
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nform atie per 07/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

CeI 	 111 

Afdeling 	52 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

H ierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 
Vanwege uw gedrag op uw afdefing en gezien uw gem oedstoestand heeft de gedragsdeskundige mij 
geadviseerd u op de afdzonderingscel to plaatsen. 

Ingang: 07/03/2013 om 16:30 uur 
Einde: 21/03/2013 om 16:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genom en 

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

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

Datum ondert4ening 07/151/2013 
De di recteur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 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 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:4 	Tijd:  X6920  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 07/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 161 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

!nrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij dee! ik u mede, uw gem oedstoestand in aanmerking genom en, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

U bent gisteren op onze locatie geplaatst, de nacht daarvoor heeft u op het politieburo uw cel met 
ontlasting besmeurd. Afgelopen nacht heeft u geluidsoverlast veroorzaakt en was u niet aanspreekbaar. 
Vanwege uw gem oedstoestand en uw verwarde gedrag bent u gezien door een psychiater. De psychiater 
heeft mij geadviseerd u voor uw eigen veiligheid in een afzonderingscel te plaatsen onder cameratoezicht. 

Ingang: 07/03/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/03/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Gezien uw gemoeds-toestand en verwarde gedrag. 

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

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

63,7  
Datum ondertatentng  7/03/2013 
De directeud 

et- 

\Sancties en of maat egelen, opgelegd tijdensuw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. 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: 
Read voor Strafrechtstoepassing en ..bugdbescherming, Voorzitter Beroep'scommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: _ 

Datum: 01 /  04/  2o, 	Tijd: 	CD (..-/L.4(-- 



DiensclusciMainrichtInger 
Sifnicccria vanfmide 

Plaatsing afzonderings cel eigen verzoek: 

Hierbij geef ik gedetineerde. 	 detentienummer, 
Geboorte datum; 	 , verblijvende in Detentie Centrum Zeist gebouw 52 afdeling 
D18.. te kennen dat ik op geheel vrijwillige basis en eigen verzoek naar de isoleercellen 
overgeplaatst wil worden voor onbepaalde tijd. 

Aldus opgemaakt te Zeist 

Datum: 14-03-2013 

Tijdstip 16:55 uur 

- Handtekening gedetineerde: 	 Handtekening DTH ac tqommandant: 

Handtekening afdelingshoofd: 



Discipli nai re straf (art. 51.1 PBW) 
	

\o 

Informatie per 15/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatu m 

Cel 	 182 

Afdeling 	52 D 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelin gen 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 15/03/2013 u heden, na door mij 
te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

14 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 
Dagelijks kunt u aangeven om weer met twee person en op een cel geplaatst te worden. dit zal dan zo spoedig 
mogelijk daarna worden georganiseerd. 

Ingang: 15/03/2013 om 16:00 uur 
Emde: 29/03/2013 om 16:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Nadat u gisteravond op eigen verzoek een nacht in de observatie hebt geslapen omdat u niet met een 
specifieke celgenoot op den cel wilde verblijven heeft u In de loop van de dag bij het personeel aangegeven 
in het algemeen niet bij iemand op cel te willen verblijven. Uw vrijwillige verblijf in de observatie wordt 
daarmee o mgezet in deze sanctie. 

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

Datum ondertekeninti 15 3/2013 
rip dirArh.,... 1.• • • . 

Bandies en of m •atregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schrift lij n bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van • - - beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Com m issie 	Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissingte schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en ,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  /s.-  /  0) /  2,3 /3 	Tijd: 	0 	4-1 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 18/03/2013 

Gedetlneerde 

Geboortedatum 

CeI 	 09 

Afdeling 	52 ISO 

Detentienurnmer 

lnrichting 	Zelst Vreemdelingen 

Hlerblj deel lk u made, dat naar aanleldIng van een schrlftelljk verslag d.d. 17/03/2013 u heden, na door mij 
to zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf Is opgelegd: 

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

I ngang: 17/03/2013 om 15:30 uur 
Einde: 20/03/2013 om 15:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft de sprinklerinstallatie van uw cel geactiveerd waardoor deze in working Is getreden. Gevolg was o.a 
dat door deze actle er veel wateroverlast Is ontstaan. Daarnaast Is de sprInklerInstallatie nlel 
geactiveerd' waarvoor het dient en dat is het gebruik alsblusmiddel bIj brand. 
Door het mollesteren van de installatle heeft u de orde en vellIgheid binn en de inrichting in gevaar gebracht. 

