
Ultgereikt dour: 

Datum:  ?JP  / 	 / 	 Tijcll  I  .06 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 28/02/2013 

Gedetineerde 	 WM& 

Geboortedatum 	 MEW 

Cel 	 14 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	 gaNINP 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 28/02/2013 u heden, na door 
mij to 7'0 gehoord:  de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

4 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 28/02/2013 om 14:00 uur 
Einde: 04/03/2013 om 17:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U bent naar de afzonderingscel gebracht op dat u bij herhaling heeft gedreigd om uw cel to gaan slopen" 
als u geen shag zou krijgen. U heeft daarbij ook geroepen " breng me mar naar beneden anders sloop ik 
bier alles". Aangekomen op de afzonderingsafdeling weigerde u elke mededeling en heeft u diverse 
personeelsleden geslagen. Voor het niet opvolgen van opdracht personeel, dreigen met vernieling en 
fysiek gewcld naar personeel plaats ik u voor 4 dagen in de afzonderingscel. 

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

Datum)  ndertekening 28/02/2013 
De dit 

cliriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
an deze beslissing. Uw klaagschrift stourt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

Commis le van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuilvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft clan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugclbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 



.10rd ioe5(0o 	emaatregel (art. 23/24 PBW) 

11(L' Informatie per 01/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienumnaer 

14 

OBS 

harichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
3 dagen observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 01/03/2013 om 11:00 uur 
Einde: 04/03/2013 om 11:00 uur 

U weigert te eten en uw medewerking te verlenen aan medische controles. In overleg met de 
inrichtingsarts plaats ik u onder camerabewaking. 

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. 

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 Coramissie 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  01  /  d 3 / 	13 	Tijd: 	trio 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBVV) 

Informatie per 01/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	MEW 

Cel 	 29 

Afdeling 

Detentienummer 	1111111111M 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

Ingang: 01/03/2013 om 15:00 uur 
Einde: 08/03/2013 om 15:00 uur 

Op advies van de psycholoog plaats ik u in afzondering. U bent onberekenbaar en heeft zich 
agressief gedragen naar personeel. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

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 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:  filNrimb  

Datum:  t 	/ 	/ 	 Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 01/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 18A 

Afdeling 

Detentienummer 	MOM 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 02/03/2013 om 14:00 uur 
Einde: 16/03/2013 om 14:00 uur 

In overleg met de psycholoog verleng ik de maatregel van afzondering. De risico's voor uw 
veiligheid bIljven bestaan. In overleg met de psycholoog wordt verblijf, tijdens de daguren, op de 
afdeling nader bepaald. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te warden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van dez,e beslissing. Uw klaagschrift stuurt n aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Conunissie 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  2  / 3 / 2 4 3 	Tijd:  /T:00 



CL-P€164 
04-0'1 - 

0 nel FS c-Acia-- Oc) 

Ordemaaftgel (art. 23/24 PBW) 

1nformatie per 02/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	iniNgiat 

Cel 	 26A 

Afdeling 

Detentienummer 	111111.1 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel Or u. made, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaailegel is epgelegd: 
7 dagen alzofidering in afzonderingscel (art 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoeziebt (art 
24a.1 PSW) 

Ingang: 01/03/2013 am 22:00 uur 
Einde: 08/03/2013 am 22:00 uur 

De gedetineerde is door mij niet geboord, met als reden dat u 

U heeft zidh sutcidaal uitgelaten. Op advies van de inrichtingsarts pleats 1k u in thondering 
onder camerabewaking. 

Indian van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige wordenbekeken of de maatregel 
gebandhPefd dient to worden. 

Doze ordernaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

Datum ondertekening 02/03120 

Sancties en of maatregeIek °lige e tri ens uw tentre kunnen vim invlced zijn op uw v.i. 
datum. 

U laMt schrift* in 13elcIaegaan. Ogee deze beslissing binnen 7 dagenna de dag waarop u in 
kennig:hent gesteld van deze besliaSing. Uvi klaagscbiift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagoaraMissie nit de torinnisSie Van. Teelielif bt dize inrichting, 
In alWitebring van de uitapia*-yande be14406griniisie,Iamt u de voorzitter van de 
bEtiOoscOnVedoi:64-00:6 te)ndtirotil4ging van deze besligqiug to schorsen. U scbrijft 

1 

	

	 Rpid voor Strafreeli*epasiing en YingdbesCherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

1 
Uitgereikt door. 

Datum: 2/  3 /  2 o i j  Tijd:  / 	0  



Datum ondertekening 02/03/20 

111111111111111111110 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

lnformatie per 02/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	MIInn 

Cel 	 26A 

Afdeling 

Detentiemummer 	IMEMIL 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u mede, uw gemoedstoestand in aamnerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzoaderingscel (art. 24.2 PBW), observatie 	eameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 01/03/2013 om 22:00 uur 
Einde: 08/03/2013 om 22:00 uur 

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met a1s reden dat u 

U heeft zich ma-bided uitgelaten. Op advies van de imicbtingsarts pleats ilc u in afzondering 
ander carnerabewaking. 

Indies van toepassing zal dagelijks door een gedragsdesktmdige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel ken, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

Sancties en of maairegelen,-opge_e 	etentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. 
datum. 

U 'pint scluiftelk in beklag pan tegen deze beslissing binnen 7 dagenna de dagwaarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw Itlaagschrilt stuurt u aan de secretaris van de 
beklageomniisainuit de CarruniSsie van Toezieht bij deze Mating, 
In arviachtingifin de nitaptarik van de beklageaminis sie, kunt u de voorzitter van de 
beroepactimmisSieVerzoeken OM de teratitveedegging van deze beslissing te seborsen. U schrijft 
&anew: Raad voor Strafrecbtstaepassing en Jeugdbescberming, Voorzitter Beroepscommissie-, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: AlEnt 	 •  

Datum:  2 /  3 /  2 	Tijd:  /5:0c,  



EMI 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 02/03/2013 

Gedetineerde 	 1111111/111111/M 

Geboortedatum 	411111111111111111 

Cel 	 32A 

Afdeling 

Detentienummer 	IMOD 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel 1k u mede, dat u de volgende orclemaatregel is opgelegd 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 242 PBW) 

Ingartg: 02/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 09/03/2013 om 17:00 uur 

De gedetineerde is door tab niet geboord, met als reden dat u beeft aangegaven op eigen verzoek 
in de afzondering te willen. U geeft aan boos te zijn op de DID omdat u een negatief advies van 
hen beeft kekregen. 

Bovendien-geeft u aan niet weer te willen eten en drinken. 

Indian van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

Daze ordemaatregel kan, indien nondzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekening 02/03/201 

1401111111111111111110 

Sancties en of maatregel 	tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw vi. 
datum. 

U kont scbriftelijk in beklag gaan tegen daze beslissing binnen 7 dagen MI de dag waarop u in 
kenms bent gesteld van daze beslisaing. tiw kliagacluift stuurt n tit de seeretaris van de 
beklagerirnrnissie uit de Corainissie van Toeiicht bij daze inrichting, 
In af-wachting van de uitspraak Van de beklageortanissie, kunt u de voorzitter van de 
befoepscornniissieverzaeken Cm de teradtVoe.rlegging van deze beslissing te schorsen. U sclutft 
dannair: Raad voor Strafrecbistaepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Posthas 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 1.1111.111111.„___ 

Datum: 3 	/ 2V.5 Tijd: 	  



an 0  

Ordemamregel (art. 23/24 PBW) 

Inforinatie per 03/03/2013 

Gedetineeide 	 farinas 

Geboortedatum 

cel 	 06 

Afcleling 

Detentienummer 	NM& 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Ifierbij deel ik tt mede, dat u de volgende orderaaatregel is opgelegd: 
3 &igen afi.on.derhig in dzoridering.seel (art. 24.2 PBW) onder cameratoezicht (24a.1 PlizkV). 

\N? Ingang: 03/03/2013 om 1800 mu 
Rude: 06/03/2013 om 18:00 uur 

De gedetinderde is door mij via gehoord vanwege zijn geestelijke teestaJacl. 

Einde van de iniddag gafii aan op eigenverzoek naar de OBS te willen Toen het personeel bij 
uw cel kWam Zagen zij door het Intl& dat u uw eten door de cel heen had gegooid. 

U kvyarn verward over en gaf dan dat er iets ataat eig.s zou gaan gebeuren en dat u dat van God 
gehoord had. 

uw cel werd het volgende aangetroffen: 

de magnetron Stoncl nog op vol vermogen te draaien en op nog 30 minuten. 
he srmer van de tv was kappt, en lag in uw bed. 

- ann de sprinkler zat eea stulde ton* 
- can kapotte vork, verbogen en den stukje afgebioken. 

allemaal etenswaien Over de -glad. 

U bent VervoIgen$ naar ifeafgonclerjpgscel gebratht war u aan gaf blij te zijn dat in afzondering 
zat uitte da, door de wadliteonri*O-clant can kauffel te geveti. 

Uw gecitat in conThinatie net de toegand van -11'w cel zorgt etvoor dat k ongerust ben over uw 
geestelijke eanditid. Om die ream pleats ik n voor 3 dagen ander tattteratoezieht in de 
afzonddringsrel. 

India van toepassing zal da.  gelijks door een gedragsde,skundige wordenbekeken of de raaatregel 
geld:named client to woolen. 

Deze orclemaatregel kan, indien tioodzakelijk, verlengd of verkOrt warden. 



Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. 
datum. 

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw ldaagschrift 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 to schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbe.scherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/ 	/  201'3 	Tijd:  "Zi  30 

if r 



e, 
2.% Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 05 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	=an 

Imichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, AI de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 5 dagen observatie d.m.v. carneratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 04/03/2013 om 19:00 uur 
Einde: 09/03/2013 om 19:00 uur 

U bent op 2 ma  art op eigen verzoek in de afzonderingcel geplaatst. U bent boos omdat u een negatief 
advies van de IND heeft gekregen en op korte termijn uitgezet zullt warden. U heeft aangegeven niet 
levend naar uw land van herkonast te vertrekken. Om deze reden plaats ik u onder cameratoericht. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

Deze ordemaatregel kart, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

ag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcommissie uit de 

e van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklageommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Ieugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 14 /  3 L 	Tijd:  21% 00  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 WMME 

Cel 	 17 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	MOM. 

Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u made, uw gemoedstoestand in aanmerldng genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 04/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 11/03/2013 om 17:00 uur 

U heeft vandaag to horen gekregen dat u op korte termijn uitgezet gaat worden Vanaf het moment dat u 
dit nieuws heeft gehoord heeft u uw hoofd kaa1geschoren en vertoont u verward en onvoorspelbaar 
gedrag. Voor uw eigen veiligheid plaats ik u in eon afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient to worden. 

Dew ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

elijk in beklag gaan tegen doze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
an doze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
ie van Toezicht bij daze inrichting, 
ting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

beroepscorninissieverzoeke-n om de tenuitvoerlegging van daze beslissing to schorsen. U schrijft dark naar: 
Raad voor Strafre-chtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:  Lt /  3 /  201-6  Tijd:  21:O0  



(-1-3 
	 Imo 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Ce1 	 23 

Afdeling 

Detentienummer 	Man 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 04/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 11103/2013 om 17:00 uur 

U bent vandaag overgeplaatst vanuit detentiecentrum Zeist ivm uw op handenzijnde uitzetting. U heeft in 
diverse gespreldcen met de psycholoog aangegeven dat u zichzelf van het leven gaat beroven als u wordt 
uitgezet. Voor uw eigen veiligheid plaats ik u daarom in een afzonderingcel onder cameratoezicht. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de niaatregel 
gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

fling 04/03/2013 

m eklag gaan tegen daze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
ze beslis.sing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

le van Toezicht bij daze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomtnissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van daze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  Li / 	/  2013  Tijd: 	DO  



E9 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	Mini& 

Cel 	 22 

Afdeling 

Detentientunmer 	4111C 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 242 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 04/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 11/03/2013 om 17:00 uur 

U bent vandaag vanaf het politiebureau bij ons binnengebracht. U heeft daar suicidale uitlatingen gedaan. 
Voor uw eigen veiligheid plaats ik u in de afzonderingcel onder cameratoezicht. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

maatregel kan, indien noorl7akeltk, verlengd of verkort worden. 

jk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagea na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcommissie tut de 
van Toezicht bij deze inrichting, 

van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherrning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 (IC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum: 	/  126 s 2  Tijd:  21 :005  



Uitgereikt door: 

Datum:  (-1 1 	/  ZO  Tijd:.  2C.) 00 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 	 =MR 

Geboortedatum 

Cel 	 29A 

Afdeling 

Detentienummer 	 MEN 
Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 04/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 11/03/2013 om 17:00 uur 

Bij een celinspectie zijn er op uw kamer +/- 30 tabletten gevonden. In eerdere gesprekken heeft u 
sulcidale uitlatingen gedaan. Dit in combinatie met het opsparen van medicatie maakt dat ik u voor uw 
eigen veiligheid in de afzonderingscel onder cameratoezicht plaats. Voor zover mogelijk zult u in de 
gelegenheid gesteld worden om overdag op uw eigen afdeling te recreeren 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

maatregel ken, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

03/2013 

in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

Toezicht bij deze inrichting, 
g van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

beroepscommissieveEzolketrom de tenuitvoerlegging van dew beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtttoepassigg eii Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

•, 
Deze 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 06/03/2013 

Gedetineerde 	 1111111.6 

Geboortedatum 	 =MO 

Cel 	 18 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	 aIIIIIIE 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 06/03/2013 om 18:00 uur 
Binde: 20/03/2013 om 18:00 uur 

Met de psycholoog heeft u afgeproken dat bij dreigend controle verlies aan kunt geven dat u naar de 
afzonderingcel wordt gebracht. Tijdens uw verblijf in de afzonderingcel wordt u voor uw eigen veiligheid 
onder cameratoezicht gepIaatst. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te warden. 

Deze ordemaatregel kan, inclien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

hag 06/03/2013 

hriftelijk in beldag gaan tegen deze beslisMng binnen 7 dagen na de dag .waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcommissie uit de 

ssie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwactiting van de uitspraak van de beldagcomnaissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
25q0 cc Den Haag. ‘• 

Uitgereikt door:  

Datum: 06 / 03  1013 	Tijd: 	1 
30 



kAA 
DS- 2!_  

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inforrnatie per 06/03/2013 

Gedetineerde 	 NEM 

Geboortedatum 	 SWIMS 

Cel 	 18 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	 Mgt 

Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), obscrvatic d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PEW) 

Ingang: 06/03/2013 om 18:00 uur 
Einde: 20/03/2013 om 18:00 uur 

Met de psycholoog heeft u afgeproken dat bij dreigend controle verlies aan kunt geven dat u naar de 
afzonderingcel wordt gebracht. Tijdens uw verblijf in de afzonderingcel wordt u voor uw eigen veiligheid 
onder cameratoezicht geplaatst. 

Indian van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te warden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

dertekening 06/03/2013 

lijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
an deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie alt de 

ssie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beldagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscoromissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van daze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 'Mt  

'2°  Datum:  0 0 /  03 /  20 r3 	Tijd:  



Datum on 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 08/03/2013 
S- Z o 13 kai\leZek 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	411111111111Er 

Cel 	 29 

Afdeling 

Detentienummer 	411a1Mall 

huichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
4 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

Ingang: 08/03/2013 om 15:00 uur 
Einde: 12/03/2013 om 15:00 uur 

In overleg met de psycholoog verleng ik de maatregel van afzondering. Dagelijks krijgt u een 
aangepast dagprogramma voor op de afdeling aangeboden. 

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. 

U kunt schrifte 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 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 Beroepscoramissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doo 

Datum: t!>@  /  03 /  fiOn 	Tijd:  11.00 
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Disciplinaire straf (art. 51.1 PEW) 

Informatie per 09/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 09/03/2013 u heden, na 
door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

1 dag opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 09/03/2013 om 17:00 nur 
Einde: 10/03/2013 om 10:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Tij dens het insluiten op uw afdeling is geconstateerd dat de cilinder van het slot van uw kamer is 
gesaboteerd door er iets in de stoppen. Toen het personeel u vroeg de deur te openen weigerde u bier 
aan mee te waken, U Behold het personeel uit met de woorden "fuck-you" 
Pas na lang aandringen en uitleggen dat het voor u eigen veiligheid was heeft u de deur geopend. U 
geeft aan dat u het slot niet geforceerd heeft en dat u niet weet wie dit gedaan heeft. 

