September 2018 samenvatting voorvallen in de justitiële inrichtingen
27 september 2018
Datalek hoofdkantoor DJI
Abusievelijk verzenden concept advies en concept verslag van een
hoorzitting inzake een bezwaar van een ambtenaar DJI tegen een disciplinaire straf door EC O&P
aan een derde ontvanger. Ontvanger heeft hierover gebeld met EC O&P. Hij heeft aangegeven dat
de mail ongelezen is verwijderd. Betrokkene is hierover geïnformeerd.
26 september 2018
Vermoedelijk strafbaar feit gepleegd tijdens detentie
Op 26 september 2018 werd een justitiabele door de politie aangehouden op
verdenking van een strafbaar feit. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij diefstal
met geweld. Op dat moment zat betrokkene in de zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI) Ter
Peel. Betrokkene verbleef op het moment van zijn aanhouding in een penitentiair
programma (PP) vanuit de PI Vught.
25 september 2018
Onttrekking bij FPC Pompestichting
Een tbs-gestelde die in het kader van transmuraal verlof in een appartement verblijft, is
afgelopen weekend aangehouden door de politie i.v.m. verkeersovertredingen.
De politie heeft hiervan geen melding gemaakt naar de kliniek, maar een bericht in de media gaf
de kliniek het vermoeden dat het wellicht om betrokkene zou gaan. Betrokkene is hierop
telefonisch bevraagd over de aanhouding en is gevraagd terug te keren naar de kliniek om dit te
bespreken. Betrokkene geeft hier geen gehoor aan en is op 25 september 2018 om 19:00
ongeoorloofd afwezig gemeld.
Update 26 september: betrokkene is teruggekeerd.
20 september 2018
Incident PI Ter Apel
Op 20 september 2018 hebben 36 justitiabelen in PI Ter Apel hun
werkzaamheden uit protest op de arbeid neergelegd. De directe aanleiding daartoe
was het feit dat bij de verwerking van grastapijt op de arbeid mogelijk een bepaalde stof
vrijkomt. Bovendien zouden een aantal justitiabelen hierdoor allergische reacties
hebben opgelopen. Daarnaast is er onvrede over de medische dienst en de
informatieverstrekking rond het dossier chroom. In de afgelopen week is bekend geworden dat
een advocaat namens 44 in PI Ter Apel verblijvende justitiabelen een brief aan de directie van de
PI heeft gezonden. De afdeling Juridische Zaken van DJI heeft de brief in behandeling.
18 september 2018
Agressie tegen personeel RJJI locatie Nijmegen
Tijdens de lunch was betreffende jeugdige onrustig en omdat hij weigerde aan de
tafel plaats te nemen, tijdens het middagmaal, is hij op zijn kamer geplaatst.
Jeugdige heeft daar ruim een half uur lang met spullen gegooid en tegen de deur
geslagen en geschopt. Jeugdige is daarna wel naar onderwijs gebracht maar vroeg
na 10 minuten om een time-out op kamer. Op kamer was betreffende jeugdige
rustig en mocht hij na drie kwartier weer meedraaien met de groep. Op het
moment dat hij werd uitgesloten loopt hij de groep op, pakt een biljartkeu en slaat
hiermee een groepsleider. Tijdens het onder controle brengen van de jeugdige wordt de
groepsleider door de jeugdige in zijn arm gebeten en weet hij de TV op de afdeling kapot te
trappen. Een andere groepsleider heeft alarm gedrukt en de jeugdige is naar de afzondering
gebracht.

18 september 2018
Justitiabele 2 maanden te vroeg in vrijheid gesteld
Op 7 september 2018 is een justitiabele in het Justitieel Centrum Zaanstad twee maanden te
vroeg in vrijheid gesteld. Betrokkene zat gedetineerd op een gevangenhouding. Deze liep af
op 7 september 2018. Uit onderzoek blijk dat de ten uitvoerlegging van een vervolgvonnis van
twee maanden door de bevolkingsadministratie niet verwerkt is in het systeem. Betrokkene is
derhalve onterecht in vrijheid gesteld.
11 september 2018
Suïcide van een justitiabele in het PPC Vught
Op 11 september 2018 trof een zorg- en behandel inrichtingswerker (ZBIW-er) betrokkene
tijdens het uitdelen van medicatie op zijn cel aan. Betrokkene verbleef in verband
met zijn gesteldheid in het penitentiair psychiatrisch centrum, en ontving daar extra
psychiatrische en gedragskundige zorg. De ZBIW-er heeft direct alarm gemaakt, waarop politie,
ambulance en trauma-arts werden opgeroepen. Medewerkers hebben betrokkene getracht te
reanimeren. Ambulancepersoneel heeft de reanimatie voortgezet. Ongeveer een kwartier na het
eerste contact heeft de trauma-arts vastgesteld dat betrokkene was overleden.
10 september 2018
Poging suïcide justitiabele in PI Zutphen
Op maandag 10 september 2018, bij het uitsluiten van de justitiabelen in PI Zutphen, werd een
justitiabele liggend naast zijn bed aangetroffen. Omdat de justitiabele niet reageerde op
aanroepen is er onmiddellijk alarm geslagen en is de medische dienst van de PI ingeschakeld. Op
advies van de arts die op dat moment in de PI aanwezig was, is de justitiabele per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht. Uit de verklaring die betrokkene daarna in het ziekenhuis had
gegeven bleek dat hij zijn dagelijkse medicatie had opgespaard met het oogmerk zichzelf van het
leven te beroven. In zijn cel is een afscheidsbrief aangetroffen Er waren geen indicaties in de PI
over mogelijke suïcidaliteit van betrokkene. Inmiddels is betrokkene teruggebracht naar de PI
waar hij uit voorzorg op een maatregel onder cameratoezicht in een afzonderingscel is geplaatst.
