Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW)

to( 2 °Liort,

Inform atle per 08/04/2013
Gedetlneerde
Geboortedatum
10A
Cel
onst9A
Afdeling
Detentlenummer
Detentiecentrum Aiphen aan den Rijn
Inrichting

Hierbij deal ik u made, dat near aanlelding van eon schriftelijk verslag d.d. 08/04/2013 u heden, na door mij to
zijn gehoord, de volgende disciplinalre straf is opgelegd:
14 dagen opsluiting in een strafcei (art. 51.1a PBW)

Ingang: 08/0412013 om 17:00 uur
ande: 22/04/2013 om 17:00 uur

Doze besiiseinglagenomen op grond van de volgende overwegIng(en):
Weigeren M PC
U weigert to verblljven in de uw aangewezen cel met eon medegedetineerde.

De Ingesiotene le door mij
gehoord, alvorens lk de beslissing van de opgelegde disci plinaire straf heb genomen.

Datum ondertekening OW 04/2013
De dl recteur

SaMcis e)of aatregell, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van Invioed zijn op uw v.1. datum.
beklag gaan tegen doze beslIssing blnnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent
U kunt schrifteill
gesteld van doze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommIssie ult de Com missie
van Toezicht bij dezelnrIchting,
In afwachting van de ultspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de
beroepscommIssieverzoeken om de tenultvoerlegging van daze beslissing to schorsen. U schrijft dan near: Read
voor Strafrechtstoepassing en ..laugdbeschermIng, Voorzitter Beroepecommissle, Postbus 30137, 2500 GC Den
Haag.
/)
Uitgerelkt door:
Datum:

o9 / Ot-1 / 90/.2

TO:

/

justitie

Rapport IBT inzet
D.C. Alphen aan den Rijn

Tijd en datum inzet: 12:00 / 10-04-2013
Opdracht gegeven: Directie
Naam gedetineerde:
Afdelin . : 0-2a

Tiidstip plaatsing straf-en afzonderingscel:
12:00 uur
Registratie nummer:
Cel nummer: cel 12

Groepscommandant:
IBT-Ieden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Korte reden/Aanleiding van de inzet:
weigerde dna afname, daarom met ibt naar obs geplaatst en daar onder dwang ged
Ged
dna afgenomen.

Verslag van het verloop van de actie:
De actie verliep volgens procedure, ged was passief werkte niet mee en niet tegen.

Gebruikte procedure:
Ibt procedure
Mate van verzet:
Ged was passief geen verzet

Rapport IBT inzet
D.C. Alphen aan den Rijn
Eventueel letsel als gevolg van IBT inzet:
Geen

Welk geweldsmiddel is er gebruikt en de reden daarvan:
Geen

Welk proportioneel geweld is er gebruikt:
Geen
Eventueel zichtbaar letsel voor IBT-inzet:
Geen

Heeft gedetineerde zichtbaar letsel: NEE
Is gedetineerde hieraan behandeld: NEE

Eventuele aanvulling:

Is gedetineerde gezien door een arts: NEE
Naam arts en tijdstip aanwezig:
Aantal bijlage (bijv. foto, tulp uitdraai):
Bijzonderheden, leermomenten en conclusies evaluatie:Er is rustig en netjes gewerkt. Mede
omdat ged passief was.

Dit rapport is onder ambtseed / ambtsbelofte opgemaakt

Handtekening groepscommandant:

Handtekening 2e ondertekenaar

Naam:.

Naam:

Plaats:
Alphen ad Rijn

Datum:
10-04-2013

Plaats
Alphen ad Rijn

Datum
10-04-2013

Ordemaatr

(art. 23/24 PBW)

9

Informatle per 18/04/2013
Gedetineerde.
Geboortedatum 11A
Cel
AfdelIng
oost2A
Detenti enurn me.
InrichtIng
Detentlecentrum Alphen aan den Rijn

Hlerblj deal Ik u mode, na door mlj to zljn gehoord, dat u de volgende ordemaatreget Is opgelegd:
14 dagen alzonderIng In afzonderingscel fart. 242 PBWJ observatle d,rn.v. cam eratoezicht (art. 24a1

