018
Politiecontact justitiabele
Een justitiabele uit de ZBBI Hoogvliet is op zondag 2 december 2018 niet
teruggekeerd van weekendverlof. Betrokkene was telefonisch niet bereikbaar.
Navraag bij zijn contactpersoon leerde dat betrokkene was aangehouden door de
politie op verdenking van het plegen van een nieuw strafbaar feit en op het
politiebureau verbleef.
1 december 2018
Ongeoorloofde afwezigheid tbs-gestelde FPC Pompestichting
Een tbs-gestelde verblijft in het kader van transmuraal verlof in de forensisch psychiatrische
afdeling (FPA) van Transfore in Almelo. Op 30 november 2018 heeft hij een belafspraak met

Transfore om 18:00 uur. Hij is echter niet bereikbaar en is niet aanwezig waar hij volgens het
verlofplan zou moeten zijn. De tbs-gestelde justitiabele meldt zich zelf op 1 december 2018 om
6:30 bij de FPA van Transfore. Hij is op 1 december teruggeplaatst in FPC Pompestichting

