November 2018 samenvatting voorvallen in de justitiële inrichtingen
29 november 2018
Mogelijk informatiebeveiligingsincident
Via de telefonievoorziening voor justitiabelen, TVJ, bellen justitiabelen met de
buitenwereld. Op basis van een melding van een justitiabele uit JC Zaanstad werd
bekend dat in TVJ een technische kwetsbaarheid zat, waardoor justitiabelen via het
account van een ander konden bellen. Uit eerste onderzoek is gebleken dat dit tot oktober 2018
af en toe gebeurde en dat dit sinds oktober vaker is voorgekomen. In de nacht van 29 op 30
november is dit probleem opgelost. De Directie Informatievoorziening (Dl) onderzoekt in
samenwerking met de inrichtingen welke justitiabelen oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van
TVJ en hoe vaak dat is voorgevallen.
29 november 2018
Overlijden justitiabele ZBBI Ter Peel
Een justitiabele in de ZBBI Ter Peel is in de vroege ochtend van 29 november 2018
dood aangetroffen in zijn cel. Betrokkene was de middag ervoor uit het
ziekenhuis ontslagen, waar hij opgenomen was geweest wegens longklachten.
27 november 2018
Schending van de informatiebeveiliging waaronder een datalek
Op dinsdagavond 27 november jl. is een tas met daarin dossiers met
strafrechtelijke persoonsgegevens door braak uit een voertuig
ontvreemd. Op woensdag 28 november is de tas door een oplettende burger naar
de Rechtbank te Utrecht gebracht. Na controle op de inhoud van de tas bleek dat
alle dossiers nog aanwezig waren. Het risico lijkt klein dat de dossiers door
onbevoegden zijn ingezien.
26 november 2018
Incident FPC Pompestichting
Een tbs-gestelde is op 26 november 2018 onder begeleiding vanuit FPC
Pompestichting naar een Hospice gegaan. Betrokkene is - conform
zijn eigen wens en getoetst volgens daarvoor geldende procedures —
geëuthanaseerd.
22 november 2018
Aanhouding medewerker PI Zwolle
Een medewerker (complexbeveiliger) van PI Zwolle is door de politie aangehouden
nadat hij in het bezit bleek van verdovende middelen. Het gaat hier om een
hoeveelheid voor eigen gebruik. In afwachting van de uitkomsten van het politieonderzoek en
het ingestelde onderzoek door Bureau Integriteit van DJI is de medewerker de toegang tot de
inrichting ontzegd.
23 november 2018
Medewerker Trajectum (Hoeve Boschoord) in verzekering gesteld
Een personeelslid van Trajectum locatie Boschoord is eind juni in verzekering
gesteld op verdenking van mensenhandel. Een cliënt, die in het kader van transmuraal verlof
verblijft in ’t Achterhuus, werd behandeld door betrokken personeelslid. Cliënt is als
medeverdachte aangehouden door de politie.
21 november 2018
Vrijspraak van een medewerker PI Alphen
Op 7 november 2018 vond de behandeling plaats van de strafzaak van het OM

tegen een medewerker van de PI Alphen. Op 21 november 2018 heeft de rechtbank de
medewerker vrijgesproken omdat het ten laste gelegde niet bewezen kon worden. In verband
met deze vrijspraak beraadt het bevoegde gezag zich over de wijze waarop en de termijn
waarbinnen de betrokken medewerker terugkeert in het arbeidsproces in de PI Alphen.
Op dit moment wordt niet vooruitgelopen op een eventueel hoger beroep door het
OM tegen deze vrijspraak.