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

jk in beldag gaan tegen deze beslissing bimaen 7 dagen na de dag waarop u in 'tennis 
Id van deze beslissing. Uw Idaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
"ssie 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 Strafrechtstoepassing en kugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereilct door. 

Datum:  0 1 /  0A /  2 o 13 	Tijd:  7., I09 



Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 09/03/2013 

Gedetineerde 	 1111M 

Geboortedatum 	.111111ft 

Cel 	 05B 

Afdeling 	 E  

Detentienummer 

11-o3 - 2013 

RekboA. 

Ao...oprN. 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

0 
Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmencing genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
5 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 09/03/2013 om 13:00 uur 
Einde: 14/03/2013 om 13:00 uur 

U bent op vrijdag 8 maart vanaf het politiebureau naar het detentiecentrum gebracht. U heeft vanmorgen 
tijdens uw medische intake aangegeven al 5 dagen niet meer te eten en bijna niets te drinken. Ti geeft aan 
dit te doen om dat u het niet eens bent met de gang van zaken. U weigert, op het meten van uw bloeddruk 
na, de noodzakelijke medische controles. Voor uw eigen veiligheid pints ik u daarom in een 
afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd client to worden. 

maatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

g 09/03/2013 

schriftelijk in beklag gaan tegen doze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
van deze beslissing. Uw klaagschrift stuart n aan de secretaris van de beklagcornmissie uit de 
ssie van Toezicht bij deze inflating, 

In afwachting van de nitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepsconunissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Ultgerelict door:  

Datum:  0 9 /  03 I  2. 0 13 	Tijd:  1 1 0 0  



Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 09/03/2013 

Gedetineerde 	 MIMS 

Geboortedatum 	 MEM 

Cel 	 05E 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
5 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PEW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PEW) 

Ingang: 09/03/2013 om 13:00 uur 
Einde: 14/03/2013 om 13:00 uur 

U bent op vrijdag 8 maart vanaf het politiebureau naar het detentiecentrum gebracht. U heeft varunorgen 
tijdens uw medische intake aangegeven al 5 dagen niet weer te eten en bijna niets te drinken. U geeft aan 
dit te doen om dat u het niet eens bent met de gang van zaken. U weigert, op bet meten van uw bloeddruk 
na, de noodnicelijke medische controles. Voor uw eigen veiligheid plants ik u daarom in een 
afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks door een gedragsdeslcundige worden bekeken of de maatregel gebandhaafd client te worden. 

De ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

09/03/2013 

jk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

le van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspra.ak 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:  0 9 1 0 3 /  2... 0 1 3 

 

Tijd:  2 1 00 

 

  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 11/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	1111111111111k 

Cel 	 22 

Afdeling 

Detentienummer 	MINT 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hietbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 11/03/2013 om 17:00 uur 
Linde: 25/03/2013 om 17:00 uur 

In overleg met de psycholoog verleng ik de u eerder opgelegde maatregel tot plaatsing in de 
afzonderingael onder cameratoeicht. U bent niet in staat om non-suicide afspraken te token met de 
psycholoog. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhanfd dient te worden. 

Deze • rdemaatregel Iran, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

1/03/2013 

jk in beklag nap tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
Mae beslissing. Uw klaagschrift shunt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

ssie van Toezicht bij deze inrichting, 
In ---aichting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
berodpscomrnissieverzoeken 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. 

LTitgereikt door. 

Datum:  l 1 J03/1  0 1 3 	Tijd:  2 0= 0 0 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Infonnatie per 11/03/2013 

Gedetineerde 	 1111.16 

Geboortedatum 	 WIN= 
Cel 	 15 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	 iNgias 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 11/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 25/03/2013 om 17:00 uur 

In overleg met de psycholoog verleng ik de u eerder opgelegde maatregel van plaatsing in de 
afzonderingscel ander cameratoezicht. U bent nog niet in staat om non- suicide afspraken te waken. In 
overleg zal uw program= op de reguliere afdeling worden nitgebreid 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

elijk in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

Toezicht bij deze inrichting, 
g van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft den naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 4111111111111r_ 

Datum:  I I /  0 3 12 0 13 	Tijd:  '2 0:00 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 11/03/2013 

Gedetineerde 	 114P5SIg 

Geboortedatum 	 6111/81.1.108' 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentturn Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) te weten: 
Voor de nacht 

Ingang: 11/03/2013 om 21:00 uur 
Einde: 25/03/2013 om 21:00 uur 

Hier bij verleng ik de u eerder opgelegde maatregel tot verblijf in de afzonderingscel. U zorgt voor veel 
overlast op uw afdeling door gedurencle de nacht zeer laid te bidden. Met u is afgesproken dat u near de 
afzonderingcel zult worden gebracht wanneer dit gebeurt en u niet in staat bent uw volume aan te passen. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

Due ordemaatregel kan, indien nood7Akelijk, verlengd of verkort worden. 

lcening 11/03/2013 

elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw ldaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcomznissie uit de 

sie van Toezicht bij deze inrichting, 
In 	achting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. 1J schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:  l i /  0 /  0 1 1 Tijd:  L 0 	0 

 

 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 14/03/2013 

Gedetineerde 	 MIS 

Geboortedatum 

Cel 	 06 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	Mal 

krichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 14/03/2013 om 16:00 uur 
Einde: 28/03/2013 cm 16:00 uur 

Op advies van de psycholoog verleng ik uw maatregel van afzondering en observatie door 
middel van camerabewaking. U bljft verward en onvoorspelbaar gedrag vertonen. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

Dezeordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

U,kunt schriftelijk in beklag gaan teden 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 
beklagconimissie uit de Comnnissie 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 25,10 GC Den Haag. 

Uitgereikt door 

Datum:  1 t /  0 3 / Z If i 3 Tijd:  2 0 = 0  

 

 



Uitgereikt door: 

Datum:  16) /  3 	 (9 SO Tijd: 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 16/12/2012 

Gedetineerde 	 11101110d_ 

Geboortedatum 

Cel 	 19A 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar asnleiding van een schriftelijk verslag d.d. 16/03/2013 u heden, na 
door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

5 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 16/03/2013 om 16:30 uur 
Einde: 21/03/2013 om 16:30 uur 
Dete beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Op zaterdag 16 maart stond het afdelingshoofd van de afdeling te praten met dhr. 

U mengde zich in het gesprek 	vroeg aan u of u Nederlands wilde spreken omdat 
hij geen Arabisch spreekt. U heeft hem vervolgens een harde k1ap in het gezicht gegeven. Tijdens 
hoor en wederhoor gaf u in het Nederlands aan dat u alleen Arabisch wilde spreken. lk heb u de . 	. 
kans gegeven een verklaring, het Nederlands, te geven voor uw gedrag. U verstaat en spreekt 
goed Nederlands. U weigemle Neder1ands te spreken en zag hiennee of van uw recht op hoor en 
wederhoor. Uw gedrag is onacceptabel en heeft de orde en rust in ernstige mate verstoord. 

m beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kenniS bent gesfe1d van deze beslissing. Uw klaagschrilt stuurt u aan de secretaris van de . . 	. 	. . . beklagcommissie nit de Conant' me van Toeztcht deze mnchtmg, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscOtnmissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijf1 
dan naar: %tad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschemaing, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 



--4.e .:"s: ------- 

Ministerie van Justitie 

Detontiecentrurn Rotterdam 

Formulier Plaatsingsformuher 

Datum inzet 	 18-3-2013 Trdsti • 12.00 uur 
Opdracht • e • even door 

Naam • edetineerde Re • istratienummer 
Afdeling Celnummer 6 
wachtcommandant 
r'_ T--_-l-  
Korte reden / aanleidino van de olaatsinq: 
Betrokkene is kort voor het insluiten zi n kamer uit sekomen en heeft een mede in.eslotene een 
I aar keer g esla . en. 

Verslaq van het verloop van de olaatsino: 
Met het afdelin.shoofd zi'n cel binnen .ei a aan en na kort aans 8 reken meneer , evraa a d to !aan 
staan. Hierna is hi* .eboeid en is er veili.heidfouillerin. uit'evoerd. 
lailidatle . . . 	laULIZada. 	rialep I 	a 	a . 	s LakKanakialtati gdAILANIIIN 
Om deze rede is meneer via de lift sesaan naar de S afdelins. Hier aan s ekomen is rneneer 
ontboeid en is de verdere .rocedure rustle verlosen. 

Strafcel 	/ 	afzonderinoscel: 
OBS 1 

Wel / qeen verzet. Bii wel verzet ornschriiven: 
Licht verbaal verzet .. cel en in de OBS. 

Wel of Geen oeweld: 

Soort • eweld: Standaard • laatsin • • rocedure 

Welk aeweldsmiddel is oebruikt en de reden daarvan: 

meneer is , eboeid over•ebracht. Dit i.v.m. zin en onze veili. held. 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
geen 

Eventueel Ietsel als qevolq van IBT inzet: 
geen  

eventueel letsel personeel: 
been 

Naam van de arts en het tijdstip van aanweziheid arts: 
nvt 
aantal binagen: (W. foto) 
nvt 
Biizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
geen 
i--.6. 	Hp_k--- 	. i. k. 	i.-(-)_c_i r-• 	,OL .., 	Q. 	j, I- 	i fi /N.,N 	eiY(S I-0 e-e-; 1,-,a,-..d 

p.—, 	c:), s1--,4,w.rz... 	t 	, 	,,..„.„. je,,,to n  
Dit rap • ort is onder arnbtseed opaemaakt: 
Handtekenmq groepscommandant: Handteke int! 2de ondertektnaar 

Naam: 	
— 

Na m• 

1.1114.111°' 

Pleats: Datum: Pleats: Datum:  
Rottardam 18-3-2013 Rotterdam 18-3-2013 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 18/03/2013 

ISOM 
Geboortedatum•VIIIMIP 

Cel 	 05 

Afdeling 	OBS 

Detentienummetaillin 

Inrichting 	Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
1 dag afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cam eratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 18/03/2013 om 14:00 uur 
Einde: 19/03/2013 om 14:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als red en dat u 

geestelijke toestand dat niet toelaat nadat u suicidale uitingen heeft gedaan 

I ndien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient to worden. 

Doze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekenin • 18/03/2013 

16  

Gedetineerde 

C 

Sancties en if maatregelen, opg 	 detentie kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum. 

U kunt schrlfgelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in ken nis 
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 ten uitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  rd 	20,3 	Tijd: 	  



;.‘ 
r 

Datum ondertekening 18/03/2 

D iscipl inai re straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 18/03/2013 

Gedetineerde WNW 
Geboortedatum 41110101, 

Cel 	 01 

Afdeling 	OBS 

Detentienummeralal. 

In richti ng 	Detentiecentrum Rotterdam 

Hi erbij deel ik u made, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d'. 18/03/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

5 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 18/03/2013 om 14:30 uur 
Einde: 23/03/2013 om 14:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overwe ing(en): 
Vandaag is geconstateerd dat u een medebewoner, de heer 	met gebalde vuisten op het gezicht heeft 
geslagen, 2 a 3 keer. Toen u werd meegenomen naar uw kam er pakte u de deksel van de prullenbak; deze kon 
worden afgenomen. 
U stelt ziek to zijn en dat u niet wist wat u deed. Ook stelde u dat de heer =near u gespuugd had 
Als u ziek bent moot u naar het medisch spreekuur. Uw fysieke geweld jegens een medebewoner is niet goad 
to praten en onacceptabel. lk pleats u dan ook voor 5 dagen in de strafcel 

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

Sancti es en of m aatregel en, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schriftelijk in bekiag 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 devitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissiev4zoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrech,161- oepassiiig en ...leugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door.  

Datum: re /  1)3 I 	 Tijd: 	2-2..00 



Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Dienst Justitiele Inrichtingen 

-1',_ 	Detentiecentrum Rotterdam 

Rapport IBT inzet 
Datum 	 19-3-2013 Ti dstt • 	 War a 1°"2  
Opdracht gegeven door ,...7677_,,,,,,,7    ,,,.2,... 
Naam gedetineerde  

w  

Afdeling en celnummer 	J 	 14 Registratienummer I 
IBT commandant  ,.. 	• 	•-,-- 

leden 	 - IBT 	 1 	 Ta i 
i..'• 

!torte reden / aanleiding van de inzet: 
Betr. was bij bezig met het kapot maken van de deur van de natte cel. En er lag bij de kamerdeur allemaal 

scherven van het aardewerk. Betr. was ook aan het schreeuwen tijdens het kapot maken. 
Verslag van het verloop van de ache: 

De heren aangesproken en beide geven aan mee te werken. ' 	. 	. ,p bed laten liggen en betr. naar de 
deur laten komen. Betr. is op zijn knieen met handen op het hoofd en de voeten tegen de deur gaan 
zitten. Deur geopend en betr. geboeid. Buiten de kamer fouillering gedaan en daarna overgebracht naar 
de OBS. Daar is hij ontboeid en heeft zeif zijn kieding uitgedaan en zo is de procedure algemaakt. 

Gebruikte procedures 
[V Trapprocedure 	r Procedure 1 op cel 	r Mechanische middelen 
r Stripprocedure 	p Procedure 2 op cel 	F; Boeien 

Verzet gepleegd: 	 C Ja E Nee 

Geweld gebruikt: 	 C Ja 0  Nee 

Pepperspray gebruikt: 	 1 Ja 	E Nee 

Beschrijf het geweld 

Beschrijf de geweldsmiddelen die gebruikt zijn 
Boeien zijn gebruikt voor het transport en zijn en onze veiligheid. 

Zichtbaar letsel voor IBT inzet: 	 C Ja 	E Nee 

Zichtbaar letsel als gevoig van IBT inzet: 	 C Ja 	1 Nee 

Letsel personeel: 	 C Ja 	E Nee 

Tijdstip plaatsing straf- en afzondertngscel: 22.00 

Gezten door arts 	 C Ja E Nee 
Bijzonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
trapprocedure aan de muur zijde uitvoeren en niet de binnenzijde omdat je dan niet hoeft over te pakken. 

Dit ra • port is onder ambtseed o • • emaakt: 
Handtekeninq groepseemmandant: Handtekeninci2 	ndertekenaar: 

p. ,,_ 

N am 	 W  
) ......- 	....., 

.,= 

' 	- 	Av-,,,- Naam  ., lu 	 
Pleats: Datum: 

20-3-2013 
Pleats: 	t It atum: 

Rotterdam Rotterdam 20-3-2013 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 21/0312013 

ri 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 Mina 

Cel 	 08B 

Afdeling 	 E 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
4 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 21/03/2013 om 16:00 uur 
Erode: 25/03/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door rnij gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb 
genomen 

U maakte vandaag bij binnenkonist in het detentiecentrum een verwarde indruk. Bij bet visiteren haalde u 
zonder aanwijsbare reden uit naar een van de personeelsleden. Tijdens het horen door mij geeft u 
onsamenhangende antwoorden. Voor uw eigen veiligheid plaats ik u in de afzonderingcel onder 
cameratoezicht. U zult vanavond nog door de medische dienst bezocht worden voor nader onderzoek. 

Indien van toepassing zal dagelijlcs door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maategel 
gehan add client te worden. 

tregel kan, indien noolzakelijlc, verlengd of verkort worden. 

3/2013 

jk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eze beslissing. Uw ldaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcomraissie uit de 

van Toezicht bij daze inrichting, 
In awachting van de uitspr-aak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscoromissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U scbrijft clan naar. 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  20/ 3 /  20/3  Tijd:  20, 3  



Ministerie van Justitie 

Detentlecentrum Rotterdam 

Formulier: IBT inzetformulier 

    

nappuri Jo I inzet 1 

Datum inzet 21-3-2013 
.i. Tlidstip 15.00 uur 

Opdracht gegeven door v„. - .-. --."".-- --,-* 

Naam • edetineerde ( —  Registratienummer 
Celnummer 11 Mang J 

IBT commandant --k-r--------.- 

IBT leden -ze, 

I-, ,..--,4,-......_ ... 

