Oktober 2018 samenvatting voorvallen in de justitiële inrichtingen
30 september 2018
Honger- en dorststaking justitiabele PI Alphen aan den Rijn
Op 22 oktober 2018 is een justitiabele vanuit de PI Alphen opgenomen in het
Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in verband met honger- en
dorststaking, omdat hij naar eigen zeggen onterecht vast zit. Zijn toestand is kritiek geworden.
De officier van Justitie en politie zijn geïnformeerd over de situatie.
29 oktober 2018
Onttrekking aan het toezicht tijdens begeleid verlof
Op 29 oktober 2018 was een jeugdige met een PIJ-maatregel van JJI Lelystad op (enkel)
begeleid verlof in Amsterdam. Toen hij en de begeleider na het bezoek aan de verloflocatie weer
in de auto zouden stappen, gaf betrokken jeugdige aan dat hij weg zou gaan. De begeleidster kon
de jeugdige overtuigen in te stappen en met haar het gesprek aan te gaan. Na een kort gesprek
heeft hij de auto toch verlaten en is vertrokken. De begeleidster heeft direct 112 gebeld en FAST
NL is vervolgens door de JJI ingeschakeld.
22 oktober 2018
Aanhouding tbs-gestelde na onttrekking FPC de Rooyse Wissel
Een tbs-gestelde die sinds 29 augustus 2018 ongeoorloofd afwezig was, is 22 oktober 2018
opgepakt in Parijs. De procedure om betrokkene te repatriëren, is opgestart. Er wordt nagegaan
wat betrokkene in de periode van ongeoorloofde afwezigheid heeft gedaan.
15 oktober 2018
Politiecontact jeugdige Kleinschalige Voorziening Amsterdam
Een jeugdige is tijdens verblijf buiten de Kleinschalige Voorziening Amsterdam door de
politie aangehouden. Betrokkene wordt verdacht van straatroof en is in verzekering
gesteld.
15 oktober 2018
Justitiabele ten onrechte in vrijheid gesteld JC Zaanstad
Op maandag 15 oktober 2018 is een justitiabele verblijvend in JC Zaanstad naar nu blijkt ten
onrechte in vrijheid gesteld. De justitiabele ging met ontslag terwijl hij
aansluitend aan de maatregel waarvoor hij in detentie verbleef ingesloten had
moeten blijven omdat Roemenië om zijn uitlevering heeft verzocht.
Gebleken is dat de documenten over de uitlevering wel deel uitmaakten van het
papieren dossier van betrokkene, maar dat deze gegevens niet in het daarvoor
bestemde geautomatiseerde systeem waren ingevoerd.
15 oktober 2018
Suïcide van een justitiabele PI Alphen aan den Rijn
Op 15 oktober 2018 constateerde een personeelslid in de PI Alphen aan den Rijn omstreeks
07:30 uur, tijdens de wekronde, dat een justitiabele niet reageerde op aanraking
door het personeelslid. Er werd direct medische hulp ingeroepen. De
verpleegkundige en de huisarts hebben geconstateerd dat de justitiabele was
overleden.
Hierop zijn de politie en de schouwarts geïnformeerd, die in de inrichting hebben
geconstateerd dat sprake is van een niet-natuurlijk overlijden zonder verdachte
omstandigheden. Het lichaam van de justitiabele is vrijgegeven.
Conform de vastgestelde werkwijze zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ) en de nabestaanden over de suïcide geïnformeerd.
Betrokken justitiabele was niet onder speciale aandacht van de psycholoog,

omdat er geen aanwijzing was van suïciderisico.
De vestigingsdirecteur zal de calamiteitenonderzoekscommissie (Caloc) verzoeken
onderzoek te doen naar de (zorg-)omstandigheden rond de suïcide.
15 oktober 2018
Onttrekking bij FPC Pompestichting
Een tbs-gestelde met onbegeleid verlof is één uur te laat teruggekomen van zijn
Onbegeleid verlof. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen van strafbare feiten gedurende de
ongeoorloofde afwezigheid.