PlaihrtirWetrn
Vandaag bent u vanult DC Zeld overgeplaatst. U heeft op DC Zeist vandaag suloldele uitiatingen gedaan.
Daarop bent u op de afzonderIngwridellng geplestst. 1k heb u vandaag gesproken. U geeft toe daze
ultlatIngen gedaan to hebben. Om uw gemoedstoestand goad In de gaten to houden plaats1k u op de
afzonderingsaldeling ander camaratoezlcht. U zult op DC Alphen opnleuw worden beoordeeld door de
psycholoog. Op basis daarvan ken daze beschIkking worden heroverwogen.
In gang: 18/04/2013 om 17:00 uur
Elnde: 02/05/2013 om 17:00 uur
De gedetineerde ledoor nil)
gehoord, alvorenslk de besilssIng van de opgelegde ordemaatregel heb genom en

Indlen van toepassing zal dagelijks door eon gedragsdeskundige warden bekeken of de meatregel
gehandhaafd dlent to warden.
Doze ordemaatregel kan, Indlen noodzakelljk, verlengd of verkort worden.

CQ124:174u
nder
r tekenIng 18/04/2013

\
_
SanljleA eri of

, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zljn op uw v.i. datum.

li

U kunt schrif lijk In b'eklag gaan tegen doze beslissing ',Innen 7 dagen na de dag waarop u In kennl s
bent gesteld
eze besiissIng. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretarls van de beklagcommissie uit
de Cornmissie van ToezIcht blj dezelnrichting,
In afwachtIng van de ultspraak van de beklagcommIssie, kunt u de voorzltter van de
beroepscommissieverzoeken om de tenultvoerlegging van deze besliming to schorsen. U schrijft den
near: Read voor Strafrechtstoepassang en a ugdbescherm Ing, Voorzltter Beroepecommissie, Postbus
30137, 2500 GC Den Haag.
Ultgereikt door:
Datum: 1(1 / 6y/

?ark Tijd:

e 7. 3 0

13"0
Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW)

2 0 3 0 (.1 DLia

Informatie per 19/04/2013

Gedetineerde
Geboortedatum
Cel
Afdeling
Detentienummer
Inrichting

1

:.14B
(MO ?A

DETENTIECENTRUM Alphen a/d RUN

Hierbij deel ik tt mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 19-04-2013 u heden, na door mij te
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd:
14 dagen opsluiting in afzonderingscel.
Ingang : 19/04/2013
Einde ; 03/05/2013

am 16.00 uur
om 16.00 uur

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en)
U heeft geweigerd mee te werken aan het accepteren van een celgenoot, U heeft bij de psycholoog aangegeven
dat indien u geen EPC indicatie zou verkrijgen een gedemonteerd scheermes zou gaan gebruiken om uw doel of
te dwingen. U na de visitatie die heeft plaatsgevonden op basis van uw uitlatingen, geweigerd terug te keren
naar uw afdeling. Bij de attandeling van uw rapport heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw
visie bij de directeur kenbaar te maken. U bent de directeur en het personeel agressief tegemoet getreden door
tegen de deur te schoppen en de directeur en het personeel te beledigen en te bedreigen.

De ingeslotene is door mij
Gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen.
Iv. vestigingsdirecteuer)

Handtekening:

Namens deze:
..0•Co..
.
--Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum.

U kunt schriftelijk in bek1ag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie
van Toezicht bij deze inrichting. In afwachting van de uitspraak van de beldagconunissie, kunt u de voorzitter
van de beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrij ft dan naar:
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherrning, Voorzitter Beroepscornmissie, Postbus 30137,
2500 Den-Haag.
Uitgereikt door :
Datum

: 17 /

O9 / 2c e# 3

Tijd:

2 2 , d c)

5:=:gfiv1,.

Ordemaatregel (art. 23124 P8W)

Inform atie per 20/04/2013

Q_ot3 oLi

(-11

Gedetineerde
Geboortedatum
Cal
149
Aideling
oost2A
Detentlenummer
inrichting
Detentiecentrum Aiphen aan den Rijn

Hterblj dee! lk u mode, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd:
13 dagen observatle d.m .v. cam erat oezicht (art. 24a.1-PBW)

Ingang: 20/04/2013 om 13:00 uur
Einde: 03105/2013 om 16:00 uur
De gedetIneer de Is door ml)
niet gehoord, met els reden dat u

U verblijft reeds In de strafcel ivm weigeren meerpersoonscel (MPC). Op dit moment weigert u voedsel
en yacht.

lndlen van toepassfng zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel
gehandhaafd diem to warden.
Deze ordemaatregel kan , 1nd

noodzakelljk, verlengd of verkort warden.