Korte reden / aanleidinq van de inzet: 
Bedreigen van en gooien naar een college. 

Verslaq van het verloop van de actie: 

Meneer is aangesproken,werkte na enig aandnngen mee ,isgeboeid,veiligheidsfouillerirs 
trapprocedure.heeft zich zelf uitgekleed en meegewerkt aan de visitatieprocedure. 

Gebruikte procedure: 
Boelen,veiligheidsfouillering,trapprocedure en visitatieprocedure 

Mate van Verzet: 
geen 

Welk proportioneel qeweld is toeqepast: 
boeien 

Welk qeweldsmiddel is qebruikt en de reden daarvan: 
boeien 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
geen 

EventueeI letsel als cievolq van IBT inzet: 
been 

Is qedetineerde qezien door een arts la/nee. zo la, naam arts en tildstip: 
a medische dienst 

eventueel letsel personeel: 
geen 

TIP:Islip plaatsinct straf- en afzonderinqscel: 
15.00 uur 
Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 
nvt 

aantal blilagen: (biiv. foto) 
geen 
Blizonderhedert. leermomenten en conclusie evaluatie: 
trapprocedure is besproken. Veiligheid niet omgekleed personeel is besproken. 

Dit rapport is onder ambtseed opqemaakt 

Handtekeninq 9roepscommandant: Handtekenina 2de o de ek .....0 	i______,--, 
-,=i4^-,..c 

1 ...r 

. 	_ 

...---"--- 
Naam: 	0, 

1., 
- l • 1 

Nagler:— 	..-- 
P "\ 

4....- 
7.--r'— 

Pleats:  Datum: Pleats: 	 Datum: 

Rotterdam 2 ‘ - 	- -lot 3 
Rotterdam 2 I 	• ■ - 	' ., - 2D 13 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Disciplinaire straf (art 51.1 PBW) 

Informatie per 21/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 111111111110 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat near aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 21/03/2013 u heden, na 

0 	door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

5 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 21/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 26/03/2013 om 17:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grand van de volgende overweging(en): 
Vandaag bij het rondbrengen van uw boodschappen weigerde u near de deur.van uw cel te komen om 
de boodschappen in ontvangst te nemen. U sommeerde het personeel met de woorden "kom het bier 
brengen" Toen het penance' u nogmaals vroeg bet te komen halen en u dit weigerde werden uw 
boodschappen op de grand gezet. Hierop gooide u met uw afstandsbediening near het personeellid 
waarbij u zijn been make en schreeuwde "ik zei dat je de boodschappen naar mij toe moet brengen, ik 
mask jou dood, ik maak jou of hoerenzoon Hierop liep u near het personeelslid toe, nam een dreigende 
houding aan door uw hoofd tegen zijn hoofd aan to leggen en herhaalde de bedreigingen. Nadat u bent 
ingesloten heeft u via de intercom bij de teampost aangegeven dat u de bewaker die de boodschappen 
niet bikacht gnat afmaken. Bij bet afhandelen van het rapport was u ernstig aan het schelden tegen het 
pertheel, weigerde u to luisteren near wat ik u vragen wilde en bent uiteindelijk scheldend terug near 
uw Antelope)]. 

oor verbale agressie, fysiek geweld en het bedreigen van personeel pleats ik u voor 5 dagen in de 
a s 	eel. 

%Fe'  De ingeslotene is door rnij gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb 
genomen. 

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 beldagcommissie uit 



Uitgereikt door: 

Datum: q. I  031 	Tijd:  20  

de Commissie van Toezicht bij deze imichting, 
In afwachting  van de uitspraak van de beldageothrnissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging  van deze beslissing  te sehorsen. U schrijft dan 
naar: Rand voor Strafrechtstoepassing  en Jeugdbeschermm. g, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 



six," 

?atk.VC-x13§.  

Ministerie van Justitie 

Detentlecentrurn Rotterdam 

Formulier: IBT inzetformulier 
• •- 

Ha • • ort its! inzet 
Datum inzet 21-03-2012 Tijdstip 23.55 uur 
0 • dracht gegeven door 

Naam iedetineerde , istratienummer 
Afcieling Ceinummer 26 
IBT commandant 
IBT leden 

Korte reden / aanleidinq van ae inzet: 
een mes te dreigen Ingeslotene had zijn celinventaris vernield, stond met om zich zelf lets aan 

te doen. 

Verslaa van het v 	cozvan de actie: 
de ingesiotene gesproken, Collega waco 	 had voor de actie met zodat hij 

meewerkte bij de Meaning 
Ingeslotene was aanspreekbaar, volgde insructies IT tijdens de actie 
Was meewerkend 

Gebruikte procedure: 
Standaard 

Mate van Verzet: 
Geen 

Welk proportioneel aeweld is toepepast: 
Geen 

Welk aeweldsmiddel is gebruikt en de reden dearvan: 
Handboeien 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel letsel als clevola van IBT inzet: 
Geen 

Is qedetineerde qezien door een arts iainee, zo ia, naam arts en tiidstip: 
nvt 

eventueel lets& personeek 
Geen 

Tikistip plaatsinq straf- en afzonderinascel: 
00.05 uur 

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 

aantal biller:len: (buil/. foto) 

Biizonderheden. leermomenten en conclusie evaluatie: 
Evaluatie is gedaan 

pit rapport is onder ambtseed opqemaakt: . 
Handtekeninq aroepscommandant: Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

Naam: 'Nam: 
 

....i, 

Pleats: Datum: Pleats: Datum: 

Rotterdam 21-3-2012 Rotterdam 21-3-2012 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBVV) 

Informatie per 22/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Deteptienummer 

rt-is  

•;• 
111.11Mg. 

10 

OBS 

Detentiecentrum Rotterdam 

aY  

• 

Hirbij deel ik u mede, dat naar Ranleiding van eenschriftelijk verslag d.d. 22/03/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

5 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 
r 

Inging: 22/03/2013 om 13:40 uur 
Einde: 27/03/2013 om 13:40 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Personeel Wilde op uw kamer een celinspectie uitvoeren en verzocht u de kamer te verlaten. 
Vervolgens heeft u het personeel bedreigd met een mes. U stond hierbij dreigend voor het 
personeelslid. Tijdens hoor en wederhoor heeft u mij uitgebreid uitgelegd hoe u door Allah 
gestuurd bent en uit naam van Allah handelt. 

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 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: 11111.1111•111  

Datum: 	 2-0 t3  Tijd: 	' 0Q) tAft  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 22/03/2013 
• - 

Gedetineerde 

Geboortedanim 

Cel 	 14 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	MEW 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 22/03/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

5 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 22/03/2013 om 14:15 uur 
Einde: 27/03/2013 om 14:15 uur 

Due beslissing is genom.en op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft een regievoerder van DT&V emstig bedreigd. U heeft meerdere malen gedreigd de 
regieVoerder en omstanders te vermoorden. Tevens heeft u met gebalde vuist gedreigd de 
regievoerder te slaan toen zei bij het verlaten van de kamer haar op de grond gevallen pzi Wilde 
oprapen. Tijdens hoor en wederhoor gaf u aan,dat als u een pistool had u mij direct zou 
cloodsehieten en daarna ook nog iedere Nederlander omdat u Nederlanders zat bent en haat. 
• 

U kunt sairiftelijlem beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw k1aagschrift 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 
beroepscomnaissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2590 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  22. / 	/  2.0 	Tijd: 	  



O(atip9n0i4,:st' 	PEW) 



rtekenin 25/03/2013 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informal:le per 25/03/2013 

Gedetineerde 	 IMAM 

Geboortedatum 	 :or 
Cel 	 22A 

Afdeling 

Detentienummer 	aniabo 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
1 maand afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

Ingang: 25/03/2013 om 21:00 uur 
Einde: 25/04/2013 om 21:00 uur 

U zorgt voor ernstige geluidsoverlast op uw afdeling door's nachts zeer laid te bidden. Met u is 
afge,sproken dat wanner u voor overlast zorgt en u uzelf Met in staat acbt dit te verminderen u naar de 
afzonderingcel zult worden gebracht. U kunt dit ook zeif aangeven bij het personeel. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gebandhadd dient te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

ri jk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcommissie nit de 

Commissie van Toezicht bij deze huichting, 
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 Jeugdbescherrning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  2T  1_ 	/ 20 3 	Tijd: 	ig% /5- 



Ordemaatregel (art. 23/24 PIM) 

1nformatie per 25/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) met betrekking tot: de avond en de nacht. 

Ingang: 25/03/2013 om 16:30 uur 
Einde: 01/04/2013 om 16:30 uur 

U bent vandaag overgeplaatst naar het detentiecentrum Rotterdam. U heeft eerder geprobeerd een einde 
aan uw leven te maken. Op advies van de psycholoog plaats ik u voor uw eigen veiligheid gedurende de 
avond en nacht in de afzonderingscel onder cameratoezicht. Gedurende de dag gaat u re-creeren op de 
verblijfsafdeling. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

Diize rdemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

dertekenin 25/03/2013 

elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u 81111 de secretaris van de beklagcommissie nit de 

Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de nitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomrnissieverzoeken om de tennitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Stratrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscormaissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

rg• 

Uitgereikt door:  "Mika  

Datum: 2..c.  /  5 17 O 13 	Tijd:  18:  



 

Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 
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Formulter. IBT inzetforrnulier 

Rai. • ort IBT inzet 

Datum inzet 	 2.- P./30)g 2oZ.3 Tijdstip  
Opdracht g • even door 	c-1- ,I. ,. 1 

Naam aedetineerde Registratienummer  
Afdeling Celnummer 
IBT commandant ' 

t, n''''. .::;:g41-,..;..,. 

' 	.:,.. 	''  ' .,,7, 

P., e ,s. 	...11. 

Korte reden / aanleldina van de inzet: 

:::-,c I-keel --J...-v, 	rxik  c 	Lscil- 	LI.47"--2e-AM--kc 	, 
Vskeel- c-s31,71Na 4.-..."- 	2 	ioeST-4=1,1/4. 	'‘\rs. ‘6-Y-. 	)1/4_, 

Verslaq van het verloop van de actie:, 

fcal..f.L., 	AMR_ 	7-r- /1.,. I:: CT LA.AN 4 aeirek 
13  %-\e‘r.it_ 	s-,-.- 	'C.._. 	"Mc\ f7) 	• 3 

.dL 	if-..... 	Tv....-e-. 	.c.c_ 	 . 	- 	.. 
\krerbr -2eA ' 	 iiik.e.41/14...,e .  

tr>G_C, 	V.'■ C 	(11441. 	1-3 	N 	AA41 	G(2._ JCL& 
-) 

Gebruikte procedure: 

11-.. 	ctiz 	',=-,_-*A\P--ekc,k, 	trs...A 	Li...cr 	c-Jai. (A44le.)A - 

Mate van Verzet: 

Cb-ice," 	‘, . krupr 	enk.eck-ek,....x.11.1.-9(...k_ 	..- 	c...1 
J 

Welk proportioneel qeweld is toeqepast: 

Ce-e.IN 

Welk qeweldsmiddel is qebruild en de reden daarvan: 

(...,?..A 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet: 
V\ VT' 

Is qedetineerdegezien door een arts fainee, zo la, naam arts en tiidstip: 
Ne- 	iftA/<:  

eventueei letsel person eel: 

Tildstip Plaatsing straf- en afzonderingscel: 
/‘-‘/..S.-  ---)  	b bsi 

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 

Litt/ r 

aantal bulagen: (KM foto) 

Bijzonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 

-------- 

Dit rapport is onder ambtseed opqemaakt: 
Hand ek nin • • roe • scommanclant_ Handtekenmq 2de ondertekenaar: 

. 4 
,.. 	— 

Naam: Naam : •- 	—, --,-.,----. 	.-_ 	-,1-,z, 

Pleats: 	 Datum: Pleats: Datum: 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



, 	I 
:Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 26/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

J 

Inrichting 
	 Detentecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 26/03/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

2 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 26/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 28/03/2013 om 17:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft tot 3 maal toe een aanvraag gedaan om overgeplaaist te worden naar de J afdeling. Wanneer het 
tot de daadwerkelijke overplaatsing kwam wilde u hier niet aan mee werken. Vandaag heeft u wederom 
gevraagd overgeplaatst te worden naar de J afdeling en hier afspraken over gemaakt met uw 
afdelingshoofd. Aangekomen op de J afdeling weigerde u uw cel in te gaan en tijdens het horen heeft u 
aangegeven terug naar de H afdeling te willen. Voor het weiger van uw nieuwe cel plaats ik u in de 
strafcel. Er zal iedere morgen aan u worden gevraagd of u mee wilt werken aan uw terugplaatsing op de H 
afdeling, 

De mug otene is door mij gehoord aivorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb 

jk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

Conamissie 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	‘/  S /  24:" 3  Tijd:  2 2;(5  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 27/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling  

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentmm Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat near aanleiding  van een schriftelijk vers1ag  dd. 26/03/2013 u heden, na door 
mij  te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

1 dag opsluiting  in een strafcel (art. 51.1a PBW) 
Ingang: 26/03/2013 om 13:00 uur 
Einde: 27/03/2013 om 12:00 uur 

Deze beslissing  is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft op uw afde1ing  tegen een van de personeelsleden gezegd "wat sta jij daar te kijken, ik pak een 
mes en steek je neer" Voor het bedreigen van een personeelslid plaats ik u voor 1 dag  in de strafcel. 

De inge,slote,ne is door mij gehoord, alvorens ik de beslissing  van de opgelegde disciplinaire straf heb 
genomen 

13 

a .0 

Ic in beldag gaan tegen deze beslissing  binnen 7 dagen na de dag  waarop u in kennis bent 
gest 	'eslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Commissie van Toezicht bij  deze inrichting, 

afwachting  van de uitspraak van de beldagcommiasie, kunt u de voorzitter van de 
beroepsconunissieverzoeken om de tenuitvoerlegging  van deze beslissing  te schorsen. U schrijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing  en .Teugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 24 	2013 	Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 28/03/2013 

AGedetineerde 	 IMS 

Geboortedatum 	 41611111. 

Cel 	 17 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerldrig genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 5 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 28/03/2013 om 15:00 uur 
Einde: 02/04/2013 am 15:00 uur 

U bent vandaag binnengekomen in het detentiecentrum. Bij binnenkomst maakte u een verwarde indruk 
en was het niet mogelijk om contact met u te krijgen. Op advies van de psycholoog plaats ik u voor uw 
eigen veiligheid in de observatiecel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te warden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

rtekening 28/03/2013  

beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

e vah 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

1111111111111111.1111L. Uitgereikt door: 

(91 Datum: 2.2/_(:_lp_LI  "7-0 t 	Tijd: 	  



V-10. Q.) 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PEW) 

Informatie per 01/04/2013 

Gedetineerde 	 MEM 

Geboortedatum 

Cel 	 18B 

Afdeling 

Detentienummer 	-411111116. 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 01/04/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

7 dagen opsluiting in een strafcel met cameratoezicht (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 01/04/2013 am 14:00 uur 
Einde: 08/04/2013 om 14:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grand van de volgende overweging(en): 
Het vernielen van rijkseigendommen. 
U hebt een poging ondernomen u aan het toezicht te onttrekken. U Wilde via het kapotte raam 
deze inrichting verlaten. 

Tijdens een celinspectie is geconstateerd dat het raam van uw cel ernstig beschadigd was. 
In het raam zitten 4 grote sterren. 

Tijdens het hoor en weder heeft u aangegeven dat u een poging gedaan heeft om het raam kapot 
te maken. U hebt aangegeven dat u dit gedaan heeft met als doel te ontsnappen uit de inrichting. 

f 
Voor uw eigen veiligheid plaats ik u onder cameratoezicht. 