11 oktober 2018
Agressie tegen personeel Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Radix
Op 11 oktober 2018 heeft een justitiabele, die sinds 3 mei 2018 op basis van artikel
43.3 Pbw op een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Heerlen verbleef,
een raam geforceerd teneinde het terrein te kunnen verlaten. Een
beveiligingsmedewerker van Radix is, toen hij trachtte betrokkene tegen te houden,
door betrokkene zodanig mishandeld dat hij in het ziekenhuis moest worden
opgenomen. De justitiabele is gevlucht, maar heeft zich diezelfde dag weer bij
Radix gemeld. Betrokkene is op kamerarrest geplaatst. Inmiddels is betrokkene
weer teruggeplaatst in een gesloten setting in de PI Sittard.
11 oktober 2018
Justitiabele ten onrechte in vrijheid gesteld JC Zaanstad
Op 11 oktober 2018 om 11 uur was het bevel tot bewaring van betrokken
justitiabele geschorst. Betrokkene werd op dat moment ten onrechte in de
gelegenheid gesteld de inrichting verlaten. In plaats daarvan had deze justitiabele
door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) moeten worden overgebracht
naar een kliniek, als voorwaarde voor de schorsing. De medewerker van JC Zaanstad die de
justitiabele heeft laten vertrekken, heeft kennelijk niet opgemerkt dat de justitiabele door de
DV&O had moeten worden overgebracht. De vestigingsdirecteur doet onderzoek naar de
precieze toedracht van het voorval, en zal indien dat nodig is passende maatregelen treffen.
Update: Op 12 oktober is de justitiabele door de politie aangehouden.
11 oktober 2018
Agressie tussen jongeren RJJI locatie De Hunnerberg
Tijdens de ochtendstart op 11 oktober 2018 is rond 07.40 uur op een afdeling van
RJJI locatie de Hunnerberg een jeugdige (verder: slachtoffer) ernstig mishandeld.
E.e.a. vond plaats in een hoek van de afdeling waar het personeel geen zicht op had, die
bewust leek te zijn gecreëerd door enkele kastdeuren open te zetten.
Twee eveneens in De Hunnerberg verblijvende jeugdigen worden ervan verdacht
verantwoordelijk te zijn voor deze mishandeling. Het personeel is er in geslaagd het slachtoffer
te overtuigen van het belang van aangifte en door de JJI zelf is ook aangifte van dit feit gedaan.
De politie heeft in de inrichting nader onderzoek verricht.
11 oktober 2018
Video over drugs gebruikende justitiabelen in JC Zaanstad
Op donderdagochtend 11 oktober 2018 heeft de woordvoerder van de directie
communicatie van misdaadverslaggever John van de Heuvel, foto’s en een 3-tal
filmpjes ontvangen over drugs gebruikende en feestende justitiabelen. In 1 van
de filmpjes vertelde de justitiabelen in welke inrichting zij verbleven. Omdat de
justitiabelen herkenbaar in beeld waren en ook de ruimten waar zij zich in
begaven zichtbaar waren, werd daarmee bevestigd dat het JC Zaanstad betrof. John van de
Heuvel gaf aan dat hij de beelden in de middag met de media zou delen, wat ook

gebeurd is. Tegen de betrokken justitiabelen zijn passende maatregelen getroffen.
9 oktober 2018
Bedreiging door jeugdige vanuit JJI Lelystad
Op 9 oktober werd JJI Lelystad telefonisch op de hoogte gesteld van telefonische bedreigingen
die zouden worden gedaan vanuit de JJI. Op 10 oktober hebben daarom op twee afdelingen
gericht spitacties plaatsgevonden, waarbij vijf mobiele telefoons zijn aangetroffen.
Op 10 oktober kwam in de avond wederom het signaal binnen dat er sprake was van
telefonische bedreiging vanuit de JJI. Er kon worden vastgesteld welke jeugdige
verantwoordelijk was voor deze bedreiging.
Deze jeugdige is in afwachting van verder onderzoek op de afzondering geplaatst.
Op 11 oktober zijn wederom spitacties uitgevoerd op de overige afdelingen van de JJI en
zijn twee telefoons gevonden. Tegen alle jeugdigen die een telefoon in bezit bleken te hebben,
zijn passende sancties getroffen.