Sanctiegn Of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van Invloed zljn op uw v.i. datum.
U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u In kennis
bent gesteld van dezebestissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretarts van de beklageommimie uit
de Corn missie van Toezicht bij daze inrichting,
In afwachting van de uitspraak van de bektagcommissie, kunt u de voorzitter van de
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan
near: Raad voor Strafrechtstoepassing en ,..eugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus
30137, 2500 GC Den Haag.
Uitgereikt door: _
Datum:

20 / Olt / 20 1 3

TO:

1(3 00 (WA

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW)
Informatie per 22/04/2013

2/0 1 3 old o

Gedetineerde
GeVoortedatum
Cel
20B
Afdeling
oost2A
Detentienummer
lnrichting
Detentiecentrum Alphen aan den Rijn

Hierbij dee] lk u merle, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd:
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW], observatie d.m.v. cameratoezicht (art.243.1 PRW)
te weten:
U bent afgelopen zaterdag op eigen verzoek naar de afzonderingsafdeling geplaatst. Hiervoor Is een
beschikkIng opgesteld. Bij deze verleng ik de beschilddng voor de duur van 2 weken. lk heb u vandaag
gesproken. U eet niet maar drinkt wel. lk heb u meegedeeld dat u naar de afdeling terug kunt en dat uw
gezondheid daar in de gaten gehouden kan warden. U geeft aan dat u op de afzonderingsafdeling wilt
blijven. lk heb u gevraagd of u vrijwillig en op eigen verzoek op de afzonderingsafdeling wilt blijven. Dit
bevestigt u.
Ingang: 22/04/2013 om 17:00 uur
Einde: 06/05/2013 can 17:00 uur
De gedetineerde is door mij
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel
gehandhaafd dient te warden.
Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden.

ndertekening 22/04/2013
ur

opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum.

Satieskn of

ag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent
11 kunt schriftelijk in
gesteld van deze beslissing. Uw ldaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de
Commissie van Toezlcht blj deze inrichting,
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar:
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500
GC Den Haag.
Uitgereikt door:
Datum: 2,1 /

Ott / aCn j 3

Tijd:

Justitie

Rapport IBT inzet
D.C. Alphen aan den Rijn

Tijd en datum inzet: 03-05-2013
Opdracht gegeven:
Naam gedetineerde:
Afdelinl: OBS 11

Tiidstip plaatsing straf-en afzonderingscel:
11.00 uur
Registratie nummer:
Cel nummer: 11

Groepscommandant:
IBT-leden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Korte reden/Aanleiding van de inzet: In opdracht van directie gedetineerde gevisiteerd en
celinspectie uitgevoerd ivm aangetroffen contrabande in cel

Verslag van het verloop van de actie:
Gedetineerde werkte niet mee, luisterde niet naar instructies. Naar binnen gegaan is vervolgens
onder controle gebracht en geboeid. Daarna in een ander cel gevisiteerd en onder controle
gehouden tot celinspectie afgerond was. Is daarna teruggeplaatst op cel
Gebruikte procedure: Standaard
Mate van verzet: Gedetineerde werkte niet mee

2

Rapport IBT inzet
D.C. Alphen aan den Rijn
Eventueel letsel als gevolg van IBT inzet:
Geen

Welk geweldsmiddel is er gebruikt en de reden daarvan:
Handboeien

Welk proportioneel geweld is er gebruikt:
Gepast geweld
Eventueel zichtbaar letsel voor IBT-inzet:
Geen

Heeft gedetineerde zichtbaar letsel: NEE
Is gedetineerde hieraan behandeld: NEE

Eventuele aanvulling:

Is gedetineerde gezien door een arts: NEE
Naam arts en tijdstip aanwezig:
Aantal bijlage (bijv. foto, tulp uitdraai):
Bijzonderheden, leermomenten en conclusies evaluatie:Er is rustig en netjes gewerkt.