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

Datum onderteiening 01/04/2013 



Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Formulier Plaatsingsfonnufier 
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IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet: 

Is qedetineerde qemen door een arts la/nee. zo la. naam arts en tiidstio: 
n-P-12-  

eventueel letsel personeel:  
1(1.6z_ 

Naam van de arts en het tildstip van aanweziheid arts: 

aantal billacten: (bliv. foto) 
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IBT inzet rapport 



s traf (art.-514 PIIW)  

Inforniatie per 02/04/2013 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 09/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Uitgereikt door:- 	 

Iruichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PEW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) met betrekking tot: de nacht 

Ingang: 09/04/2013 om 21:00 uur 
Einde: 12/04/2013 om 21:00 uur 

U bent vanwege uw Ieeftijd op de gezinsafdeling geplaatst. De psycholoog vindt het gezien uw 
gemoedstoesta.nd en eerdere suicidale uitlatingen niet verantwoord om u gedurende de nacht alleen te 
laten . Voor uw eigen veiligheid plants ik u daarom gedurende de nacht in de afzonderingcel onder 
cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datnin 	rtskening 09/04/2013 

bextag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eze eslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

ConimiSSie van toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraalc van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzbeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Datum: 67 /  0(1 /  2073  T ij d: 4%2 < <GV 

 

 



lOrdemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 11/04/2013 

Gedetineerde • 

Geboortedatum 	 11111.1111 

Cel 	 03 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	11.11111. ' 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 11/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 18/04/2013 om 17:00 uur 

U heeft vandaag in uw beide polsen gesneden. Eerder deze week heeft u met de psycholoog afspraken 
gemaakt waarbij u heeft aangegeven uzeld niet te auto-mutileren en bij dreigend controleverlies het 
personeel te waarschuwen. OndanIcs deze afspraken heeft u uzeif verwond. Om deze reden plants ik u 
voor uw eigen veiligheid in de afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandbaafd dient te worden. 

liege kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

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

lijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

Con 	van Toezicht bij dez,e inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcomrnissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Rawl voor Strafxechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscornmissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag:. 

Uitgereikt doolniken. 

Datum: 	/ hl / Q.J,US 	Tijd: 	 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/04/21 
Gedetineerde 

GebOortedatum 

Gel 

Afdeling 

Detentienummer 

inrichting 

3 

allinevs  

30A 

G 

AMOS 

Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deer ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 

7 dagen observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 12/04/2013 om 21:00 uur 

Einde: 19/04/2013 om 17:00 uur 

De gedetineerde is door mij 

niet gehoord, met als reden dat u bij het dienstdoende personeel heeft aangegeven een 
.41  eincie aan uw leven to willen maken. 

U heeft een scheermes gedemonteerd. U geeft aan dat u twee mesjes heeft ingeslikt. 

Voor uw eigen veiligheid zal ik u 24 per dag laten observeren doormiddel van de in de 
afzonderingscet aanwezige camera. 



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 12/04/2013 

U kunt schrfftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag 
waarop u in kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw kIaagschrift stuurt u aan de 
secretaris van de beklagcommissie ult de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 

In afwachting van de uitspraak van de beklagconnmissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuItvoerlegging van deze beslissing te schorsen. 
U schrijft clan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en JeugdbeschermIng, Voorzitter 
Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  1 3 /  ff t, /  10)1 	Tijd: 	3 0 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/04/2013 

Gedetineerde 	aNM& 

Geboortedatum 	allEMBEr 

Cel 	 21 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
7 dagen afzondering.jn afzonderingscel (art. 24.2 PAW), observatied.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) I 
De psycholoog apt het niet verantwoord dat u voor de nacht alleen verblijft op uw kamer. 
Omdat u zicb eerder suIcidaal heeft uitgelaten plaats ik u voor de nachtelijke uren in afzondering 
onder cytterabewaking. 

Ingano 12/04/20V om 00:00 uur 
Einde: 1.9/04/2013 am 00:00 uur 

ltidien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

bekiag 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:  
00  

Datum:  12 /  Mt/ 206  Tijd:  2 I tall- 



1± 	4 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 15/04/2013 

Gedetineerde 	 WM/NW 
Geboortedatum 

Cel 	 09A 

Afdeling 

Detentienummer 	Mir 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemaer1staestand in.aanmerking genomen,.0 de volgende ordemaatregeLis...... 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 15/04/2013 om 14:00 uur 
Einde: 22/04/2013 om 14:00 uur 

U bent vandaag naar het detentiecentrum Rotterdam overgeplaatst. U bent hier op verzoek van de 
zendende organisatie op de extra zorg afdeling geplaatst. De psycholoog heeft bij binnenkomst 
geprobeerd contact met u te krijgen en uw psycbische gesteldheid te beoordelen. U reageert op geen 
enkele manier en het is niet mogelijk om contact met u te krijgen. Voor uw eigen veiligheid plaats ik u 
daarom in een opbservatiecel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

;Dez 	tregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

pan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

e 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 Strafreqhtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doo 

Datum:  c /  o9 12a1S 	Tijd: 	  



Ministene van Justitte 

Detentiecentrurn Rotterdam 

roTtilDier PlaatsIngsformuller 

  

Datum inzet : 	l 	.-0(( ... 701,3 Tijdstip : 	05`k) 
Opdracht gegeven door 

Naam gedetineerde Registratienummer : 	1415111.11 
Afdeling Celnummer : 	i 	a., 

wachtcommandant 

Korte reden / aanleiding van de plaatsin :  

4 	u3orzste, 	tjcioc 	Jeci ;:cc-ksa NM 1.),-) . 	ne11.112.0t- 	ivel c 	-, 	Q:, 	r‘Acr-r\-% 
to  ,O.„,....QiT:_,, 	, u w% 	fic sex), 	,J:sc,c.) (i, 3  

Verslaq van het verioop van de plaatsinq: 
A,\11:- 	11:4:Ck. 

■ -,,C 	4.:4 ,4 	JU.- 	c 	- 	ka. 	C-X-k,- 
, 	 s 

IIPMEIMINI 	A. 	a 	.1111 	 alt. 

Pr 	• 

Strafcel 	I 	afzonderinqscel: 	i 

Wel / qeen verzeld. Bil wel verzet omschrilven: 

114, 	 -- , .'.1,Ii,,., 	lasviskaa 

Wel of Geen qeweld: 

Soort geweld: 	.‘‘4,,, j 	ha 	riC.L.L. I, 	tUni« 	ce 	c 	itC.,r t1 

Welk qeweldsmiddel is qebruikt en de reden daarvan: 

A 	EGk 	csA,, c Cl>(,s6.t%- 	tit LA) 	\ile 	1-- 	(11 t.r• 	t T-,A.A.- 	\-Yaka,o,. 	n 
CZ  	),,,,,(\,3L, 	4.1 	'-S :t Lett 	xt,, 	,... L 2.,vo 2.,,, a 

' 	
tk C rUgy. ..) 

versie 2 
	

I BT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letesel voor IBT inzet: 

Eventueel letsel als oevolo van IBT inzet: 

_ 	. 

Is !edetineerge !ezien door ee 	a s 'atnie zo a naam arts en ti'dsti. -  

eventueel letsel, . ersone .1.  . 0  
r 	, 	l ct5 ‘-. 	. 	1. 

1C4  , 	oz.e.4. 
Naam van de arts en het tiidstipifah aanwezlheld arts: 

aantal billacien: (biiv. fotol 

Bitzonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
0_ ,, 	. 1 I 	r 	• 	_ 

Dit rapport is onde.r.am 	esl-opathaakt: 
Handtekenin 	pe s 	44 	4 	nt: ' Handtekenino 2de ondertekenaar: 

11111111111 Naam: 
41111111L10Mat 

Plaats: 	 Datum: Plaats: Datum: 

t.L.,' c.,-. t t; .C.74-( 	—"lc)  t- 

versie 2 
	

IBT-ifrzetrgf po7 —  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 16/04/2013 

Gedetineerde 	 Man" 

Geboortedatum 	MEM 
Cel 	 22', 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	:SY 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 16/04/2013 om 14:00 uur 
Einde: 30/04/2013 om 14;00 uur 

U bent vanwege emstige verwardheid in de afzonderingcel onder cameratoezicht. geplaatst. Het is niet 
mogelijk contact met u te krijgen. U reageert niet op aanspreken door personeel. Voor uw eigen veligheid 
verleng ik daarom de aan u opgelegde maatregel. 

Dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

Deze ord aatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

ning 16/04/2013 

ijk in beklag gaan tegen deie beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
e beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Toezicht bij deze inrichting, 

In 	achting 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 

Datum:  / E /  0 1/  ./ L 	3 	Tijd:  .2 0 . 0  



,414,  
P2PAT.  

Ministene van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Formulier Plaatsingsformulier 

Datum inzet 17-4-2013 Tijdstip 18:00 
Opdracht gegeven door ..- 

---- 
Naam gedetineerde Registratienummer 
Afdeling Celnummer 
waohtcommandant . allianalli 

Korte reden / aanleidinq van de plaatsinq: 
Had suicidale uitlatingen gedaan en moest hiervoor ander camera toezicht komen te staan 

Verslaq van het verloop van de plaatsinq: 
Hem aangesproken, ontkende de uitspraken niet, maar wilde niet naar de OBS. 
Meerdere keren gevraagd, weigerde steeds medewerking. Is tejen de muur geplaatst en afgeboeid. 
Doordat hij verzet bleef p1egfl t is hi' met ingevlochte arrnldern naar OBS vervoerd. 
Tijdens het verplaatste uitte hij bedreigingen en bleef verzet plegen. 
n de OBS is hij gevisiteerd 

Strafcel 	/ 	afzonderinqscel: 
In de OBS is Dhr volgens IBT procedure ontkleed en gevisiteerd. 

Wel / qeen verzet. Bij wel verzet omschriiven: 
Heeft zich vanaf het moment van het boeien tot aan het verlaten van de OBS cel verzet 
Zowel fysiek els verbaal 

Wel of Geen qeweld: 
Er is een ingevlochte armklem gebruik tijdens het transport omdat hij verzet bleef plegen. 

Welk qeweldsmsddel is aebrulkt en de reden daarvan: 
Geen geweldsmiddelen zijn gebruitk 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet: 
Geen 

eventueel letsel personeel: 
geen  

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid ads: 
Geen 
aantal biller:len: (biiv. fotol 
geen 
Blizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
IBT-ers moeten als ze opgeroepen worden, hun handschoenen bij hebben 

Dit rapport is ondkr ambtseed opqemaakt: 
Handtekeninq qroepscommandant: Handtekenintt 2de.onded -11kenaar, 

_ 	...... 	,- 	,  

mast 

-•• 	--- 

— 
Naam: Naam: 

11611111.111111p Wiliam 
Pleats: Datum: Pleats: Datum: 

Rotterdam 17-4-2013 Rotterdam 17-4-2013 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 17/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 17:00 uur 

U heeft zich diverse malen suicidaal uitgelaten tegen een medewerker van de DT&V. Gezien uw 
uitlatingen en in overleg met de psycholoog plants ik u voor uw eigen veiligheid in afzondering 
onder camerabewaking. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

peze ordemaatregel kaq,ndien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

e. 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 afv.iachting van de uitspraak van de beklagcoramissie, 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 H2ag 

4 

Uitgereikt door: 

Datum:  [7--  / 	I 	3 	Tijd:  'IA 2( :00  



Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

10 

Afdeling 
	

OBS 

Detentienummer 

OD, ges?-1/4z.k. ?sLi c1,-1.060c, 

c4c\ e_QA:n a 	C 

1° °Li lb oo 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 17/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 17:00 uur 

U heeft zich diverse malen sulcidaal uitgelaten tegen een medewerker van de DT&V. Gezien uw 
uitlatingen en in overleg met de psycholoog plaats ik u voor uw eigen veiligheid in afzondering 
onder camerabewaking. 

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. 

U kunt schrift' elijk in beklag gaan tegen deze beslissing birmen 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 tenuitvoeriegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
clan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt 

Datum:  17- /  Oct /  20 t 3 	Tijd: 	21.  :ot.)  



Ordemaatregei (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 	4111111.111ft 

Geboortedatum 	flainier 

Cel 	 08 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	PEW 

Inrichting 
	 Detentie,centrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanraerlcing genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 17/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 17:00 uur 

U wilde niet dater iemand bij u op kamer zou worden geplaatst. Vervolgens heeft u zich 
suIciclaal uitgelaten. Voor uw eigen veiligheid en in overleg met de psycholoog plaats ik u in 
afzondeting. 

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. 

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 uitspraak van de beklagcoramissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
clan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt 
. - 

Datum:  q 	/  70 /3 	Tijd:  'V- 2!;o0  



19g 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 	1111101111, 

Geboortedatum 	al.111111®  

Cel 	 04A 

Afdeling 

Detentienummer 	UMW 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 17/04/2013 om 18:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 18:00 uur 

U heeft aangegeven uw keel door te snijden als u niet iemand van het IOM kreeg te spreken. 
Voor uw eigen veiligheid en in overleg met de psycholoog plaats ik u in afzondering onder 
carnerabewaking. 

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. 

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 irarichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken orn de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Ieugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt domains  

Datum:  (7 	out , zo, 3 	Tijd: 	.2 :0 0 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 04A 

Afdeling 

Detentienununer 

11 a ,eis?.,tdc 
fte_Vou.L. 	eLr\ cj  

i - oL‘  tLoo 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 17/04/2013 om 18:00 uur 
Binde: 24/04/2013 om 18:00 uur 

U heeft aangegeven uw keel door te snijden als u niet iemand van het IOM kreeg te spreken. 
Voor uw eigen veiligheid en in overleg met de psycholoog plaats ik u in afzondering onder 
camerabewaking. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maategel 
gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

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 imichting, 
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 Jeugdbescherrning, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt 

Datum:  ( 	l  0L(l  Zoi 	Tijd:  )1(.-Z l:00 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 	 =MP 
Geboortedatum 	=NM 
Cel 	 03 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	=MO 

Inrichting  
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering  in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW)  

Ingang: 17/04/2013 om 18:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 18:00 uur 

U heeft een conflict met uw kamergenoot. Ondwiks diverse gesprekken met het personeel 
hebben u en uw kamergenoot de problemen niet op kunnen lossen en geeft u beide aan geweld te 
gebruiken indien u bij elkaar op kamer moet verblijven. U weigerde aan het einde van het 
dagprogramma ook uw kamer te betreden. Het advies van de psycholoog  is dat u op kamer moet 
verblijven met een kamergenoot en voor uw eigen veiligheid niet alleen mag  blijven. Tot dat er 
voor u een kamergenoot is gevonden verblijft u in afzondering  onder camerabewaking. Tijdens 
hoor en wederhoor gaf u aan deze maatregel te begrijpen. 

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. 

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: Rand voor Strafrechtstoepassing  en Ieugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door 

Datum: t 7 	Pt  l  26/ 3 	Tijd: 	2)" o 0 



Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 18/04/2013 

 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

11A 

Afdeling 
	

G 

Detentienummer 
	

AVM 

la-ot4 	‘(51.0v 

0 

lnrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PEW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 18/04/2013 om 08:00 uur 
Elude: 25/04/2013 om 08:00 uur 

In overleg en op advies van de psycholoog plaats ik u in afzondering onder camerabewaking. 
Volgens onze informatie is er sprake van suicide gevaar. 

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. 

t sc 	elijk 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 Toezichtbij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscornmissieverzoeken 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: Le___/  d y /  DUD /...4 	Tijd:  /0 3.-z)  



Uitgereikt door: 

Datum: 22__/__1:_t_/ 	 Tijd:  90;00  

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/04/2013 

Gedetineerde 	 alitaint 

Geboortedatum 	 MYNA 

Cel 	 09A 

Afdeling 

Detentienununer 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u made, dat ik de u carder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 22/04/2013 om 14:00 uur 
Linde: 29/04/2013 om 14:00 uur 

Op advies van de psycholoog verleng ik de u eerder op gelegde maatregel van plaatsing in een 
afzonderingscel onder cameratoezicht. U vertoont verward gedrag en het is niet goed mogelijk om contact 
met u te krijgen. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandbaafd client te worden. 