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

Datum ondertekenInq 18/03/2013 
De direM.,— 

Sancties  en bf maatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum. 

U kunt schri \elijk In beklag gaan tegen deze beslissing blnnen 7 dagen na de dag waarop u In kennis bent 
gesteld van deze besllssing. Uw klaagschrlft stuurt u aan de secretaris van de beklagcommlssle ult de 
Commlssle van ToezIcht bi] deze Inrichting, 
In afwachting van de ultspraak van de beklagcommissle, 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 Beroepscomrnissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum:  f rt,)  / 	/ 	)i 	Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

lnformatie per 19/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Gel 	 021 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 
met betrekking tot de volgende persoon: 
Bij binnenkomst werd door de VP doorgegeven dat u suicidaal zou zijn. Om die reden acht ik het van 
belang om u eerst to laten onderzoeken door een deskundige alvorens u naar de afdelinmg geplaatst kan 
worden. 

Ingang: 18/03/2013 om 15:15 uur 
Einde: 19/03/2013 om 00:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

1k het advies van de deskundigen of heb gewacht alvorens verder te beslissen. 

I ndien 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 o 
De dir 

tekenino 18/03/2013 
r I 

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

U kunt schrif elijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld n 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 teschorsen. U schrijft dan 
naar: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum: 	7." /  r_ • ;  / 	5 	Tijd: 	  



MO 

Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 20/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 011 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

H ierbij 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) 
U heeft gewelgerd na uw plaatsing op de afzonderingscel naar uw elgen col op de afdeling terug te gaan. 
Daarop bent u in de afzonderingscel geplaatst. Tijdens het horen en wederhoren heb ik u nogmaals 
aangegeven dat u terug kan naar uw cel onder een aantal voorwaarden, gezien uw wisselende 
gemoedstoestand. - u staat onder uurscontrole - u zit op een gestripte cel - u krijgt geen middelen zoals een 
magnetron en koelkast - u rookt onder toezicht Indien u zich niet aan de afspraken houdt, spullen gaat 
vernielen en/of geluidsoverlast veroorzaakt zal ik me laten Informeren door de dienstdoende afdelingshoofd 
en eventueel besluiten u in de afzonderingscel to plaatsen onder cameratoezicht. U zal spoedig door een 
gedragsdeskundige worden gezien om uw verdere detentieroute te bepalen. 

Ingang: 20/03/2013 om 16:00 uur 
Einde: 27/03/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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

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

Datum orekeiiing 20/03/2013 
De director"' 

Sancties en of m atregelen, 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 klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcornmissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscom m Issieverzoeken 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: _20 	210/ 3  Tijd:  / 	 (.,( 



ono 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 21/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 082 

Afdeling 	52 D 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u merle, uw gem oedstoestand 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: 21/03/2013 om 16:00 uur 
Einde: 28/03/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft suicidale uitlatingen gedaan. 

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. 

Datuyondertekening 21/03/ 201-3  
De-directeift---  

<- 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteid 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:  2... ( 	231  1_. (i [ 2) 	Tijd: 	C.) 	',IAA I 



Datum ondertekeninR21JA 
De directeur 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 21/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 072 

Afdeling 	52 F 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u merle, 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: 21/03/2013 om 16:30 uur 
Einde: 28/ 03/2013 om 16:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als red en dat u 

u uitgebreid bent gesproken door de arts en heeft aangegeven niet voor u zelf in te kunnen staan 

Indien 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. 