11 oktober 2018.
Justitiabele aangetroffen voor inrichting PI Lelystad
Op 11 oktober 2018 om 06.00 uur werd door een medewerker van de PI Lelystad
bij aanvang van zijn dienst een liggende man aangetroffen in het grasveld direct
naast de ingang van de PI, buiten de poort. Het personeelslid heeft direct zijn collega’s
gewaarschuwd en men heeft vervolgens de man benaderd. Geconstateerd is dat de man niet
aanspreekbaar was. De hulpdiensten zijn gewaarschuwd en waren snel ter plaatse. Zij hebben
de benodigde acties uitgezet. Gebleken is dat de man al was overleden.
Het bleek te gaan om een justitiabele uit de PI Lelystad die met verlof was
geweest en op woensdagavond 10 oktober 2018 retour had moeten komen. De
camera’s hadden om 4.00 uur ‘s nachts beweging waargenomen maar was er geen
aanleiding om aan te nemen dat de orde of veiligheid van de inrichting in het
geding was. Dit aangezien er maar een korte beweging zichtbaar was en er daarna op de
camera beelden niets meer kon worden gezien. Vermoedelijk ging het om
betrokkene, en is hij na een valpartij uit het zicht van de camera’s geraakt.
Bij het lichaam van betrokkene is een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.
8 oktober 2018
Suïcide justitiabele PI Alphen aan den Rijn
Op maandag 8 oktober 2018, heeft een justitiabele in PI Alphen
aan den Rijn, locatie Eikenlaan, een suïcidepoging gedaan en is hij naar aanleiding
daarvan naar het ziekenhuis overgebracht. Op dinsdag 9 oktober 2018
ontving de PI bericht uit het ziekenhuis dat betrokkene is overleden.
Een medegedetineerde is naar aanleiding van het voorval als
verdachte van doodslag aangemerkt.
10 oktober 2018
Mediabericht “Nederland op de vingers getikt wegens mensenrechtenschending Sint
Maarten”
Aanleiding: de mediaberichten n.a.v. de uitspraak Europees Hof voor de Rechten
van de Mens: “Nederland op de vingers getikt wegens mensenrechtenschending Sint Maarten”.
Betrokkene, ten tijde woonachtig op Sint Maarten, heeft ruim 8 maanden in een
politiecel gezeten. Deze politiecellen zijn onderdeel van het politiebureau en
volgens het Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) niet geschikt voor een
verblijf langer dan 10 dagen arrestantenzorg. Betrokkene is nooit overgebracht naar Point
Blanche, mogelijk/waarschijnlijk om veiligheidsredenen. De uitspraak betreft dus niet Point
Blanche.
9 oktober 2018

Incident FPC Pompestichting
Een tbs-gestelde is ‘s ochtends op zijn kamer aangetroffen met een drietal bij zichzelf met
een hobbyschaar aangebrachte verwondingen. De verwondingen bleken
oppervlakkig te zijn.
5 oktober 2018
Suïcide medewerker PI Sittard
Op vrijdag 5 oktober 2018 is de directie van de PI Sittard geïnformeerd over het
feit dat een medewerker van die PI zichzelf om het leven had gebracht. Er liep een
onderzoek van het Bureau Integriteit naar twee medewerkers van deze PI,
waaronder betrokkene. Dit onderzoek was nog niet afgerond.
2 oktober 2018
Ongeoorloofde afwezigheid bij transmuraal verlof FPC de Kijvelanden
In het kader van transmuraal verlof verblijft betrokken tbs-gestelde op de
transmurale voorziening van de kliniek. Op de avond van 28 september 2018
om 23:30 uur blijkt betrokkene niet aanwezig te zijn. Er is telefonisch
contact gezocht met betrokkene en deze gaf aan terug te keren.
Betrokkene is die nacht niet teruggekomen en was telefonisch niet
meer bereikbaar. Op 29 september om 8:00 uur in de ochtend meldt de betrokkene
zich. Hij is teruggeplaatst in FPC de Kijvelanden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen van
strafbare feiten gedurende de ongeoorloofde afwezigheid.