Daze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

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

hriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
geste1d van daze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Commissie van Toezicht bij daze inrichting, 
Inafwachting 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 Jeugdbescherrning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 



Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

In.formatie per 22/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

C.el 	 17A 

Afdeling  

Detentienummer 	WM& 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanrnerking genonien, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
2 dagen afzondering  in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 22/04/2013 om 18:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 18:00 uur 

U bent vandaag  binnengekomen in het detentiecentrum U bent aangemeld voor de Extrav Zorg  Afdeling  
vanwege suicidale uitspraken. Omdat uw gemoedstoestand niet goed te beoordelen is plaats ik u, op 
advies van de psycholoog, voor uw eigen veiligheid in de afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

Deze ordemaatregel ken, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

ndertekening  22/04/2013 

in beldag gaan tegen deze beslissing  binnen 7 dagen na de dag  waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw k1aagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
van Toefacht 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 scluijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  22, /..__Lit  (MS  Tijd  20'. 06  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 23/04/2013 

Gedetineerde 	 41.11111110A 

Geboortedatum 	OINNOVA 

Cel 	 04. 

Aideling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting 
	 DkRiergeentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
1 dag afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 23/04/2013 om 14:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 14:00 uur 

Op advies van de psycholoog plaats ik u, ivm uw naderende uitzetting en eerder gedane suIcidale 
uitlatingen, in afzondering onder camerabewaking. 

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 warden. 

• 
J 
 • 

kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
ittlis bent gesteld van deie beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 

743_44447 
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:  23  /  0  /  201.1 	Tijd:  1.9  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 23/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

111.11111, 

71.111101.11  

06 

OBS 

Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
1 dag afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 23/04/2013 om 14:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 14:00 uur 

Op advies van de psycholoog plaats ik u in afzondering onder camerabewaking. U heeft geen 
contact met verschillende disciplines waardoor een mogelijk suicide risico, ivm uw naderende 
uitzetting, niet is in te schatten. 

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. 

ntschn dui( 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 uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

--kiemetik.pwwvissiaveratektlEvolfed-vetittgidagwai-r-tlfaellaftliasisavletsdesameomii,r---at41-oif*. ---- z 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepsconunissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doo 

Datum:  23 / of / 101 1 	Tijd:  (C. 3C 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 28/04/2013,  

. 

Gedetineerde 	411111111110P 

Geboortedatum 	MEM 

Cel 	 16b 

Afdeling 	 Aike 

Detentienummer 	OEM 

• ' '"'•••?; • 4,,t. 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Ilierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, dat u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) inclusief camerabewalcing. 

Ingang: 28/04/2013 om 14:00 uur 
Einde: 01/05/2013 om 14:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U Wilde na de kerlcdienst niet terug naar uw kamer. U maakt een verwarde indruk en reageerd 
afwezig in de gesprekken met het personeel. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client to worden. 

Deze ordemaatregel 	inchen noodzakelijk;  verlengd of verkort worden. 

g 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 Conunissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherniing, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt dolliM  t"r4-  " 

Datum:  2V  /04 /  (1.06 	Tijd:  l  'c'13  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Infonnatie per 29/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

MEM 

13 

OBS 

OMR 

Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aarumerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
4 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a,1 PEW) 

Ingang: 29/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 03/05/2013 om 17:00 uur 

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met als reden dat u w geestelijke toestand dit niet 
toestaat. 
Een aantal weken geleden is met u door de psycholoog een afspraak gemaakt dat u bij dreigend 
controleverlies het personeel zou waarschuwen. Vanmiddag heeft op uw verzoek een gesprek 
met de psycholoog*Agor,,ctnden waarin u aangaf Been controle weer te hebben. U was bang 
airzelf of een ander iett mu% does. U was emotioneel en niet in staat te beslissen om op eigen 
verzoek naar de afzondering te gaan. De psycholoog heeft gead-viseerd u in de afzonderingscel 
met touchscreen onder cameratoezicht te plaatsen. Ik neem dit advies over en plaats u voor 4 
dagen in afzondering (met touchsreen) onder cameratoezicht. 
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. 



Uitgereikt door: 

BAS 

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 afwacbting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

1 

Datum: 	 afn 3 	Tijd: 	. & (?' 
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Datum ondertekening 30/04/2013 

411111111111111111111•11 

11111111111111b 
11111111111111111 

Detentiecentrum Rotterdam 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 30/04/2013 
Gedetineerde 

Geboortedatum 

Gel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

Hierbij deel ik u mede, dat near aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 30/04/2013 u heden, 
na door mq te zljn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

wow 

Clag aosluiting in een stratcel (art. 51.1a PBW) 
T'. 

Ingang: 30/04/013 om 15:00 uur 

Elnde: 01/05/2013 om 15:00 uur 

V;ZA,r1134.4440.1• 
, ZJ. 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 

U heeft bij het dienstdoende personeel om rookwaar gevraagd. omdat deze van u op waren. Bij 
navraag bleek dat u niet voldoende saldo op uw rekening had staan wat het personeel u ook 
heeft verteld. Hierop heeft u het beeldscherm van de winkeizuil met uw vuist kapot geslagen. Bij 
hoor en wederhoor heeft u bij mij aangegeven dat u uit boosheid en frustratie gehandeld hebt. 
Hlerop heb ik besloten u voor 1 dag in de statel te plaatsen. 

De ingeslotene is door mij 

gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

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 idaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissle ult de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 



In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissle, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken cm de tenuftvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U 
schrijft dan near: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter 
Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

7. 

Datum:  (-SC,/ eh(  / 	 Tijd: 	 
'Lf •-; 

1 	 Liz.0 

  

-0 



Handtekenlng: 

-a. 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 30/04/2013 

Gedetineerde 	 en& 

Geboortedatum 	 ORM. 

Cal 	 • • 	24A 

",k,44,-4,74144404.44.3vell,a4o,.4%,„.. 

Afdeling 

Detentienummer 

I nrichting 	 Detentfecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 

dag afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezlcht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 30/04/2013 am 17:00 uur 

Einde: 01/05/2013 om 17:00 uur 

Deze beslissing Is genomen op grond van de volgende overwegingen: 

Op 30 april 2013 maakte u in het bijzljn van het dienstdoende personeel een snijbewegingcmuw nek wat 

ward geTnterpreteerd als zijnde dat u uzelf lets aan Wide doen en vroeg u tevens om een mes. Omdat het 

personeel het niet vertrouwde hebten ze u doorverwezen near de medische dienst. In het gesprek met de 

medische dienst uitte u zich wederom suicidaal en gaf u aan alleen aan de dood to kunnen denken. 

Tevens gaf u aan geen concrete plannen to hebben maar wel dat u snel lets wil gaan doen.Na gesprek 

met de medische dienst heb ik van hen het advies gelcregen om u in de Observatie to plaatsen onder 

cameratoezicht. 

Dit advies neem ik over en ik pleats u 1 dag in de afzonderingscel met cameratoezicht. 

Indlen van toepassing zal dagelijks door een gedragscieskundige worden bekeken of de maatregel 

gehandhaafd dient to worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, veriengd  of v •worden. 

U kunt schriftelijk in bekiag ga egen eze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u In kennis bent 

gesteld van daze beslissing. Uw klaagschrllt stuurt u aan de secretaris van de beklagoommIssie Litt de 



Commissle van Toezicht bij deze inrichting, 

. *dist ;Ls- z-, 
In afwachting van de ultspraak van de oekiagcommIssie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenaltveetlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan 
near: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Vooretter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uftgereikt d°11111111)------ 

Datum: 30 1114J 261 7.) 	Tljd:  20: cp.- 



• Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 01/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Tnrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 01/05/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

1 dag opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 01/05/2013 om 16:25 uur 
Einde: 02/05/2013 om 16:25 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Uhad een meningsverschil met een personeelslid over het halen van tabak. U begon uw stem te 
verheffen en schold het personeelslid uit voor "kanker neger". Later heeft u getracbt hem aan te 
vallen en was het personeel genoodzaakt u naar de grond te brengen en bent u in de afzondering 
geplaatst Tijdens hoor en wederhoor gaf u aan dat u nooit voor problemen zorgt en dat u ook 
geen problemen meer zult maken. 

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 imichting, 
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: Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137;  2500 GC Den Haag. 

'MaUitgereikt door: 

Datum:  0 t /  05 /  .20 	Tijd: 
t 	:v4.1 



ort 

f..iar„.3%skr,  
xe.- -..- ' 

Ministerie 

Deteritiecentrum 

Formulier: 
. _ 

van Justitie 

Rotterdam 

IBT inzetformulier 

IBT inzet 
Datum inzet 3.5-2013 ....„„--- 

4.,f 	- 
Ti'dsti • 6:50 

Opdracht gegeven door 
Naam .edetineerde . "--4. Re istratienummer 
Afdeling D ...— Celnummer 
IBT commandant 

_ 
 
 IBT leden 

— 	; 2  

,--;,--- 	- 

Korte reden I aanleidino van de inzet: 
het inslikken van een In•eslotene 	.5  drei•de met automutulatie en scheerrnes 

rsl 	van het verloo ■ van 	e acti 
cel•enoot 	_ colle a 	_ate. 	as in •es•rek •e•aan met z"n orn deze near de 

deur te Icri 	en in eslotenei '4-c .::-. 	af aan als 	— ---'-'7,11' ogmaals naar de deur zou komen hi' 
zichelf zou sni'den. IBT stond 	esteld 5 6 en 7 hebben in ■ eslotene 4 -7 '-7-  -- it cel s ehaald direct 
er achtereaan zi'n 12 3 4 vole ens mrocedure in geslotene onder controle •ebracht waarbi" direct zin 

• II 8 	lialidAjklluaLl 	11111. 1 	- 	111 	 II 

veiny heids fouillerin • sedaan buiten de cel meneer is schon getranssorteerd. Inseslotene wilde niet 
meewerken aan zi'n ye •laatstin• hield zich sla • en is horizontaal naar beneden !ebracht naar de F11. 

Gebrulkte procedure: 
boel•rocedure livend of de bulk, beenklem, bokke soot, tra• •rocedure horizontaal. 

Mate van Verzet: 
s een verzet door in•eslotene • assief niet meewerkend 

Welk proportioneel geweld is toeqepast: 
bokke.00t in cel beenklem seen •eweld toe•e • ast alleen controle technieken, in cel 

Welk aeweldsmiddel is oebruikt en de reden daarvan: 
seen 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
•een 

Eventueel letsel als aevola van 1BT inzet: 
gen 

Is aedetineerde gezien door een arts ia/nee, zo ja, naam arts en tiidstip: 

eventueel letsel personeel: 
geen 

Tiidstip plaatsina straf- en afzondermascel: transport naar de RI 

Nasm van de arts en bet *Islip van aanweziheid arts: 
geen 

aantal biilagen: (bum. foto), 
geen 
Blizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 

Dit rapport is onder ,ambtseed opernaakt: 
Handtekenina proepiCommatidantr-_,---  ----:.---...,. Handtekenina 2 .e ondertekenaar: 

------ 

,---- 
Naam---  .• Naam: 

Pleats:  Datum: Plaats: Datum: 
Rotterdam 3-5-2013 Rotterdam 3-5-2013 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 01/05/2013 

Gedetineerde 	 IMES 
Geboortedatum 	MEM 

Cel 	 06 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	OM) 

Truichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 01/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 08/05/2013 om 17:00 uur 

Op 30 april heeft u suicidale uitlatingen gedaan tegen de medische dienst. Vandaag in gesprek 
met de psycholoog gaf u aan geen non-suicide afspraken te willen maken. In overleg en op 
advies van de psycholoog plaats ik u in afzondering onder camerabewaking. 

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. 

gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in • . 
ken= bent gesteld van deze beshssmg. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beldagcommissie nit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de belclagcoramissie, 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: 	S  	Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 03/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 03/05/2013 om 15:00 uur 
Einde: 06/05/2013 om 15:00 uur 

U heeft zich suTcidaal uitgelaten. U wilt geen non-suicide afspraak maken. In overleg met en op 
advies van de psycholoog plaats ik u in afzondering onder camerabewpking. 

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. 

M V-  '11  II: 'Ai r ,+1 it  ze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
k s is 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

1,4,1:X , I;s• 	• 

Uitgereikt door: 

Datum:  3 /  5 	2 0 	Tijd:  t 8 .. (2)  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

'OE ' 

Informatie per 05/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 
Afdeling 
Detentienummer 
Inrichting 

22A 
E 
al= 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierblj deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 

2 weken afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

Ingang: 05/05/2013 om 08:00 uur 

Einde: 19/05/2013 om 08:00 uur 

De gedetineerde is door mij 

niet gehoord, met als reden dat u 

op eigen verzoek 's nachts in afzondering 

wil verblijven. 

U zorgt voor ernstige geluidsoverlast op uw afdeling door 's nachts zeer luid te 
bidden. Met u is de afspraak gemaakt dat wanner u voor geluidsoverlast zorgt 
en u uzeif niet in sta.% a,,cht ditto verminderen u naar de afzonderingscel zult 
worden gebracht. U kunt dit ook zeif aangeven bij het personeel. 

■ 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden 
bekeken of de maatregeI gehandhaafd dient te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 



Uitgereikt doo 

Datum ondertekening 05/05/2013 

111111111.111111.11111, 

rA ,  

U kunt schriftelijk in bekiag 	egen• 	es issaft  
Ing binnen 7 dagen na de 
, 

dag waarop u in kenni 	nt gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrlft stuurt u 
aan de secretaris n de beklagcommissA4de Commissie van Toezicht bij 
deze inrichting, 	 '40 

In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van 
de beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslIssing to 
schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Datum:  OC /.12.5_/  0 	Tijd: 	3c9  LAAA. 



Ministene van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Forrnu 	IBT inzetformulier 

mappon !PI inzez 1 

Datum inzet 12 Tildshp 10:00 
Opdracht gegeven door i 	„....._... _.,..... 
Naam gedetineerde r Re istratien 
Afdelin Celnummer 8 
IBT commandant v 
IBT leden 

Korte reden / aanleidinq van de inzet: 
Weigeren uitzetting 

Verslaq van het verloop van de actie: 

Zie aangehecht rapport. 

Gebruikte procedure: 

platgelopen, geboeid en getransporteert naar Receptie Ingeslotene 

Mate van Verzet: 

Zie rapport 

Welk proportioneel qeweld is toeqepast: 

Plosklem, wapenstok op benen. 

Welk qeweldsmiddel is qebruikt en de reden daarvan: 

Wapenstok en boeien 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Nee 

Eventueel letsel als qevoki van 1BT inzet: 
Ja, Dhi.,r` Iheeft zich tijdens de inzet weten to beschadigen met een vork in zijn rechter zi en 
been. 
Is qedetineerde qezien door een arts la/nee. zo ia. naam arts en tiidstip: 

Dhr is door de MD gezien en deze hebben de wondjes schoongemaakt. 
eventueel letsel personeel: 
nee 

Tiidstip plaatsinq straf- en afzonderinqscel: 
n.v.t is uitgezet. 
Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 

aantal biflagen: (biw. foto) 

Bilzonderheden, leermomenten en concIuste evaluatie: 

geen 

Dit ra • • ort is onder ambtseed o • • emaakt: 

Handtekeninq qroepscomrnandant: Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

Naam: - 
Naam: 

.,- 

Pleats: Datum: Pleats: Datum: 

Rotterdam 5-5-2012 Rotterdam 5-5-2012 	. 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 06/05/2013 

  

111111.1111E 
Gedetineerde 
	

"111111111/111 
Geboortedatum 	01111111101,  

Cel 	 07 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Intichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

6 - S - 

dle_Vo 	c4ck ek61  

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegcl.,. toodotokSouvo  
3 dagen afzondering in ad- 

o  t 
	W), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 

24a.1 PBW) 

Ingang: 05/05/2013 om 19:00 uur 
Einde: 08/05/2013 om 19:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat uw geestelijke toestand dit niet toestaat. 
U bent verward binnengekomen en hebt u suicidaal geuit. U bent bezocht en beoordeeld door de 
spoedarts. Op basis van medische overwegingen en observatie van personee1besluit ik u 
vanwege uw suicidale uitingen in de afzonderingscel met cameratoezicht te plaatsen. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatiegel kan, indien noodzakelijlc, verlengd of verkort worden. 

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, 



4 	 5 
.1••• 

In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissingliesokarliteftchrijft iG 

dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscon:unissie, 
Postbus 30137 2500 GC Den Haag. Wil-frAVOMM0010,1400f.. 