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 klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Commissie van Toezicht bij deze in richting, 
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: Read voor Strafrechtstoepassing en ,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum: 	/ 	/ 	 Tijd: 	  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

bn 

- 

I nformatie per 22/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 10 

Afdeling 	52 ISO 	.Ye- 
Detentienurnmer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel 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: 

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

Ingang: 22/03/2013 om 11:30 uur 
Einde: 01/04/2013 om 11:30 uur 

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

U hebt een medebewoner m eermalen in zijn gezicht geslagen waardoor deze medebewoner letsel heeft 
opgelopen. Nadat u die persoon had geslagen heeft u diegene vastgegrepen zodat hij niet weg kon. Door 
tussenkomst van het personeel bent u beiden geschelden van elkaar. 

U heeft zowel tegen het personeel direct na het incident als tljdens het horen door mij erkend uw 
medebewoner geslagen te hebben. 

Met dit gedrag heeft u de orde, rust en veiligheid in ernstige mate verstoord. 

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

Datum on 
De directeur 

n199224;013 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.1. 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 de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan 



ti 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedat urn 

Cel 	 161 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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

Ingang: 22/03/2013 om 16:30 uur 
Einde: 05/04/2013 om 16:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Verward was bij binnenkomst. U gaf zeif ook aan dat het niet goed met u ging. U heeft zichtbare 
verwondin gen van automutilatie op uw armen. 
Daarnaast lag er een adviesvanuit de zenden de Instantie cm u voor uw eigen veiligheid in een 
afzonderingscel te plaatsen; 
U wordt zo spoedig mogelijk gezien en beoordeeld door een gedragsdeskundige; 
Dezezal een advles uitbrengen over u verdere verblijf in de In rIchting. 

In dien 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 22/03/2013 
De directeur 

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

U kunt schriftelljk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kenn is bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Corn missle 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: /Li- 	/ 5 Tijd: 	. 	ttti 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 25/03/2013 

13n'iC) 2 L 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 212 

Afdeling 	52 D 

Detentienummer 

I nrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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

Ingang: 25/03/2013 om 09:00 uur 
Einde: 08/04/2013 om 09:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U bent op medisch advies in de afzonderingscel onder camera geplaatst voor uw eigen veiligheid; 
U heeft at een aantal mad fysieke aanvallen gehad, waarbij het risico hoog is dat u zichzelf beschadigt; 
De arts adviseert daarom om u onder cameratoezicht te plaatsen, zodat we uw welzijn goed in de gaten 
kunnen houden. 

Indien 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. 

Datum ondertekening 25/03/2013 
De directeur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagsch rift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Com Mistie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscornmissieverzbeken om de teriuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan 
naar: Read voor StrafreChtstoepassing en „bugdbeschermi ng, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum: 	= / 	/  r 	Tijd:  z_ 	. 0 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 26/03/2013 2 Q._ 
Gedetlneerde 

Geboortedatum 1111111111 

Cel 	 06 

Afdeling 	52 ISO 
Detentienummer 

InrichtIng 	Zeist Vreemdelingen 

Hlerbij deel ik u mede, na door muJ to zljn gehoord, dat u de volgende ordernaatregel Is opgelegd: 
13 dagen afzondering in arzonderIngscel (art. 24.2 PBW), observatle d.m.v. cameratoezlcht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 26/03/2013 om 15:00 uur 
Elnde: OB/04/2013 om 15:00 uur 
De gedetlneerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslIssing van de opgelegde ordemaatregel heb genom en 

U verbtljft momenteel In een afzonderIngscel voor uw eigen veillgheld; 
U heeft al verschillende aanvallen gehad, waarbij het risico aanwezig Is dal u zichzelf beschadlgt; 
U heeft opnleuw een aanval gehad waarbij u heftig en verward reageerde; 
3 personeelsleden hebben u In bedwang moeten houden; 
Ook ziet u zaken/person en die wij niet zlen; 
Tijdens het horen geeft u zelf aan dat het niet goed met u gaat; 
Ook kunt u modlijk eten en drinken, u spuugt alias weer uit; 
Voor uw elgen velligheld blijft u In de afzonderingscd onder cameratoezicht; 
De situatie zal ledere dag opnleuw warden bekeken. 

