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Veel gestelde vragen Justitieel Complex Vlissingen 

Welke organisaties zijn betrokken bij het Justitieel Complex Vlissingen (JCV)? 

 Het Ministerie van Justitie en Veiligheid; 

 De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI); 

 De Raad voor de rechtspraak (Rvdr); 

 Het Openbaar Ministerie (OM). 

Wat komt er in Justitieel Complex Vlissingen? 

 Er komt een extra beveiligde zittingslocatie (EBZ); 

 Er komt en werkruimte en overnachtingsfaciliteit.  
In deze beveiligde locatie kunnen  rechters, officieren van justitie en advocaten tussen 
zittingsdagen blijven overnachten en werken; 

 Er komt een uitgebreid beveiligde gevangenis met 192 plekken. Daarnaast een extra 
beveiligde inrichting (EBI) met 30 plekken.  
Dit noemen we de Penitentiaire Inrichting (PI) Vlissingen met in totaal 222 plekken; 

 Er komt een steunpunt voor vervoer.  
De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt 
het vervoer en de beveiliging van gedetineerden. 

Wat voor gedetineerden zitten straks in de PI Vlissingen? 

De PI Vlissingen is bedoeld voor gedetineerden die zwaar beveiligd worden. Deze 

zogenaamde zware doelgroep bestaat uit gedetineerden bij wie de kans groot is dat ze ook 

binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag. Het doel is dat ze andere 

gedetineerden niet ‘besmetten’ of rekruteren voor criminele activiteiten. 

In de extra beveiligde inrichting (EBI) zitten gedetineerden die een extreem vluchtrisico 

vormen. De EBI is gericht op het voorkomen van bevrijdingsacties en ontvluchtingen van 

vluchtgevaarlijke gedetineerden. 

Hoeveel medewerkers krijgt PI Vlissingen? 

Als de PI Vlissingen in 2027 operationeel is, zijn er circa 500 banen beschikbaar. Het streven 

is om deze medewerkers zoveel als mogelijk op de Zeeuwse arbeidsmarkt te werven. 

Wat voor functies zijn er beschikbaar in PI Vlissingen? 

Het gaat hierbij om functies voor zowel hoog- als midden hoog opgeleide medewerkers. Bij 

ruim driekwart van de werkzaamheden gaat het om functies op MBO-niveau. Zoals 

beveiliging, penitentiair inrichtingswerkers, planners, arbeid medewerkers en ondersteuning. 

Bij een kwart van de functies gaat het om HBO/WO-functies zoals senior casemanagers, 

zorgverpleegkundigen, (sport)leraren, psychologen en management. 

Welke zichtbare veiligheidsmaatregelen worden er genomen? 

Vanwege een verhoogd risico van ontvluchtingspogingen, bevrijdingsacties van buitenaf en 

het intimideren/gijzelen van het personeel zijn veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Dit is 

zichtbaar op het terrein van JC Vlissingen.  

Een voorbeeld hiervan zijn stevige en vertragende fysieke beletsels buiten en binnen de PI. 
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Hoe wordt de JC Vlissingen verlicht? 

De ringmuur rondom het complex is verlicht en is te vergelijken met straatverlichting. De 

verlichting draagt bij aan de sociale veiligheid om de muur heen. Lucht- en sportplaatsen 

(binnen de muur) zijn niet verlicht.  

Bij een calamiteit is er extra verlichting beschikbaar. 

Gaan de gedetineerden van de PI Vlissingen met verlof ? 

Gedetineerden die in de PI Vlissingen zitten gaan niet met verlof, of alleen bij hoge 

uitzondering met bewaking. Verlof is pas later aan de orde als ze in een gevangenis zitten 

met lichtere beveiligingsmaatregelen. 

Hoe worden gedetineerden vervoerd naar de PI? 

Met witte cellenbussen worden verdachten en gedetineerden van en naar politiebureaus, 

rechtbanken, huizen van bewaring en gevangenissen in heel Nederland gebracht. Onder 

bepaalde omstandigheden mag de DV&O met zwaailicht en sirene rijden. 

 In het geval van grote beheersrisico’s, zet DV&O het extra beveiligd vervoer in. Tijdens 

deze transporten zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. 

Het gaat hierbij vooral om het vervoer van agressieve of psychisch gestoorde 

gedetineerden. Deze personen worden vervoerd in onopvallende personenbusjes; 

 In bepaalde gevallen worden gedetineerden vervoerd met gepantserde 

personenvoertuigen of een helikopter. Voor de PI Vlissingen gaat het, gebaseerd op 

ervaringscijfers van de PI Vught, om maximaal 2-3 helikoptervluchten per maand. 

Het aantal vervoersbewegingen door DV&O van en naar de PI Vlissingen wordt nu geschat 

op gemiddeld 16 per dag. 

Waar vind ik meer informatie over het vervoer? 

 Meer informatie van DV&O. 

Website: https://www.dji.nl/over-dji/landelijke-diensten/dienst-vervoer-en-ondersteuning 

 Een film over het werk van DV&O. 

Website: https://www.youtube.com/watch?v=oW447lqyzkk 

Waar vind ik meer informatie over DJI? 

 Meer informatie. 

Website: www.dji.nl 

 Een film over DJI. 

Website: https://www.youtube.com/watch?v=7j9Kbw0f5Lg 

 Boekje met kerngetallen.  

Website: 

https://www.dji.nl/binaries/310.004%20Dit%20is%20DJI%2007_ID_WT%20INTERACTIE

F_tcm41-464199.pdf 

 Infographic gevangeniswezen. 

Website: 

https://www.dji.nl/binaries/70558-JenV_DJI_infosheet_gevangeniswezen_v4_tcm41-

352270.pdf 

 Vlogs over DJI. 

Website: https://www.dji.nl/pers-media/videos/vlogs/index.aspx 
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