18 november 2018
Toepassen dwangmedicatie PI Dordrecht
Op zaterdag 17 november jl. vertoonde een justitiabele potentieel zelfdestructief
gedrag. Voor zijn eigen veiligheid werd hij geplaatst in een observatiecel onder toezicht. In
verband met de aanhoudende zelfbeschadiging werden verschillende vrijheidbeperkende
middelen aangebracht en werd medicatie aangeboden. De justitiabele bleef zichzelf in steeds
ernstiger mate beschadigen, en raakte steeds onvoorspelbaarder agressief, ondanks
(verschillende pogingen tot) interventies door de dienstdoende directeur, arts, psychiaters en
leden van het Intern Bijstandsteam (IBT).Vlak na middernacht heeft de dienstdoende directeur
op advies van de psychiater, besloten tot dwangmedicatie, die door de arts is toegediend. Op
zondag 18 november is de justitiabele overgeplaatst naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum
(PPC) van de PI Vught.
15 november 2018
Politiecontact justitiabele
In de avond van 15 november 2018 is een justitiabele met Penitentiair Programma, afkomstig
uit PI Rotterdam, op zijn verlofadres in Rotterdam door de politie aangehouden.
Betrokkene wordt verdacht van mishandeling van zijn partner. Hij is overgebracht
naar het politiebureau.
15 november 2018
Agressie tegen personeel tijdens transport
Op donderdag 15 november 2018 was het Extra Beveiligd Vervoer (EBV)
in het kader van een uitzetting belast met het vervoer van een vreemdeling vanuit
het Detentiecentrum Rotterdam naar de Luchthaven Zaventem. Vanuit de
risicoclassificatie aan de voorkant was bekend dat betrokkene twee keer eerder zijn
vlucht had gefrustreerd en mogelijk suïcidaal was. De Inspectie J&V was tevens ter
plaatse om de uitzetting te inspecteren. Betrokkene heeft op verschillende manieren kenbaar
gemaakt niet mee te willen werken. Bij het boardingsproces werd betrokkene opnieuw
opstandig en is uiteindelijk door de gezagvoerder besloten betrokkene niet mee te nemen.
Hierop is betrokkene met het EBV-team retour gegaan.
15 november 2018
Inbraak woning van een medewerker DV&O
Op donderdag 15 november 2018 kwam de melding dat er in de woning van een
medewerker DV&O was ingebroken. Naast enkele privé-eigendommen zijn tevens betrokkene
zijn dienstwapen, pepperspray en justitiepas gestolen. De geweldsmiddelen en de justitiepas
bevonden zich in de daarvoor voorgeschreven kluis en er was sprake van een
toestemmingsverklaring om zijn wapen thuis te mogen bergen. Betrokken medewerker was
gedurende korte tijd weg voor een boodschap en had zijn sleutelbos in de woning laten liggen,
hieraan zat ook de sleutel van de kluis. Betrokkene heeft meteen 112 ingeschakeld
waarna politie spoedig ter plaatse is gekomen en een opsporingsonderzoek is
gestart.
9 november2018, in PI Arnhem
Justitiabele in PI Arnhem ten onrechte in vrijheid gesteld
De administratie van de PI ontving op die datum bericht van het parket dat de

voorlopige hechtenis van de justitiabele was opgeheven. Zoals gebruikelijk wordt,
voordat een justitiabele in vrijheid wordt gesteld, eerst gekeken of deze
aansluitend nog vervolgvonnissen moet ondergaan. Deze handeling is door een medewerker
van de PI uitgevoerd. Bij het raadplegen van het systeem stelde de medewerker vast dat
de justitiabele geen vervolgvonnissen had. De justitiabele is vervolgens in
vrijheid gesteld. Nu is vastgesteld dat de betreffende medewerker een verkeerd scherm heeft
geraadpleegd in het systeem. Hierdoor is gemist dat de justitiabele aansluitend
aan zijn voorlopige hechtenis nog twee vervangende hechtenisstraffen moest
ondergaan met een totaal van 23 dagen.