Indlen van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige word en bekeken of de maatregel gehandhaafd 
dient to warden. 

Daze ordemaatregel kan, Indlen noodzakelijk, veriengd of verkort warden. 

Datum ondertekenIne 26/ 03/ 2013 
De dIrecteur 

I 
Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van Invloed ziJn op uw v.I. datum. 

U kunt schriftelljk In beklag gaan tegen deze beslIssIng binnen 7 dagen na de dag waarop u In kennls bent gesteld 
van deze besllssing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommIssie ult de CommIssle van 
Toezicht blj deze InrichtIng, 
In afwachtlng van de ultspraak van de bekiagcommissie, kunt u de voorzitter van de beroepscommlssieverzoeken 
om de tenultvoerlegging van deze beslissingte schorsen. U schrijft dan naar: Read voor Strafrechtstoepassing en 
,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: _ 

)(i f Datum:  (1.-1 /  ) / 	 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 29/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 112 

Afdeling 	52 C 

Detentienurnmer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk versiag d.d. 15/03/2013 u heden, na door mij 
te zijn gehoord, de volgende disciplinalre straf is opgelegd: 

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

Ingang: 29/03/2013 om 16:00 uur 
Elnde: 12/04/2013 om 16:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U blijft voiharden in uw standpunt om niet meete werken aan plaatsing op een meerpersoonscel. Er zijn 
geen redenen om u in aanmerking te laten komen voor een eenpersoonscel en om die reden leg ik u een 
verlenging op van de reeds eerder opgelegde disciplinaire straf voor een termijn van 14 dagen. Mocht u 
aisnog accoord gaan met verblijf op een meerpersoonscel dan kunt u teruggeplaatst worden naar uw 
afdeling. 

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

Datum ondertpfr.nina 9C1/ n3/ 2013LZ 
De directeur I 

San cties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invloed zip.' op uw v.1. datum. 

U kunt schriftelijk In bekiag gaan tegen deze beslissing blnnen 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 
Cornmissie 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: IA 	/(--) ?)/  910 I 1  Tijd: 	-)  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Inform atie per 02/04/2013 

Gedetlneerde 

Geboortedatum galln 

Cel 	 09 

Afdeling 	52 ISO 

Detentlenummer 	 OnbC)j‹,e)Thd 

In rIchting 	Zeist Vreemdelingen 

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

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

I ngang: 02/04/2013 om 10:00 uur 
Elnde: 07/04/2013 om 10:00 uur 

Daze besiissing is genom en op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft het glas van uw celraam stuk gest agen en de celdeur aan de bInnenzijde beschadlgd. U heeft ook al 
eerder inventarlsvan uw cel stuk gemaakt.0 geeft ook aan dat u ook In de toekomst blIjit volharden in dlt 
gedrag en van plan bent om nog meer spullen stuk te maken. Door dit gedrag brengt u de orde en velllgheld 
bInn en onze Inrichting In gevaar. Om dle reden Is de In deze beschlkkIng beschreven straf van 5 dagen 
strafcel aan u opgelegd. 