Dit rapport is onder ambtseed / ambtsbelofte opgemaakt

Handtekening groepscommandant:

Handtekening 2e ondertekenaar

Naam:

Naam:

Plaats: Alphen a/d
Rijn

Datum:
03-05-2013

Plaats: Alphen a/d rijn Datum
03-05-2013

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW)
Informatie per 04/05/2013

Gedetineerde
Geboortedatum
Cel
Afdeling
Detentienummer
Inrichting

•
: 2a
: Cost 2A
: DETENTIECENTRUM Aiphen a/d RUN

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 19-04-2013 u heden, na door mij te
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd:
7 dagen opsluiting in afzonderingscel.
Ingang : 04/05/2013
Einde : 11/05/2013

om 16.00 uur
om 16.00 uur

Deze beslissing is genomen op grand van de volgende overweging(en)
U heeft orde en de rust verstoord op de afdeling, daarbij heeft u een slaande beweging gemaakt naar het
personeel,. Bij het insluiten heeft u wederom een dreigende houding aangenomen naar het personeelsiid door
met uw vuist in vechthouding te gaan staan. Na het insluiten heeft u tegen uw deur staan schoppen en heeft u de
-Sum:sc.
IVA vcr..x0.0_1-wela x_rf
t.v. op uw cel stuk geslagen.
2wicN
luitouvew
De ingeslotene is door mij
Gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen.
.,Iv. vestigingsdirecteuer)

Handtekening:

-

Namens deze•
ncties en

aatregele , opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum.

U kunt schriftelijk in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie
van Toezicht bij deze inrichting. In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter
van de beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar:
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Voorzitter Beroepscomrnissie, Postbus 30137,
2500 Den-Haag.
Uitgereikt door :
Datum

• 09 / C/.5 /

"LOIS

Tijd:

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW)
Informatie per 06/05/2013
Gedetineerde
Geboortedaturn
Cel
10A
oost2A
Afdeling
Detentienummer
Detentlecentrum Alphen aan den Rijn
Inrichting

1( DS- rbi -

Hierbij deel lk u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd:
2 weken obsenratie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) te weten:
Honger- en dorststaking
Ingang: 05/05/2013 om 17:00 uur
Einde: 19/05/2013 om 17:00 uur
De gedetineerde is door mij
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen

Vanwege uw honger en dorststaking wordt u geobserveerd middels cameratoezicht. Indien daar geen
aanleiding meer toe is, wordt het cameratoezicht beeindigd.
Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel
gehandhaafd dient te worden.
Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden.

Datum ondertekening 06/05/2013
De direbteur

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum.
U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis
bent gesteld van deze beslissing. Ilw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcomrnissie uit
de Commissie van Toezicht bij deze Inrichting,
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan
near: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus
30137, 2500 GC Den Haag.
Uitgereikt door:
Datum: 0.6 / 0 /

01 3 Tijd:

0
Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW)

2

Informatie per 21/05/2013

3 0 CO LI

Gedetineerde
Geboortedatum
Cel
OBB
oost2A
Afdeling
Detentienwnmer
Inrichting
Detentiecentrurn Alphen aan den Rijn

Hiefhif-deel-ik-u-feedeTrktt-near-aaalelding-van cen sehriftelijk verslag-d.d. 2 1/051.2013-u-hedenrua-deor mij
te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd:
2 weken opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW)
Ingang: 21/05/2013 om 13:00 uur
Elnde: 04/06/2013 om 13:00 uur

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en):
u welgert te verhuizen tilt uw cel om op een cel te gaan met een Marokkaanse ingeslotene. U geeft aan grote
rnoeite te hebben ow een cel te delen met iemand die niet dezelfde taal spreekt als u. De komende dagen zal
gekeken worden of het mogelijk is ow een betere match te vinden qua celgenoot. U kiest er zelf voor ow met
naar de cel terug te keren en liever in de obs te verblijven dan met uw nieuwe celgenoot.

De ingeslotene is door wij
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen.

