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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 januari 2022
Hierbij informeer ik uw Kamer over een incident op 12 januari jl., waarbij
een jongere die was geplaatst in de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den
Hey-Acker is gevlucht en om het leven is gekomen.
De jongere verbleef in de JJI op basis van een PIJ-maatregel (Plaatsing in
een Inrichting voor Jeugdigen). In de laatste fase van de behandeling van
de PIJ-maatregel wordt een verlofplan opgesteld. De jongere had sinds
augustus 2021 onbegeleid verlof en werkte door de week buiten de
inrichting. Op 12 januari kreeg Den Hey-Acker een melding van de
werkgever dat de jongere die dag drie uur afwezig was geweest. Hierop
zijn twee medewerkers de jongere gaan halen om hem terug te brengen
naar de inrichting.
Na vertrek met de jongere naar de JJI bleek de jongere over een
vuurwapen te beschikken. De medewerkers zijn onder dwang van het
vuurwapen naar België gereden en daar door de jongere uit de auto gezet.
De medewerkers hebben direct de Belgische politie gebeld. Bij een
vuurgevecht met de Belgische politie is de jongere geraakt en ondanks
reanimatie ter plekke overleden.
De betrokken medewerkers zijn gelukkig fysiek ongedeerd gebleven. Er is
nazorg voor het betrokken personeel en de medegedetineerden. De
nabestaanden van de jongere zijn geïnformeerd.
Dit is een verschrikkelijk incident dat veel vragen oproept. Daarom wordt
dit grondig onderzocht. Zowel de Belgische als de Nederlandse politie
doen onderzoek naar het incident. Zoals gebruikelijk bij dergelijke
incidenten is de Dienst Justitiële Inrichtingen gestart met een onderzoek
naar de toedracht. Het incident is ook gemeld bij de inspecties. De
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gezamenlijke inspecties hebben mij laten weten onderzoek te doen naar
het incident.1
Over de uitkomsten van de onderzoeken zal ik uw Kamer te zijner tijd
informeren.
De Minister voor Rechtsbescherming,
F.M. Weerwind
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Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en de Inspectie van het Onderwijs
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