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

Datum ondertekening 02/04/2013 
De directeur 

I 

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

U kunt schriftelijk In beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u In kennls bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretarls van de beklagcommissle uit de 
Com mIssie van Toezicht bij deze in rich ting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommIssie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenui tvoerleggin g van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en .hugdbeschermIng, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: ,  	/ 	 Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 02/04/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 	521$0 

Detentienurnmer 11111 

Inrichting 	ZeiSiVreemdelingen 

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 PIM) 

Ingang: 02/04/2013 om 10:15 uur 
Einde: 09/04/2013 om 10:15 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

op 1 april heeft u een conflict met uw celgenoot gehad waarbij u.hem beeChuidigde van het feit dat hij u 
zou bedreigen met een mes en dem onder zijn hoofdkussen zou hebben liggen':- Het dlenetdoende 
personeel heeft dit niet geconstateerd en blj controle bleak uwcelgenoot geen rneeonder zijn kUseen te 
hebben U ti,eaft derust en orde 	cel verstoort 	om die reden ben u op de afianderingSafdefing 
gaPiaatat:AlbrOr)s 11,c hat.varvolg ga baPaien i±vii•dt eerst onderzoChi'door de arts/ psycholdog waarbij ik 
mlj latenadvlier'en 	verdere 

Indien van toapassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de rnaatregel 
gehandhaald client to worden. 

Deze ordemaatregel ken, Indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekenlng 02/04/2013 
De directeur 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentle 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 LI in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Com missie van Toe.2icht bij deze inrichting, 
In afwachting van de ditspraak van de beklagdommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommlssleverzoeken om de teriultvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/ Tijd:  '  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 02/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 012 

Afdeling 	52 C 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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: 

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

I ngang: 02/04/2013 om 10:30 uur 
Einde: 08/04/2013 om 10:30 uur 

Deze beslissing is genom en op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft op 31 maart getracht via uw bezoek contrabande in tevoeren gelijkend hash. Gezien de flinke 
hoeveelheid heeft het dienstdoende directielid besloten om deze hoeveelheid eerst to laten wegen waarbij o.a. 
onderzocht kon worden of hier sprake is van een z.g.n. handelshoeveelheld. Vaststelling hiervan heeft pas op 
dinsdag 2 april (na de paasdagen) kunnen plaatsvinden. Tot die tijd heeft u deelgenomen aan het reguliere 
dagprogramma. Vandaag (2 april) is vastgesteld dat het gaat om een hoeveelheid van 11.4 gram hetgeen geduid 
wordt als handelshoeveelheid. Om die reden wordt u een disciplinaire straf opgelegd van 6 dagen strafcel. 
I nvoeren en gebruiken van drugs is binnen onze instelling streng verboden. 

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

Datum ondertekening 02/04/2013 
De directeur 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van in vloed zijn op uw v.I. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld 
van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Com missie 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 naar: Read voor St rafrechtstoepassi ng en 
.bugdbescherming, Voorzitter Beroeoscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

of 

Uitgereikt door: 

Datum: ( I. / 	(-,,/ 	C4r 	Tijd: 	•  
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 11/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 092 

Afdeling 	52 D 

Detentienumme 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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

Ingang: 11/04/2013 om 08:30 uur 
Einde: 25/04/2013 om 08:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft bij binnenkomst, gisteravond rond 17:30, direct aangegeven dat u in DC Zeist in 2008 tijdens een 
incident naar uw men ing bent mishandeld dat u, zodra u mensen tegenkomt uit die periode, deze zult 
aanvallen. Vanochtend heb ik met u gesproken. U vertelde mij over het incident dat in 2008 heeft 
voorgevallen en dat u hierbij in uw beleving ernstig bent mishandeld door medewerkers van DC Zeist. U 
kunt dit niet vergeten en voorspeld dan ook dat wanneer u mensen tegenkomt deze een groot probleem 
hebben. Het felt dat dit incident 5 jaar geleden is maakt voor u geen verschil. u kunt het niet loslaten. 
Verder heeft u veel op en aanmerkingen over tal van zaken, varieerend van de werkwijze van DT&V tot 
de afspraken die u met de directeur van DC Rotterdam heeft gemaakt. 
In ons gesprek heeft u aangegeven hier niet te willen zijn, nergens aan mee te werken en niet te eten en 
te drinken. Met name het Iaatste is de reden dat wij u voor uw eigen veiligheid in de gaten houden 
middelscameratoezicht. 
Uw uitlatingen brengen de orde en veiligheid voor u en de medewerkers ernstig in gevaar Daar ik uw 
uitlatingen wel enorm serieus neem kan ik u nog niet op een reguliere afdeling plaatsen. lk zal mij gaan 
bezinnen of verder verblijf van u in DC Zeist wet verstandiy 	oie zin zal IK een voozaracnt ctoen aan 
de selecteur om u over te plaatsen. lk heb u echter aangegeven dat ik wat overplaatsing betreft slechts 
het voorstel kan doen maar hierin niet beslissingsbevoegd ben. 