Uitgereikt door: 	 VINICOP" 

Datum: 	/  5 /.._22k!;:Tijd: 	0)00-■,v,R.  
#91.5,4 '• 

4  -° 

4ts 



iViirusterte van Justctie 

Detentiecentrurn Rotterdam 

Formulter IBT inzetformulier 

• nappy r I 10 1 1111Let 

Datum inzet 7-5-2012 Tijdstip 18.00 uur 
Opdracht gegeven door 

Naam gedetineerde Registratlenummer 
Afdeling E Celnummer 24a 
IBT commandant 
IBT leden 

Korte reden / aanleidinq van de inzet: 
plaatsing. afhandeling rapport en gedrag ingeslotene tijdens eerdere 

Ontboeien ingeslotene. 

Verslaq van het verloop van de ache: 
o• I ..ende ingeslotene. Deur of -n naar binnen en meteen druk uitoefenen 

Afhandeling rapport,ontboeien ingeslotene,volgens procedure naar buiten. 

Gebruikte procedure: 
Platlopen en ontboeien 

Mate van Verzet: 
Zowel fysiek als verbaal zeer hevig. 

Welk_proportioneel qeweld is toeqepast: 
Platlopen ,beenklem. 

Welk qeweldsmiddel is qebruikt en de reden daarvan: 
Boeien i.v.m. hevig verzet ingeslotene. 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



'Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Niet to zien. 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet: 
Niet to zien. 

is qedetineerde qezien door een arts iainee, zo ia, naam arts en tiidstip: 
Door de MD na de plaatsinq.Spoedarts volqt. 

eventueel letsel personeel: 
Geen. 

Tiidstip plaatsinq straf- en afzonderinqscel: 
16.00 uur,maar dat staat in een plaatsing formulier. 

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 

aantal billaaen: (bill/. foto) 

Biizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
Reageren op uitlatingen ingestotene.Verder ondanks het verzet een goede procedure gevolgd. 

Dit rapport is onder ambtseed opqemaakt: 

Handtekeninq qroepscommandant: Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

Naam: Naam: 

Pleats: Datum: Pleats: Datum: 

Rotterdam 7-5-2012 Rotterdam 7-5-2012 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



- 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 	 01111111510 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inricbting 

111111111118 

OBS 

4101111MP 
Detentiecentrum Rotterdam 

aPelte 0 BS 0? 

(0-?: 1 )  

U JYl uik-LeAk-kix 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 14/05/2013 om 16:00 uur 

U heeft aangegeven dat u suicidale gedachten heeft. U bent hiervoor al langere tijd onder behandeling bij 
de psycholoog. De psycholoog heeft vandaag met u geen afspraken kunnen maken over de controle van 
deze gedachten en het rnelden bij het personeel. Voor uw eigen veiligheid plaats ik u daarom in de 
afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

emaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

05/2013 

ci beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eta beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcornmissie uit de 

sic van Toezicht bij deze inrichting, 
Ir kif-Wiehting vari de iiitspiaak van de beklageoriiiniSsid, kunt u.de Voortitter 'irari de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerl egging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	 Tijd:  .90 '‘; 4  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

• Ifillebi3O 	. 

ttb 

Informatie per 07/05/2013 WV:At-404r' • • t.l.E-* 
• 471.1.g.: 

1•4414:40(1,11,74; 
Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

1.111110 
26A 

I 

41111111111 

Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 07/05/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

3 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.-la PBW) 

Ingang: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 10/05/2013 om 16:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Als reactie op een aantal actievoeders buiten het detentiecentrum heeft u vandaag met een stoel het raam 
van een cel kapot geslagen. Toen het personeel u hierop aansprak riep u andere ingeslotenen op om dat 
ook te gaan doen. Toen a vervolgens aangaf dat u ook het raarn van uw eigen cel kapot 7.0U gaan maken 
bent u naar de strafcel gebracht. Voor het vemielen van rijkseigendommen en het aanzetten tot opruiend 
gedrag pleats ik u voor 3 dagen in de strafcel. 

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

enin 07/05/2013 

eklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

oezicht bij deze inrichting, 
In 	ling van de uitspraak van de beklagcommissie, Iona u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerleggir' ig van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar. 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

11111V__ Uitgereikt door. 	 , 

Datum:  01 /____QE/  20 ,) A 	Tijd:  SO: 9 C  



Uitgereikt door: 

Datum:  oy Tijd: 	 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

rte 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

18A 

G 

SEM 
Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u made, uw gemoedstoestand in aanrnerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 14/05/2013 om 16:00 uur 

U bent vanmorgen binnengekomen op de Extra Zorg Afdeling vanwege uw gemoedstoestand. Tijdens uw 
verblijf bier vertoont u emstig verward gedrag en is het niet mogelijk contact met u te krijgen. Op advies 
van de psycholoog plaats ik u voor uw eigen veiligheid in een afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd client te worden. 

Deze ordernaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

ag gaan tegen daze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eSiisSing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

Toezicht bij deze inrichting, 
aching van de uitspiaak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

ber epscorrunissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan mar: 
Raad voor Stiafretht:§tOdp-asgirig en JeuidbeSdhertning, Vookiifter Beibeiisc6miniisie,-PostbuS 30137, 
2500 GC Den Haag. 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 08/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 1111.111110 

Cel 	 06 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrurn Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 07/05/2013 om 19:30 uur 
Einde: 14/05/2013 om 19:30 uur 

U heeft aangegeven dat u sinds 6 mei in honger en dorststaking bent. U weigert de controles van de 
medische dienst en de huisarts. Vanwege uw medische geschiedenis en het weigeren van voedsel en vocht 
heb ik de spoeclarts gevraagd om u nogmaals te beoordelen. U heeft haar toegestaan om controles uit te 
voeren. Op basis van deze controles en uw klinisch beeld heeft de arts beoordeeld dat u ter observatie in 
de afzonderingcel onder camera geplaatst moet worden voor uw eigen veiligheid. Daarnaast zult u elk uur 
extra gecontroleerd worden. De huisarts heeft dit aan u uitgelegd en u ben hiermee akkoord gegaan. 

Dagelijks za door de huisarts worden bekeken of de maatregel gehandhaafd client te worden. 

Dew ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

/2013 

k m bbklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

ie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomrnissieverzoeken 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:  e /  5 /  2 0t1 	Tijd:  q 30 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 08/05/2013 

Gedetineerde 	 " SIMS 

Geboortedaturn 	 41111111P 

Cel 	 07A 

Afdeling 

Detentienurruner 	OEM 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 08/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 15/05/2013 om 16:00 uur 

U bent vandaag binnen gekomen op de Extra Zorg Afdeling. Tijdens het gesprek met de psycholoog 
maakt u een depressieve indruk. U bent niet in staat om afspraken te waken om =elf niet te beschadegen 
of te doden. 
Voor uw eigen veiligheid plaats ik u daarom in een afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te warden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

-lijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
an Toezicht bij deze inrichting, 

In 	achting van de uittpraak van de beldagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: _s2___LY/Y_e__,/ 	Tijd: 	 ,  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 09/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

MEOW 

28A 

C 

1111111L 
D etentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 08/05/2013 om 20:00 uur 
Elude: 15/05/2013 om 20:00 uur 

U bent vanaf het politiebureau naar het detentiecentrum Rotterdam gebracht. U heeft op het politiebureau 
suicidale uitspraken gedaan en om die reden in een afzonderingcel geplaatst. 
Bij binnenlcomst in het detentiecentrum bent u beoordeeld door de MD en spoedarts en bent u niet in staat 
om afspraken te maken over het uzeif niets aandoen. Om deze reden plaats ik u voor uw eigen veiligheid 
in de observatiecel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden betoken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 
.ter= 

hiaatregel kan, indiefinoodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

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

hriftelijk in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
an 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haliag. , c,,ti,motitif44101  

Uitgereikt door: 

Datum:  03 /  Oc 1 	(1)  Tijd:  10 .._3o 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 09/05/2013 

Gedetineerde 	 MIMS 

Geboortedatum 	 0111111a 

Cel 	 tOA 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u made, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 09/05/2013 om 12:00 uur 
Einde: 16/05/2013 om 12:00 uur 

U heeft in uw gesprek met de DT&V aangegeven dat u niet Langer wilt leven. U geeft tevens aan al een 
poging tot verwurging te hebben gedaan met uw handoek. In uw gesprek refereert u aan een ingeslotene 
die zelfmoord heeft gepleegd en geeft aan dat u de 2e bier zal zijn. Voor uw eigen veiligheid plaats ik u in 
de afzonderingscel onder cameratoeicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

Deze ordemaattegel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

lijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
.eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

e van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachfmg van de uitspraak van de beklagcomrnissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jengdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

	Tijd:  2  ' °  Datum: 	 



Se-
as. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	 3 le  Tijd: 	14.412 . 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 10/05/2013 

Gedetineerde 	 lainft 

Geboortedatum 	1111111111 

Cel 	 30A 

Afdeling 

Detentienummer 	IMO 

Inrichting.  Detentiecentrum Rotterdam 

Hiterbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een scbriftelijk verslag d.d. 10/05/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

5 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Jngang: 10/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 15/05/2013 om 16:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U stond door het luikje te praten met een andere vreemdeling. Dit is niet toegestaan. Personeel 
sprak u hier op aan echter gaf u geen gehoor aan dit verzoek. Op het moment dat personeel u 
weg wilde begeleiden gaf u een van de personeelsleden een kopstoot en raakte hem boven het 
oog. Tijdens hoor en wederhoor gaf u aan dat u het personeel niet kon verstaan omdat u geen 
Nederlands spreekt. U sprak afwisselend Turks en Nederlands. Uit verklaringen van het d.d. 
afdelingshoofd en het niveau van uw antwoorden in het Nederlands mask ilc op dat u heel goed 
begreep wat het personeel bedoelde, 

U 	 jk 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 
beldagcommissie nit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beldagcommi.ssie, 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. 



Ministerie van Justitie 

Detentlecentrum Fiotterdan) 

. 	 _ 
Formulier: IBT inzetformulier 

Hap •ort ili i mzet 	 • 

Datum inzet 12-5-2013 Tijdstip 02.00 uur 
Opdracht gegeven door ae 	1 

Naam gedetineerde 1 	47 	1,1 . -. 	: 	A Registratienummer 
Afdeling 1 Celnummer' 31b 
IBT commandant 

..-y....erVesiewm . 	_ 

	

.. 	- 

IBT leden 

, . 

Korte reden / aanleidino van de inzet: 
Vernielen rijkseigendommen 

Verslaci van het verloop van de ache: 
rug naar de deur gaan Meneer is aangesproken,is op mijn aanvraag met zijn staan met zip 

handen op ziujn hoofd.Deur geopend en afgeboeid. 
Buiten de ce1 veiligheidsfouillenng.trapprocedure en in ruitformatie naar de obs. 
Daar vtsitatieprocedure en de cel verlaten. 

Gebruikte procedure: 
Boeien,veiligheidsfouillering,trapprocedure en visitatieprocedure. 

Mate van Verzet: 
Geen. 

Welk proportioneel aeweld is toeclepast: 
P:  Boeien. 

Welk oeweldsmiddel is ciebruild en de reden daarvan: 
-f ,  

Boeien,vanwege de eerdere Qemoedstoestand van meneer 	4,:. ;•-i ••Ditig 	• 
If 

5-.1, 
en de staa.t van zijn kamor.Zie rapport 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor1BT inzet: 
Geen 

Eventueel Ietsel als qevolq van IBT inzet: 
Geen 

Is pedetineerde qemen door een arts la/nee, zo la, naam arts en tiidstip: 
Nee,spoedarts is qebeld. 

eventueeI letsel personeel: 
Geen 

Tildstip plaatsinq straf- en atzonderinqscel: 
02.00 uur 
Naam van de arts en het ti1dstip van aanweziheid arts: 
Telefonisch besproken. 

aantal biilagen: (buiv. foto) 
Geen 
Bllzonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
Zijn besproken. 

Dit rapport is onder ambtseed opqemaakt. 
Handtekeninq qroepscommandant: Handtekeninq 2de aderte ar: 

---------:" 	. 
Naam: Naam: , 

_______, .,..::-- 4 	. 

Pleats: Datum: Pleats: Datum: 
Rotterdam 12-5-2013 Rotterdam 12-5-2013 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Infonnatie per 12/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentientunmer 

Inrichting 

ORINO 
,petentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 12/05/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

2 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 12/05/2013 om 08:00 uur 
Einde: 13/05/2013 om 17:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
De persoon in de cel naast u heeft vannacht zijn cel blank  gezet. Bij het afsluiten van zijn water is ook per 
ongeluk het water van uw cel afgesloten. U heeft gebeld naar de teampost om dit aan te geven. Toen het 
personeel bij uw cel aan kwam hoorde zij een hoop lawaai uit uw cel komen en hoorde zij dingen kapot 
vallen.. Bij het weer a.ansluiten van het water is per ongeluk de sprinkler aangezet in plaats van het water. 
Toen het personeel vervolgens uw cel betrad bleek dat u uw magnetron, televisie en het volledige servies 
kapot had gegooid. U geeft aan dat u dit geclaan hebt nadat de sprinkler is aangezet. Zowel de 
wachtcommandant als uw kamergenoot verldaren dat u uw eel inventaris heeft vemield voor de sprinkler 
aan ging. Voor het vernielen van rijkseigendommen plaats ik u voor 2 dagen in de strafcel. 

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

eldag gun tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
d—I-eV:1s issing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagtommissie nit de 

e van Toezicht bij deze inrichting, 
hting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

ber epscoraraissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U scbrijft clan naar. 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Ieugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

e Datum: 1,2_ 	/  2.cJV 	Tijd:  Al 
 



Uitgereikt door: 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/05/2013 

Gedetineerde 	 MEM 

Geboortedatum 

Cel 	 32B 

Afdeling 

Detentienummer 	ORM 
bricking Detentiecentnun Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opge1egd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 12/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 19/05t2013 om 16:00 uur 

U vertoont de laatste paaar dagen verward gedrag. U heeft diverse malen uw Lamer onder water gezet en 
brand verooriaakt in de magnetron. Voor uw eigen veiligheid plaats ik u daarom in de afzonderingscel 
onder cameratoezicht. U zult zo mogelijk door een gedragsdeskundige worden beoordeeld. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de rnaatregel gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Da 	ning 12/05/2013 

in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
ze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcomrnissie uit de 

van Toezicht bij deze inrichting, 
dating van de uitspraak van de beklagconunissie, Inuit u de voorzitter van de 

beroepocormnissieverzneken orn de tennitvocdegging van deze beslissing te schorsen. U sclutft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2'560.  GC Den Haag. 



Uitgereikt door: 
• • 

Datum:  11- / 	/  2a11 	cP 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12105/2013 

Gedetineerde 	 IONAIMO 

Geboortedatum 	 41111161bi 

Cel 	 12A 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
2 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

1ngang: 12/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 14/05/2013 om 17:00 uur 

U heeft aangegeven dat u zichzellf van het leven gnat beroven op het moment dat u uitgezet wordt. U 
heeft dit bij de psycholoog gemeld en deze neemt uw uitspraak serieus. Omdat u morgenochten vertrekt 
plaats ik u voor uw eigen veiligheid in de afzonderingscel onder cameratoezicht 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandha.afd client te worden. 

d maatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 
013 

eklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in !rends bent 
eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de •. 	i . ssie van Toezicht deze nnchting, 

achting van de uitspraak van de beklagcomrnissie, 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. 



Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 14/05/2013 

Gedetineerde 	
IP11111. 

Geboortedatum 	111.1. 

Cel 	 10 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	41111110 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 14/05/2013 om 15:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 15:00 uur 

U heeft aangegeven dat u naar de afzonderingsafdeling wilt. Op de vraag van het personeel 
waarom, uitte u zich sulcidaal en maakte een snijbeweging om uw nek. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehanclhaafd client te worden. 

Eieze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 
nee, 

• e ag 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 scbrijft 
dan naar: Raad voor Stx 	 igdbescherrning, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Hadg. 