10 september 2018
Suïcide justitiabele FPC de Rooyse Wissel
Een tbs-gestelde van FPC de Rooyse Wissel werd op 10 september 2018 levenloos aangetroffen
in zijn kamer. Er is direct handelend opgetreden door het eigen personeel, door het
opgeroepen ambulancepersoneel is vervolgens de dood vastgesteld.
4 september 2018
Agressie tegen personeel PI Leeuwarden
Op 4 september 2018 zijn drie personeelsleden van PI Leeuwarden
ernstig mishandeld door een justitiabele. Twee personeelsleden hebben lichte
verwondingen opgelopen. Een derde personeelslid heeft door een vuistslag meerdere breuken
in het gezicht. Het incident vond plaats op de afzonderings afdeling waar betrokkene verbleef in
afwachting van overplaatsing naar een andere PI (penitentiair psychiatrisch centrum).
Betrokkene werd door twee personeelsleden uit de douchecel gehaald na een persoonlijk
verzorgingsmoment. Zonder enige aanleiding viel hij de twee medewerkers aan en schakelde
direct een personeelslid uit met een vuistslag in het gezicht. Hierop snelde het derde
personeelslid toe en is de justitiabele na een worsteling onder controle gebracht.
Hij is vervolgens ingesloten in een strafcel. De drie betrokken personeelsleden hebben aangifte
gedaan bij de politie. Betrokkene is door de politie opgehaald en dezelfde avond overgebracht
naar PPC Zaanstad.
6 september 2018
Onttrekking bij FPC Pompestichting
Een tbs-gestelde is op onbegeleid verlof gegaan en zou om 16:30 terug moeten

keren naar de kliniek. Hij heeft om 15:30 uur nog telefonisch contact gehad met de
kliniek dat hij rond 16:00 uur terug zou fietsen. Dat is niet gebeurd.
Update 7 september: Betrokkene is terug. Betrokkene heeft zich gemeld bij Centrum voor
Transculturele Psychiatrie Veldzicht. Daar is hij aangehouden door de politie. Er zijn vooralsnog
geen aanwijzingen van gepleegde strafbare feiten gedurende de ongeoorloofde afwezigheid.
5 september 2018
Agressie tegen personeel PI Alphen aan de Rijn
Op 5 september 2018 heeft een in de PI Alphen aan de Rijn verblijvende
justitiabele op de bezoekafdeling een personeelslid met volle vuist in zijn gezicht
geslagen en vervolgens bespuugd. Aanleiding hiervoor was dat de justitiabele
door het personeelslid werd aangesproken op het feit dat zijn kleding niet correct
was voor bezoek.
3 september 2018
Onttrekking begeleid verlof jeugdige RJJI locatie de Hunnerberg
Op 3 september is betrokken jeugdige onder begeleiding naar haar
familie gegaan in Rotterdam. Aan het einde van het bezoek in Rotterdam
stappen jeugdige en de begeleider in de auto om terug te gaan naar Nijmegen, bij
het instappen bedenkt de jeugdige zich en steekt plotseling rennend de straat over.
De begeleider was niet in staat om haar in te halen. De politie is direct ingeschakeld.
Update 6 september: Betrokkene is terug. Betrokkene is aangehouden in Rotterdam.
Er wordt nader onderzoek gedaan naar haar bewegingen gedurende haar
afwezigheid.
4 september 2018
Politiecontact jeugdige JJI Intermetzo Lelystad
Twee jeugdige PIJ-ers van JJI Lelystad zijn aangewezen als verdachte van een strafbaar feit en in
verzekering gesteld door de politie. Ze zijn retour naar de inrichting gekomen voor
inverzekeringstelling.
2 september 2018
Melding in media van overplaatsing justitiabele uit PI Leeuwarden naar EBI Vught
Op zondag 2 september 2018 werd door het AD gemeld dat een justitiabele was overgeplaatst
van de PI Leeuwarden naar de EBI in Vught. Dit werd bevestigd door de advocaat van
betrokkene. Anders dan de berichtgeving in de media is betrokkene niet in de EBI Vught
geplaatst. Inmiddels heeft het AD op 4 september 2018 een rectificatie geplaatst waarin
aangegeven wordt dat hij wel in Vught is geplaatst maar niet in de EBI.
2 september 2018
Afloopbericht ongeoorloofde afwezigheid FPC Dr. S. van Mesdag
Een tbs-gestelde van FPC Dr. S. van Mesdag verblijft in het kader van proefverlof in de
Forensische Psychiatrische Afdeling in Venray.
Betrokkene had onbegeleid verlof en had op zaterdag 1 september om 21:00 uur
terug moeten zijn. Er is geprobeerd telefonisch contact te zoeken met betrokkene
maar dit is niet gelukt aangezien zijn mobiele telefoon nog op zijn kamer lag. Op
zondag 2 september heeft de politie betrokkene rond 15:00 uur opgepakt.
Betrokkene zal worden teruggeplaatst in FPC Dr. S. van Mesdag. Er zijn vooralsnog geen
aanwijzingen van strafbare feiten gedurende de ongeoorloofde afwezigheid.