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

Deze ordemaatregel kan, indienjr6odzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertdtening,-1/04/ 2013 
De directe4i 

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

U kunt schr/telijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 15/ 04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 211 

Afdeling 	52 D 

Detentienummel 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 14/04/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 14/04/ 2013 om 13:30 uur 
Einde: 21/04/2013 om 13:30 uur 

Deze beslissing fsgenomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft uw mede ingeslotene geslagen met een glas op zijn hoofd omdat hij de gordijnen van uw cel open had 
gedaan. 
Uw mede ingeslotene heeft u met zijn arm om uw nek gepakt en is met u naar buiten gelopen. 
TerwijI hij met u naar bulten liep heeft hij om hulp geroepen bij het personeel. 
Tussentijds heeft u uw mede ingeslotene in zijn linker borst tot bioedens toe gebeten. 
U heeft met uw gedrag de orde, rust en veiligheid ernstig in gevaar gebracht. 

De ingeslotene is door mij 
gehoord, alvore sik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb gen omen. 

Datum onueT
j
ekvning 14/04/2013 

De directeur 

Sancties en of meatipgelen, opgelegd tijdensuw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag pan 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 
Com m issie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissleverzoeken om de tenultvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en .bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgerelkt door: _ 

Datum: i.1 / 	/ 	 Tijd: 	 . <72 ( ; 	- 
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Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 18/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 021 

Afdeling 	52 F 

Detentienummer 

lnrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 17/04/2013 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: 17/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 22/04/2013 om 17:00 uur 

Den beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Vrijdagjl. d.d. 12 april 2013, heeft u een sanctie opgelegd gekregen van 5 dagen afzondering in uw eigen 
verblijfsruimte. In uw beschikking is opgenomen, dat u een gesprek aan moet gaan met het 
afdelingspersoneel betreffende de gewenste omgangsvormen. 

Op dinsdag 16 april 2013, omstreeks 23:00 uur, zocht u via de celintercom contact met de centralepost 
op uw verblijfsafdeling. In het gesprek dat volgde was u verbaal zeer agressief en bedreigend. Hierover is 
door het dienstdoende personeel een melding geschreven. 

Op woensdag 17 april 2013, omstreeks 15:45 uur, is er door twee afdelingspersoneelsleden verzocht met 
u een gesprek aan te gaan. Dit omdat u een gesprek aan moest gaan met het afdelingspersoneel voor het 
einde van de eerder opgelegde sanctie. d.d. 12 april 2013. 

U weigerde dit gesprek aan te gaan en deelde made dat ze u met rust moeten laten. Op het moment dat 
de personeelsleden uw cel verlieten, spuugde u richting het personeel op de vloer. 
Hierop is u een rapport aangezegd en is uw deur opnieuw gesloten. 

Tijdens de afhandeling van het rapport bleef u beschuldigend naar het personeel en weigerde u eigen 
gedrag te benoemen. U gaf aan, dat u eerder vanuit Detentiecentrum Zeist met veel problemen bent 
overgeplaatst naar een andere inrichting en u ziet aankomen dat dit weer het geval gaat worden. 

Door u uitlatingen en gedrag bent u in negatieve zin sfeer bepalend aanwezig op de afdeling. Door te 
blijven volharden in dit gedrag, verstoord u de orde en rust maar ook zeker de onderlinge 
verstandhoudingen, de prettige werk en verblijfsfeer op uw verblijfsafdeling. 