Uitgereikt 

Datum:  lit / 	/ 	Tijd:  1 k:'.°)'3  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 14105/2013 

Gedetineerde 
 

Geboortedatum 	SOW 

Cel 	 18A 
Ito 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 14/05/2013 cm 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 

Op advies van de psycholoog verleng ik uw verblijf in afzondering onder camerabewaking. U 
vertoont nog steeds verward gedrag en er zijn geen afspraken met u te maken. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel kan, imdien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

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 
beldagcommissie 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

 

 

Datum: 

 

Tijd: 	 

 

   



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 14/05/2013 

Gedetineerde 	 011111. 

Geboortedatum 	OMB 

Cel 	 100449?- 

Afdeling 	 vparafttisit, 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

41Nitit* 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 242 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 
Ingang: 14/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 

U bad een laken om uw nek gebonden in een poging uzelf te verhangen. In verband met uw 
eigen veiligheid plaats ik u in afzondering onder camerabewaking. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gebandhaafd dient te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

U 't 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 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: Ilk I 	Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 14/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

AMP* 
AMID 

32A 

0? \ Cy05.  -2031-1z 4.0na 10 ..30 
‘0Q 	t--e/Ltn V1GlcuL Ae. 

-1,1•11111W-------- 
-.1111111011111011111, 

4111111111 __ 

Inrichting 
Detentiecentr 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestan_ 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 
Ingang: 14/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 

U had een laken om uw nek gebonden in een poging uzelf te verhangen. In verband met uw 
eigen veiligheid plaats ik u in afzondering onder camerabewaking. 

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. 

nt 	"ftelijk 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 uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomraissieverzoeken 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 
cot) 

Datum: 114 / 	/  r  Vt, 	Tijd: 	  



 

Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Formulier, IBT inzetformulier 

 

Rap • ort IBT inzet 

Datum inzet 17-5-2013 Ti jddstp  15.00u  
Opdracht gegeven door Afd. hoofd 

Naam gedetineerde Registratienummer 
..lall•FIMIIMINIMIla 

Afdeling b135 
— 	 INIIMIP 

Celnummer 19 

IBT commandant ' 	—,,_ —...,......._ -! 
1 

11 /IBT leden 

;.- 

1 

Korte reden / aanleldinq van de inzet: 
dhr fysieke bedreigingen Dhr zijn rapport moest afgehandeld worden. Aangezien heett 

gedaan 

Verslaq van het verloop van de actie: 

geen bijzonderheden. Hij werkte gewoon mee. 

Gebruikte procedure: 
geen bijzonderheden 

Mate van Verzet: 
geen bijzonderheden 

Welk proportioneel qeweld is toeaepast: 
nvt 

Welk qeweldsmiddel is qebruild en de reden daarvan: 
geen 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel letsel als qevolq van 1ST inzet: 
Geen 

Is qedetineerde qezien door een arts ia/nee, zo la, naam arts en tlidstip: 

eventueel letsel personeel: 	Geen 

Tildstip plaatsinq straf- en afzonderinqscel: 

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 

aantal biilagen: (bill/. foto) 	Geen 

Biizonderheden, Ieermomenten en conclusie evaluatie: 
Geen 

Dit rapport is onder ambtseed opqemaakt: 
Handtekeninq gr 	pscommandant: andtekenin. 2de onde 	enaar: 

\ j f  
r° ----- 

Naam:,  .aam. 

. 	' 	544...1.:_t 
\ A 

Plaats NI, 	 Datum: Plaats: 	 Datum: 
Rotterdam 	 20-5-2013 Rotterdam 20-5-2013 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

OBS 

k 2.1attetkfor6416t. 	. 	'irel • 1.,." 
. 	• iv:reg....4'N 	47trq)...gr. 	. 

.3?-^ 	;.• 	 ° 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

41/C4411.3-• 	9k. 

01 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/05/2013 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
5 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v, cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 17/05/2013 om 10:00 uur 
Einde: 22/05/2013 om 10:00 uur 

Personeel constateerde dat in de doucheruimte bezig was met een poging u te verhangen. In 
gesprek met personeel heeft u aangegeven niet weer te willen leven. U bent vervolgens voor uw 
eigen veiligheid overgebracht naar de afzonderingsafdeling. In overleg met en op advies van de 
psycholoog pleats ik u in afzondering (kamer met touchescreen)onder camerabewaking. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

Reze,ordemaatregel kan, indierpoodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

U kUnt 	elijk in beklag gun 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 
beklagcornnaissie uit de Comrnissie 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 geaHaag. 

Uitgereikt door: 

Datum: / 	/ v,S /  .20t 7 	Tijd:  .,9 c.):0  



Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 17/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

17 

OBS 

MIS 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 
U heeft aangegeven niet op de afdeling H (beheersafdeling) te willen verblijven. Het 
afdelingshoofd heeft met u gesproken en uitgelegd waarom u daar geplaatst bent. U kunt 
dagelijks aangeven of u alsnog in een reguliere kamer op de H afdeling plaats wilt nemen. 

Ingang: 17/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 24/05/2013 om 16:00 uur 

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. 

U kunt -schriftelijk in bekiag 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 Coramissie 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 Strafrechtstoepassing en .Teugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  /7 Litit/ f'atf4"t'  Tijd:  2 a . 00  



Disdplinaire straf (art. 51.1 PEW) 

Informatie per 17/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienumrner 

Inrichting 

1/N/NINNass 
UMW 
08 

OBS 

Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 17/05/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

1 dag opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PEW) 

Ingang: 17/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 18/05/2013 om 17:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Een medewerker van de DT&V overhandigde u vandaag het vluchtbri4e met daarop informatie 
over uw uitzetting. U heeft vervolgens meerdere malen getracht de medewerker te slaan. U heeft 
hem ook eenmaal op de schouder geraakt. Tijdens hoor en wederhoor gaf u toe fout te hebben 
gehandeld. U gaf aan verbaasd te zijn over uw naderende uitzetting omdat uw advocaat had 
gezegd dat u Wet naar Colombia zou gaan. lk heb u aangegeven dat u voor straf in de strafcel 
blijft tot uw uitzetting op 18-5. 

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 
beklageommissie 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 
clan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/  (.1S" /  2 b•3 	Tijd:  2 0 00 



I 

Uitgereikt door: 

Datum:  9.0 / 5 '•OO 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 19/05/2013 

Gedetineerde 	
= Geboortedatum 	 14. 

Cel 	 32B 
Afdeling 
Detentienummer 	ilElak 
Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

4 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art.24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht 
(art.24a.1 PBW). 

Ingang: 	19/05/2013 
Einde: 	26/05/2013 

U vertoont de laatste paar dagen verward gedrag. U heeft diverse malen uw kamer onder 
water gezet en brand veroorzaakt in de magnetron. Voor uw eigen veiligheid plants ik u 
daarom in de afzonderingscel onder cameratoezicht. U zult door een gedragsdeskundige 
worden beoordeeld. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatrege] gehandhaafd client 
te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekening 19/05/201 
0105111111.0 

U kunt schriftelijk in heklag 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 
beroepscommisie verzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U 
schrijft dan naar: Rand van strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter 
Beroepscommisie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 20/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	MM. 

Cel 	 17 

Afdeling 	 0138 

Detentienummer 	Ann 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 20/05/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

7 dagen opsluiting in een stake (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 20/05/2013 om 13:00 uur 
Einde: 27/05/2013 om 13:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Op 20 mei hebben enkele medewerkers u rond 8.30 uur eten aangeboden door u cel in te gaan. U 
sprong op vanaf uw matras en liep op een medewerker af en zei: "Ga weg met het eten, fuck you, 
ik neuk je moeder." Vervolgens maakte u een slaande beweging waarbij u het eten en drinken uit 
handen van de medewerker sloeg. Wederom zei: "Ga weg met het eten". Een medewerker gaf 
aan dat u het eten mag weigeren maar dat u het niet uit handen mag slaan. Vervolgens liep u 
dreigend op een medewerker af. Twee medewerkers Malden u tegen waarbij de medewerker zijn 
pols overstrekte. 
Hieropvolgend spuugde u naar de collega's waarbij 3 medewerkers geraakt werden. 

Vervolgens hief u uw arm op en maakte een slaande beweging en zei "kom dan, kom dan, sla me 
dan". U maakte een z9erkagessieve indruk. Vervolgens sloeg met gebalde vuist richting een 

• ,r! l•  
medewerker waarop een handgemeen ontstond. U scheurde hierbij de trui van een medewerker 
en raakte een medewerker met een slaande beweging in de nek. 

Een medewerker verloor hierbij een pen en bescbadigde zijn horloge. Later heeft u gemeld dat u 
er bewust op uit was een handgemeen te krijgen. 
In mijn afweging neem ik ook het voorval van een dag eerder mee. 



4# 41' 

Op zondag 19 mei 2013 omstreeks 11.30 uur zijn 4 medewerkers naar uw cel gegaan om te 
melden u uw advocaat Icon terugbelien. U liep uw cel uit en zie tegen een medewerker: "voordat 
ik bier wegga sla ik jou op je bek". Terwijl u dit riep wees u met uw vinger naar het gezicht van 
de medewerker en kwam met een dreigende houding op hem aflopen. U zei ook "ik ken jou nog 
van mijn vorige afdeling, jij daagt mij uit! ik ga jou kapot slaan". Twee medewerkers hielden u 
tegen. Op dat moment spuugde u en raakte u de medewerker in het gelaat en op de Icleding. 

Uw fysieke en verbale geweld richting medewerkers is onacceptabe]. In mijn gesprek met u stelt 
u dat u geslagen bent en dat u door toedoen van personeel een wand op het voorhoofd hebt. Deze 
wond heb ik gezien. Ilk heb u aangegevendat dit gevolg van het handgemeen kan zijn geweest.. 

lk plaats u vanwege fysiek geweld en verbale agressie jegens personeel voor 7 dagen in de 
strafcel. 

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

U lcunt 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 uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
clan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  23 1  .5 	13 	Tijd: 	i6  



Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Dienst Justitiete Inrichtingen 
-.1. 

- 	' 	Detentiecentrum Rotterdam 

Rapport IBT inzet 
Datum 20-5-2013 Tijdstip 	R 	J17:26 

-;-vtr-7,./g1 Opdracht gegeven door 
Naam gedetineerde • . 
Afdeling en celnummer OBS-17 	 Re .'stratienuinmer  

IBT commandant - 

IBT reden - 
_ 

hr 

Korie reden I aanleiding van de inzet: 
Ingeslotene werd door de directeur aangezegd dat hij overgeplaatst zou worden en kreeg de mogelijkheid 

hierover to bellen met zijn advocaat. 

Verslag van het verloop van de ache: 
Ingeslotene aangesproken, 2 schildragers hebben de directeur afgeschermd. Aanzegging gedaan en 
telefoon overhandigd. Hierna cel verlaten en standby gestaan bij de deur. 

Gebruikte procedures 

r Trapprocedure 	r Procedure 1 op cel 	r MechanIsche middelen 
r Stripprocedure 	I—  Procedure 2 op cel 	r Boelen 

Geweld gebruikt: 	 C Ja 	E Nee 

Verzet gepleegd: 	 E Ja 	E Nee 

Zichtbaar letsel voor IBT inzet: 	 C Ja 	£ Nee 

Zichtbaar letsel als gevolg van IBT inzet: 	 C Ja 	t Nee 

Letsel personeel: 	 C Ja 	E Nee 
Tijdstip plaatsing straf- en afzonderingscel: I 	 nvt 

Gezien door arts 	 C Ja 	[ Nee 
Bijzonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
geen 

Dit rapport is ondei'ambtseed opgemaakt: 
Handtekenino aroeoscommandan  andtekenmq 2de ondertekenaar: ,    

tircff--7-7"-4 ,.... 	, 	- ..1141 t.......  1,1 	Thapp, 
i.  

.011•1111101. \ 
Naam: 

,„,..,, 

Naam: 
Datum: 

20-5-2013 
Pleats: Datum: !Pleats: 

Rotterdam Rotterdam , 0-5-2013 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/05/2013 

Gedetineerde 	 111111111111, 
Geboortedatum 	 OEM 

Cel 	 24B 

Afdeling 	 F 

Detentientuarner 	 ORM 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerlcing genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24,2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 22/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 29/05/2013 om 17:00 uur 

*it  

U heeft vandaag slecht nieuws gekregen met betrekking tot uw casus. U heeft daarna aangegeven dat u 
dan niet lang „. v, ,leven en er een eind aan wil maken.. De medewerkers van uw afdeling en de medische 
dienst hebbg :e.kobeert bier met u een gesprek over te hebben maar u wilt hen zien en of spreken. Voor 
uw eigen veiligheid plaats ik u daarom in de afzonderingscel under cameratoezicht. 

Dagelijks zaI door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient to worden. 

Daze • emaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

g gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

van Toezicht bij deze inrichting, 
ting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

be oepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscornmissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:2.2  lac /  2.011  Tijd: 	: Ic  



-61€' 
Ordemaatregel (art, 23/24 PBW) 

Informatie per 22/05/2013 

Gedetineerde 	 .4111MINF 

Geboortedatum 

Cel 	 24B 

Afdeling 

Detentienummer 

10.  TI3  ‘9Aek,-. yvi el-  es c cl,,olc.01 

2_011 

°YYt tt:3o keArikAk alcle,L0  

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art_ 
24a.1 PBW) 

Ingang: 22/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 29/05/2013 om 17:00 uur 

U heeft vandaag slecht nieuws gekregen met betrekking tot uw casus. U heeft daama aangegeven dat u 
dan niet langer wil Leven en er een eind aan wil maken.. De medewerkers van uw afdeling en de medische 
dienst hebben geprobeert bier met u een gesprek over te hebben mar u wilt hen zien en of spreken. Voor 
uw eigen veiligheid plaats ik u daarom in de afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

Deze • demaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

ag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
ze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

van Toezicht bij deze inrichting, 
ling van de uitspraak van de beklagcommissie, lcunt u de voorzitter van de 

be oepscommissieverzoeken 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:91  /0c /  2,0) 3  Tijd:  2G .  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 23/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

= 

3B 
C 

OM 
Detentiecentrum Rotterdam 

Da. cAeA vAe 'me* ?sk.yro\.01 
ce 23 -s- 2o 	tra ti S0 

A Eico utA. 4c1 eLL,  

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 23/05/2013 om 09:00 uur 
Elude: 30/05/2013 om 09:00 uur 

Op advies van de arts plaats ik u, in verband met uw gemoedstoestand, in afzondering onder 
camerabewaking. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehaldhaafd client te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

• 

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 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

, beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U scbrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door.. 
‘44.44.5" . r,: b . 

Datum:  2-3 /  0  C7_20 	Tijd:  41 3- Li  



Datum ondertekening 24/65/2013 

41110MISMIST 

Ordemaatregel (art. 23/24 PB1N) 

1 

Informatle per 24/05/2013 
Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

-1.11011-  

OBS 

111111. 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierblj deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 

3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

Ingang: 24/05/2013 om 17:00 uur 

Einde: 27/05/2013 om 17:00 uur 

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met als reden dat u zelf heeft aangegeven de 
nacht in de afzonderingscel te willen doorbrengen omdat u zichzelf niet meer volledig in 
de hand had en u rust wilde hebben. 

1J heeft hiervoor een formuller plaatsing in afzondering op eigen verzoek getekend. 

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. 



U kunt schriftelijk in bekiag gaan teganAkagOisslissing 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 vane bekiaocommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de terfuftilberlegging van deze beslissing to schorsen. 
U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter 
E3eroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:  

Datum:  2  `t/ CCi 	Tijd: 	24" "  

4"111.  

Ord 

"" 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 24/05/2013 
Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

18A 

G 

11111.1 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik 0-medd, uw gemoeAsiinged in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is op6elegd: 

7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. 
cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 24/05/2013 om 18:30 uur 

Einde: 31/05/2013 om 00:00 uur 

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met als reden dat u gezien bent door een 
huisarts 

De huisarts heeft mij geadviseerd u voor uw eigen veiligheid, gedurende de nachtelijke 
uren, onder cameratoezicht in afzonderingscel te piaatsen. 

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 24/05/2013 

11111MINIMI 

Sancties en of maatregelen, op 	 uw detentie kunnen van Invloed zijn op 
uw v.i. datum. 