8 november 2018
Inbraak Dienst Vervoer en Ondersteuning
Op maandag 30 juli 2018 constateerden de medewerkers DV&O dat er
ingebroken was. Naar aanleiding van dit incident heeft er de afgelopen maanden een
grootschalig politieonderzoek plaatsgevonden. Inmiddels heeft de politie voldoende
bewijsmateriaal verzameld om het onderzoek definitief af te ronden. Uit dit
onderzoek is naar voren gekomen dat er verdachten in beeld zijn maar dat er geen
medewerkers van de DV&O bij de inbraak betrokken zijn geweest. Binnen de DV&O zijn er naar
aanleiding van het incident de nodige maatregelen getroffen om het veiligheidsniveau van alle
gebouwen aan te scherpen
8 november 2018
Onttrekking begeleid verlof JJI Lelystad.
Betrokken Pij-er van JJI Lelystad was op begeleid verlof naar Almere. In een
eetgelegenheid in het centrum van de stad verzocht hij tijdens de lunch het toilet te
mogen bezoeken. Toen hij lang wegbleef concludeerden de begeleiders dat hij zich
onttrokken had.
Update 9 november: betrokkene is opgepakt door de politie. Er zijn vooralsnog geen
aanwijzingen dat hij nieuwe delicten heeft gepleegd gedurende zijn afwezigheid.
7 november 2018
Aantreffen contrabande JJI Teylingereind.
Bij het toetreden van de luchtplaats trok de betrokken jeugdige, in het kader van
voorlopige hechtenis verblijvend op een kortverblijf afdeling van Teylingereind, een
sprint richting het midden van de luchtplaats. De groepsleider zag een zwart
gevulde sok liggen. Jeugdige pakte dit op en verstopte het onder zijn jas. Toen de
groepsleider hem hierop aansprak ontkende hij. Hierop is alarm gedrukt waarna de
betrokken jeugdige de sok over de muur gooide. De beveiliging heeft de sok contrabande
aangetroffen.
7 november 2018
Afloopbericht ongeoorloofde afwezigheid Pluryn in Beekbergen
Betrokken tbs-gestelde verblijft in het kader van transmuraal verlof in een
transmurale voorziening van Pluryn in Beekbergen. Op 7 november ontstond bij de
medewerkers van Pluryn onduidelijkheid over de toegekende vrijheden binnen de
transmurale verlofmachtiging van betrokkene. Zij lieten betrokkene sinds de zomer
op onbegeleid verlof naar de supermarkt gaan, maar bij nadere bestudering van de
transmurale verlofmachtiging bleek dat bij de bijzondere voorwaarden enkel
onbegeleid verlof naar werk en onbegeleid terreinverlof was toegekend. Hem werd
medegedeeld dat hierover afstemming moest plaatsvinden met de kliniek en dat
zijn onbegeleide verloven naar de supermarkt tot die tijd geen doorgang konden
vinden. Betrokkene werd boos en vertrok alsnog richting de supermarkt. Betrokkene is
ongeveer een half uur afwezig geweest voordat hij is teruggekeerd naar de transmurale
voorziening. Betrokkene is op 7 november voor de nacht geplaatst in de separeer en is op 8

november teruggeplaatst in FPC de Kijvelanden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen van
strafbare feiten gedurende de ongeoorloofde afwezigheid.
7 november 2018
Vermoeden poging tot inbraak vervoersafdeling Zaandam
Op donderdag 7 november zijn er door een medewerker van DV&O na afloop van
de dienst drie mannen op het dak van de BOT-garage van de vervoersafdeling in
Zaandam gesignaleerd. Hierbij is het vermoeden ontstaan dat zij mogelijk een
inbraak aan het voorbereiden waren. De betreffende medewerker heeft vervolgens
na overleg met een collega direct de politie geïnformeerd welke kort daarna ter
plaatse is gekomen.