Datum ondertekerang 21/05/2013
De directeur

he
tie. ntilnaatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kurwen van invloed zijn op uw v.i. datum.
U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de
Commissie van Toezicht bij deze inrichting,
In afwachting van de ultspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrljft dan naar:
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500
GC Den Haag.
Uitgereikt door: _
Datum:2_, I

1)5/

Tijd:

DO

(lag

DIsciplInaire straf (art. 51.1 PBW)

1nformatie per 27/05/2013
Gedetineerde
Geboortedatum
Cel
24B
oost2A
Afdeling
Detentienummer
Detentiecentrum Alphen aan den Rijn
Inrichting

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 27/05/2013 u heden, na door
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd:
3 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW)

Ingang: 27/05/2013 om 10:00 uur
Elnde: 30/05/2013 om 10:00 uur

Deze beslissing is genomen op grand van de volgende overweging(en):
N.a.v. een incident op het voetbalveld kwam bent u naar de verbIljfsruimte van een mede-ingeslotene
gegaan om het dispuut te bespreken. De celgenoot van deze mede-ingeslotene stand op dat moment
onder de douche. Door het personeel is gehoord dat er op de cel is geschreeuwd waarop de deur is open
gemaakt. U bent daarop direkt naar bulten gelopen en wilde geen antwoord geven op de vraag van het
personeel wat er precies was voorgevallen.
Omstreeks 10.00 uur is de celgenoot van de persoon waarmee u een conflict had bij u verhaal gaan
halen.
Het personeel heeft gezien dat hij boos uw cel inging. Hierop hebben zij besloten te kijken wat er aan de
hand was. Zij troffen u aan terwij1 u elkaar bij de keel vasthield.
k

lk heb u gehoord. U geeft aan dat u de 'bezoeker' uw cel uit wilde werken. Hierbij is er geduwd en
geschreeuwd. Ondanks dat het personeel ter plaatse was is het tot een handgemeen gekomen waarbij u
de mede-ingelsotene een klap heeft verkocht. Er was voor u op dat moment geen enkele sprake van een
bedrelgende situatie. Het personeel was ter plaatse en toch maakt u de keuze geweld te gebruiken tegen
een mede-ingeslotene.
Hierbij heeft u de orde en rust verstoord en de veiligheid in gevaar gebracht en is er sprake van verbale
agressie en fysiek geweld (naar de keel grijpen en slaan) geweld richting een mede-ingeslotene.

lotene is door mI
ll\
D 3-inp
liming van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen.
alvorens ik de
et:
.h

on
cte

.

ekenin)427/b5/ 2013

2 / 3 6- 0 LC 67
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW)

Informatie per 30/05/2013
Gedetineerde
Geboonedatum
Cel

31A

oost2A
Afdeling
Detentienummer
Inrichting

Detentiecentrum Alphen aan den Rijn

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de vdlgende ordemaatregel is opgelegd:
I week afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a. I PBW) met
betrekking tot:
U hebt vandaag van de Dienst Terugkeer en Vertrek uw vluchtgegevens vemomen. In het verrleden heeft meet-malen
suicidale uitlatingen gedaan waarbij u aangaf deze tot uitvoering te brengen op het moment dat der seen zicht meer was
op verder verblijf in Nederland. Ik heb met u gesproken. U geeft zelf aan dat er op dit moment geen risico is en dater
met u goed afspraken zijn te maken. Ik heb u verteld dat ik op basis van dit gesprek niet de juiste inschatting kan maken
en dat ik de psycholoog zal vragen om met u te spreken en mij van een advies te voorzien. Ik acht echter op dit moment
het risico te groot om u terug te laten gaan naar de afdeling. Om uw gemoedstoestand in de gaten te kunnen houden, en
vanwege eerdere suicidale uitiatingen wordt u preventief op de afzonderingsafdeling geplaatst waarbij u dmv
camerntoezicht worth geobserveerd.
Ingang: 30/05/2013 om 14:00 uur
Einde: 06/06/2013 am 14:00 uur
De gedetineerde is door mij
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd client te
worden.
Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden.

ekening 30/05/2010
Datu Trt
n
td r
De

Sanciks An of Irian gelen, ofigelegn tucteris uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum.
\
U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld van
deze beslissing. Uw klaagschrift stuun u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij
deze inrichting,
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de beroepscommissieverzoeken om de
tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechistoepassing en
Jeugdbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag.
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