U kunt schriftelijk in bekiag 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 blj deze Indchting, 

In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoedegging van deze beslissing to schorsen. 
U schrijft dan near: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter 
Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doo 

Datum:.  Z.14 /  OS /  zo c 	Tild: 	7 	c,,o2  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

informatie per 25/05/2013 
tedetineara"* WNW 
Geboortedatum 	 4111110111111a 
Cel 	 32a,& 

AfdelIng 	 Jr 

Detentienummer 

Inrichting 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 

7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) te weten: 

U eerder vandaag gezien bent door een spoedarts, die zich zorgen maakte over uw 
psychische gesteldheid. Vervolgens heeft een toezichthouder blj u een strop aangetroffen, die 
aan uw bed hing. 

Voor uw elgen velli. 	Itsts ik ufAuglattoncieringscel met cameraobservatie en zult u zo 
spoedig mogelijk door een gedragsdeskundige geffen worden. 

Ingang: 25/05/2013 om 17:30 uur 

Einde: 01/06/2013 om 17:30 uur 

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met els reden dat uw 

geestelijke toestand dit niet toelaat 

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. 

• !*5-6.1 

Detentiecentrum Rotterdam 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Infomtatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 26/05/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

21 uren opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

.re 

Ingang: 26/05/201 ,oin 20:00 uur 
Einde: 27/05/2011%m 17:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft zondagavnnd uw celgenoot 	in het gezicht geslagen waarbij diens mond ging 
bloeden. Menem 	heg-reep niet waarom u dit gedaan hebt blijkt uit mijn gesprek met hem. 
Zelf geeft u aan last te hebben van stress. Dit lijkt te komen door uw verblijf maar u bent niet 
echt duidelijk in uw antwoord. Uit het rapport van het personeel en uit mijn gesprek blijkt dat u 
moeite heeft zaken te begrijpen en te volgen wat er gebeurd is. Om die reden laat ik de 
psycholoog met u praten en neem ik eventueel op zijn advies een besluit tot plaatsing in een 
andere cel en/of afdeling. 
U heeft fysiek geweld gepleegd jegens een medebwoner. Dit is niet acceptabel. Om die reden 
plaats ik tot 17.00 uur in de strafcel wat in totaal neerkomt op 21 uur. lk weeg de geestelijke 
indruk die u maakt mee in mijn strafmaat. 

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



Datum ondertekening 25/05/2013 4a  

111111101111111111111.1 

U kunt schriftelijk in bekiag an egezeze bes,lisdng binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van dem beslissing: Uw klaagschiift 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 voorzltter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuttvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U 
schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter 
Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

IIRUitgereikt door: 

Datum:  2.  /  5 1 	(3  mid:  20:7)0 



Datum ondertekenin 27/05/2013 

U kunt schiiftelijk in beklag gian 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 
beklagconunissie uit de ComMissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcarnmissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 1eugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum: 	Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

14,  

Gedetineerd? 

Geboortedatum 	 11111111111. 

Cel 	' 	 09 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	MIS 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 2 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 27/05/2013 om 12:00 uur 
Einde: 29/05/2013 om 12:00 uur 

U heeft vandaag te horen gekregen dat u uitgezet wordt naar Belgie. U geft aan dat als dat gebeurd u uzelf 
van het leven gaat beroven. Op advies van de psycholoog pleats ik u voor uw eigen veiligheid in de 
afzonderingscel onder cameratoezicht. 

Dagelijks za1 door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd client te warden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

27/05/2013 

elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcomrnissie uit de 
van Toezicht bij deze inrichting, 

In 	ting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomraissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan near: 
Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: um  

 

 

Datum: 	 Lai 	Tijd: 	I  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 	
gra.1115",.' 

Geboortedatum 	111111110 

Cel 	 06 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u rnede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd; 7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) met betreldcing tot; Bloktijd, de avond en de nacht. 

Ingang: 27/05/2013 om 12:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 12:00 uur 

U heeft uzelf in het verleden ernstig geautomutileerd. U heeft aangegeven dit weer te gaan doen op het 
moment dat weet wanneer uw vertrek datum is. U heeft via actievoeders vemomen dat u over een week 
gaat vertreldcen. Op advies van de psycholoog plaats ik u voor uw eigen veiligheid gedurende bloktijd, de 
avond en de nacht in de observatiecel onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

/2013 

e ilk in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw ldaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
an Toezicht bij deze inrichting, 

j4n 	ieliting van de uitspraak van de beklagcorrunissie, kunt u de voorzitter van de 
Ise.toepsceinmissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan near: 
Rawl voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscorrunissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doodlin 	  

Datum: Z-4- /225-7  ?..Col 3 	Tijd:  4i- I:9-3 0  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 	 11111111111S 

Geboortedatum 	4111110 

Cel 	 25A 

Afdeling 

Detentienummer 	ORM 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie 
d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) met betrekking tot: De avond en nacht! 

Ingang: 27/05/2013 om 12:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 12:00 uur 

U bent vandaag aangemeldt voor de extra zorg afdeling. In het gesprek met de psycholoog heeft 
u aan gegeven absoluut niet alleen te kunnen en te willen blijven op uw kamer. Om deze reden is 
in overleg met u en de psycholoog besloten u gedurende de avond en nacht in de afzonderingscel 
te plaatsen onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te 
worden. 

Aeze o 	tregel kan, indiefenoodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

105/20 

in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
ke 	esteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklag ommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afw chting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommi§sieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan naar: Raab voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137,11/500 Ge Den Haag. 

an,Uitgereikt door: 

Datum. ?_.1 /OS-  /  Zp t Z 	Tijd: 41_ 11 .c.,e 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 	 411111.111r 

Geboortedatum 

Cel 	 28A 

Afdeling 

Detentienumrner 

Inrichting 
	

%tenttecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) met betrekking tot: Bloktijd, de avond en de nacht. 

Ingang: 27/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 17:00 uur 

U heeft gedreigd om uzelf van het leven te beroven als u hoort wanneer u uitgezet gaat worden. U heeft 
vandaag via uw advocaat vernomen dat dit op korte termijn zal gaan pleats vinden. Op advies van de 
psycholoog plaats ik u voor uw eigen veiligheid tijdens bloktijd, de avond en de nacht in de observatiecel 
onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

aatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

elijk in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt a aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

ie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beldagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 2.1 /  OS /  ?C) 3 - 	Tijd: 	9. 30 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 	 IMENIP 

Geboortedatum 	 Miraia 

Cel 	 28A 

Afdeling 

Detentienumrner 

Et:(Ncke_ oe6 

Ol t.)&- 2,1013 

00A OT.SO. 

USE t 	v•et 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u merle, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, U de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 P13W), ohservatie d.m.v. cameratnezicht (art. 
24a.1 PBW) met betrekking tot: Bloktijd, de avond en de nacht. 

Ingang: 27/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 17:00 uur 

U heeft gedreigd om uze1f van het leven te beroven als u hoort wanneer u uitgezet gaat worden. U heeft 
vandaag via uw advocaat vemomen dat dit op korte termijn zal gaan plaats vinden. Op advies van de 
psycholoog plaats ik u voor uw eigen veiligheid tijdens bloktijd, de avond en de nacht in de observatiecel 
onder cameratoezicht. 

Dagelijks zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

De .-4 emaatregel kart, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

05/2013 

lijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
ze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

Coe van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcomrnissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscomrnissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt 	a tgereikt door:.e  

Datum: ? 	/  05 /  ?Or 3 	Tijd:  4/— 19.3o 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 30/05/2013 

Gedetineerde 	 MOMliar 

Geboortedatum 

Cel 	 02 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	=Mir 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel 
is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 30/05/2013 om 10:00 uur 
Einde: 06/06/2013 om 10:00 uur 

U heeft gisteravond via de intercom een oproep gedaan voor een dokter. Toen het personeel bij u 
kwam zat u op de grand van uw natte cel en had u uzelf bekrast met een gedemonteerd 
scheermesje. Op advies van de psycholoog plaats ik u voor uw eigen veiligheid in de 
afzonderingscel onder camerabewaking. Op advies van de psycholoog wordt dagelijks gekeken of 
het mogelijk is om u te laten recreeren op uw eigen afdeling. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te warden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

U leant & elijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kermis 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 am de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan mar. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

1111111____ Uitgereikt door: 

Datum:  3 6 I  S-  /  20( 3 	Tijd:  I Li :00  



,1251)4f-t. 

Ministene van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Formulier. IBT inz.etforrnulier 

tie . port itsi inzet 
Datum inzet 	 30-5-2013 Tijdstp 23.00 uur 
Cpdracht gegeven door,--.... 
Naam gedetineerde Registratienummer 
Meting D Celnummer 31a 
1BT commandant 
IBT leden 

J 

Korte reden / aanleidinq van de inzet: 
Wei emit into rgnesyminatra________ 

Verslaq van het verloop van de actie: 
Aangesproken,binnentreden,peppersprayen,platlopen,afboeien,veiligheidsfouillering,trapprocedure, 
douchen vanwege de pepperspray,ontkleden,volgens procedure cel verlaten. 

Gebruikte procedure: 
Pepperspray,boeien,trapprocedure,douchen.ontkleden,cel verlaten. 

Mate van Verzet: 
Verbaal.Schelden. 

Welk proportioneel neweld is toeqepast: 
verlaten. Pepperspray,boelen,ontkleden,volgens procedure cel 

Welk aeweldsmiddel is cebrulict en de reden daarvan: 
Pepperspray en boeien.Zie rapport 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel letsel els qevolq van IBT inzet: 
Geen 

Is qedetineerde aezien door een arts la/nee, zo la, naam arts en tiidstip: 
Nee 

eventueel letsel personeel: 
Nee 

Tiidstip plaatsinq straf- en afzonderinascel: 
23.15 uur. 

Naam van de arts en het tildstip van aanweziheid arts: 

aantal billagen: (biiv. foto) 
Geen 

Biizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
Zijn tijdens de evaluatie besproken. 

Dit ra • • ort is onder ambtseed o 	emaakt: 
Handtekeninq qro7scommandant: 

( 
Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

• .....21., 

___.....1 

-. 

Naam 	,./.6/ / rNaam•  
, 

G." 
Pleats: Datum: Pleats: Datum: 

Rotterdam 30-5-2013 Rotterdam 30-5-2013 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

or 

Gedetineerde 	iA MOP 

Geboortedatum 	4  MI6 

Cel 	 13 

Afdeling 	 OBZIP 

Detentienummer 	111111111111 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
4 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 31/05/2013 om 12:00 uur 
Einde: 04/06/2013 om 12:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat uw geestelijke toestand dit niet toestaat en u uitgebreid 
vanochtend met de psycholoog hebt gesproken. 

U verblijft al enkele dagen in afzondering op de gemeubileerde afzonderingscel met touchscreen. 
U bent daar geplaatst voor uw eigen veiligheid gelet op uw automutilatieverleden en uw 

dat u dat weer gaat doen als uw vertrekdatum bekend is. Aangezien u uw 
.crertrekdatum via actievoerders enkele dagen geleden hebt vernomen was u gedurende bloktijd, 

4 de avond en de nacht in observa.V.:.etnet cameratoezicht geplaatst. 
Uw herhaalde asielaanvraag gagettin gfgehandeld met een voor u negatieve beslissing. 

tr. 	Vandaag heeft u uw vluchtaalliegging gekregen. 
ti., 43 heeft daarna gesproken met de psycholoog. Deze maalct zich zorgen om uw gemoedstoestand 

t. en is van mening (lit het risico op automutilatief en/of suiciaal gedrag verhoogd is. Om die reden 
;le  adviseert de psycholoog dat u de gehele dag op de afzonderingsafdeling verblijft onder 

cameratoezicht. lk neem dat advies over . Waar mogelijk worden u activiteiten op de gang van 
deze afdeling aangeboden. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client to worden. 

Deze ordema .  	kart, indict noodzakelijk, verlengd of verkort worden. lila 	
1 

1_.. 



Datum ondertekening 31/05/2013 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze bsslissinfi. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Comiraissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beldagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schtijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

 

 

Datum: 31 / 03 / Q of 3 	Tijd: 	 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Inforrnatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Ce14 	 19 

Afdeling 	 OBS 

Detentienurrune4 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat near aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 31/05/2013 u heden, na door 
mij to zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

7 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 31/05/2013 om 08:00 uur 
Einde: 07/06/2013 om Q8:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U bent op last van het afdelingshoofd vanwege onrust op uw afdeling overgeplaats naar een andere 
afdeling. Toen het personeel u imam halen weigerde u mee te werken. Ook na herhaaldelijke gesprekken 
bleef u bij uw weigering en maakte daarbij een boksende beweging. Hierop is besloten om het IBT team 
in de zetten. U weigerde de instructies van de IBT commandant op te volgen waarna het IBT team uw 
kamer binnen is gegaan. U stond in een dreigende handing in uw kamer met in uw hand een sok met 
daarin een glazen pot en in uw andere hand een metale voorwerp. Bij binnen komst van het IBT team 
heeft u de pot near het personeel gegooit en dear na een magnetronbak met heet water.waarbij het 
personeel geraakt is. Om de situatie te controleren heeft de IBT commandant besloten om pepperspray te 
gebmiken. Hierop liet u het metale voorwerp vallen wat een mes bleek te zijn. 

U weigert uzelf te laten controleren door de medische dienst en u weigert om met mij to spreken. 
Voor het gebruik van fysiekgeweld near personeel pleats ik u voor 7 dagen in de strafcel. 

U be 	r rnij niet gehoord, omdat u weigert om met mij te spreken 

in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
ze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcornmissie uit de 

e van Toezicht bij deze inrichting, 
In 	achting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken am de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereilct door: 

Datum:  31 	oc--( 20(3 	Tijd:  4/. ? (06  

4111111111.p 

111111111e 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 
:Ps 7.,0V4.  

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

.1) 	Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) met betrekking tot: 
de periode van 21.00 uur tot 08.00 uur 

Ingang: 31/05/2013 om 21:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 21:00 uur 

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met als reden dat u eerder uitgebreid met de 
psycholoog hebt gesproken. 

Uit medisch advies blijkt raij dat het onverantwoord is dat u alleen op cel verblijft in de 
nachtelijke uren. Op dit moment is het niet mogelijk u bij een ander op cel te plaatsen die wat 
betreft geloof, taal , nationaliteit en rookgedrag bij u past. Dagelijks wordt nagegaan of een 
§e4fiiktis celgnoot gevonden kan warden. Tot die tijd besluit ik u, op basis van medisch avdies, 

afzondering te plaatsen met cameratoezicht in de periode van 21.00 uur 's avonds tot 08.00 uur 
s ochtends. Buiten die periode gnat u naar uw eigen cel. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
tgehandhaafd client te worden. 

5 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 



U kunt schriftelijk in beklag gam tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de d4 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, 	A 

In afwachting van de uitspraak van de beldagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to sclorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter,Betoepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt do. - 1111.111111, 	 

Datum:  e'1 /  02 4 7-(9("5 	Tijd:  :1-.  Zi .`" 5̀' (4-Lt. dz., 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 01-06-2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

..Arqb' g  
Cel 	.e" 

Afdeling 

Detentienummer 

lnrichting 

C 

OMB 

Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 

3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. 
cameratoezicht (art. 24a.1 PBW). 

Ingang 	 : 31/05/2013 te 23:30 uur 
Einde 	: 03/06/2013 te 23:30 uur 

U heeft zich bij de arts suicidaal uitgelaten. U wilt geen non-suicide afspraak maken. 
Op advies van de arts pleats ik u in afzondering met cameratoezicht. 

U wordt zo spoedig mogelijk gezien door een gedragsdeskundige en naar aanleiding 
van zijn advies wordt bekeken of de maatregel gehandhaafd of verkort dient te 
worden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum 	 ng 01/06/2013 

U kunt s 	 eldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag 
waarop u 	bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de 
secretaris 	klagcommissie uit de Commissie van Toezicht van deze 
inrichting. 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissie verzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beschikking te 
schorsen. U schrijft dan naar: Raad van Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 



Haag 

Uitgereikt door: 

Datum: 	0 1-  06 - 	iljd  1Q): 0  
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