Bij navraag is gebleken dat er op de bovenverdieping van de garage een bedrijf
is gevestigd. Dit was niet bekend bij de DV&O medewerkers. De sleutelhouder van dit bedrijf is
vervolgens geïnformeerd en ter plaatse gekomen om de politie te ondersteunen en te bevestigen
welke medewerkers er in het pand waren. De betreffende drie mannen zijn door de politie
gehoord en hebben daarbij aangegeven dat zij werkzaam zijn voor het bedrijf dat gevestigd is
boven de garage. Omdat binnen niet gerookt mag worden zijn zij via een zijdeur van het bedrijf
naar buiten gegaan om daar een sigaret te roken. Volledigheidshalve zijn
de drie mannen gecontroleerd op antecedenten maar hieruit zijn geen openstaande
zaken naar voren gekomen.
1 november 2018
Opnemen telefoongesprekken tussen advocaat en cliënt
Telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliënten zijn vertrouwelijk. De
Telefonie Voorziening Justitiabelen (TVJ) heeft voor advocaten een
nummerherkenningsfunctionaliteit zodat technisch geblokkeerd is dat die
gesprekken opgenomen of meebeluisterd kunnen worden. Toch zijn gesprekken ten
onrechte opgenomen: een advocaat heeft bij de Nederlandse Orde van Advocaten
(NOvA) aangegeven dat zijn nummer niet geblokkeerd was.
Hierover is door de NOvA bij Telio (de leverancier van DJI) op vrijdag een verzoek
ingediend om drie nummers alsnog te op te nemen in de nummerherkenning. Telio
heeft dit uitgevoerd en DJI hierover geïnformeerd. Nummers van advocaten krijgt Telio van de
NOvA versleuteld aangeleverd. Deze lijst wordt gebruikt om de functionaliteit voor meeluister
en opname te blokkeren. Voor deze functionaliteiten is een convenant gesloten tussen de NOvA
en DJI en de NovA heeft de functionaliteit mee getest.
Eerst werd gedacht dat om een incident ging, bijvoorbeeld door een nieuw nummer
van de advocaat. Het incident is nader onderzocht en maandag bleek dat er een
structurele oorzaak was. In gevallen waarin telefoonnummers van advocaten vaker
dan één keer in de telefoonvoorziening voorkwamen, zijn gesprekken tussen
advocaten en justitiabelen ten onrechte niet uitgesloten van opname.
Op de lijst van de NOvA staan circa 25.000 nummers van advocaten en circa 1.200
kwamen daar vaker dan één keer op voor. Als DJI gesprekken opneemt, bewaart DJI
deze gesprekken gedurende maximaal 8 maanden. In de afgelopen 8 maanden zijn er
ruim 200.000 gesprekken met advocaten gevoerd die wel geblokkeerd zijn. De
database met opgenomen gesprekken is geschoond en er zijn ruim 3.000 gesprekken
verwijderd.
1 november 2018
Beëindiging honger- en dorststaking JCvSZ
De justitiabele die in honger- en dorststaking was, is weer begonnen met eten.
4 november 2018
Onttrekking bij FPC Van de Hoevenkliniek
Een tbs-gestelde met transmuraal verlof die sinds een jaar zelfstandig woont,

onderging op zaterdag 4 november 2018 een urinecontrole. De uitslag scoorde
positief op alcoholgebruik. Op 5 november 2018 belt de kliniek hem
over deze uitslag, maar betrokkene neemt de telefoon niet op. Wel reageert hij op
een Whatsapp-bericht met het bericht dat hij na zijn werk zou bellen.
Sindsdien is het niet meer gelukt om contact met hem te krijgen, ondanks
herhaaldelijke pogingen hem te bellen of sms’en. Om 19:30 uur wordt de woning
van betrokkene door enkele begeleiders bezocht, maar hij blijkt niet aanwezig. De
woning is donker en verlaten. De kliniek heeft daarop het protocol ongeoorloofde
afwezigheid in gang gezet.
Update: betrokkene heeft zich op 8 november gemeld bij de politie in Amsterdam en zal zo
spoedig mogelijk naar de kliniek worden gebracht.