De ingesiotene is door m ij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 



Datum ondertekening113/ 04/2013 
De directeur 

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

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

Uitgereikt door: 

Datum;  )67  01./ /  '2013 	Tijd:  f es. 5-1, 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatle per 19/04/2013 

Getletineerde 

Geboortedat um 

Cel 	 091 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

lnrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierblj deel ik u mede, uw gem oedstoestand in aanmerking 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) met 
betrekking tot de volgende persoon: 
Na een telefoongesprek reageerde u emotioneel. U gaf een trap tegen een stoel en toen het personeel u op eigen 
cel plaatste began u met een stoel tegen uw hoofd te slaan. U was zeer gespannen en contact tussen u en het 
personeel was op dat moment niet mogeliJk. Voor uw eigen veiligheid bent u vervolgens in de afzondering 
geplaatst waarbij tevens camereatoezicht is toegepast. Toen de psychiater u in de afzondering bezocht voor een 
consult was LI niet in staat om met hem te spreken en gaf u aan Been gesprek te willen. Om die reden verblijft u 
voor uw elgen veiligheid in de afzondering met cam eratoezlcht. Dagelijks zal de medlsche dienst/ arts u bezoeken 
en beoordelen of verblijf in de afzondering al dan niet gecontinueerd moet worden . 

Ingang: 19/04/2013 om 16:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 16:00 uur 
130 gedetineerde Is door mij 
nlet gehoord, met als reden dat u 

Uw geestelijke toestand 'Het het niet toe om met u to spreken. n.b.: I k heb u bezocht in de afzonderingscel maar u 
bleek niet in staat om met mij in gesprek te gaan. 

Indien var, toepassing zal dagelijks door eentgedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd 
dient te warden. 

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

Datum ondertekeninil 19/04/!10 
De directeui 

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

U kunt schriftelij I beklag gaan tegen deze beslissing blnnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld 
van deze besliss.  . 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 schnjft dan naar: Read voor Strafrechtstoepasslng en 
,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissle, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum:  / cj /_ 	/ 	0:1 /K  Tijd: 	. CY 0 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 20/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 241 

Afdeling 	52 E 

Detentienurnmer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelin gen 

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

Ingang: 20/04/2013 om 13:30 uur 
Einde: 04/05/2013 om 13:30 uur 
De gedetineerde Is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U, bent gisteren, d.d. 19 april 2013, als inkomst binnen gekomen in Detentiecentrum Zeist. Alvorens u 
bent geplaatst op de extra zorg afdeling, bent gezien door een gedragsdeskundige. 

Vandaag tijdens uw medische intake was u zeer emotioneel. U vertelde, dat u het leven niet meer ziet 
zitten. U gaf tevens aan dat u al 3 dagen niet meer eet en drinkt. Dit met als Joel, een einde aan u (even 
te maken 
U bent bezocht door een aan de inrichting verbonden arts. U heeft vrijwillig urine afgestaan waaruit 
bleek dat u inderdaad al langere tijd geen vocht tot u neemt. 

M ede naar aanleiding van de bevindingen van de inrichtingsarts, heb ik besloten u voor uw eigen 
veiligheid in een observatiecel met cameratoezicht te plaatsen. 

U wordt wederom bezocht door een aan de inrichting verbonden arts en/nf Triraodeskundipe. Het 
advies van de deskundigen neem ik mee in mijn overwegingen alvorens ik een beslissing neem over het 
verdere verloop van uw detentie in Detentiecentrum Zeist, 

lk zal mij dagelijkse op de hoogtelaten stellen betreffende uw gemoedstoestand en uw lichamelijke 
gesteldheid. I k zal er zorg voor dragen, dat u niet langer dan strikt noodzakelijk in een observatiecel 
dient te verblijven. 

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

Deze ordemaatregel kan, indien noodzakelijk, ver gd of verkort worden. 

---7 
Datum ondertekening 20/04;200 
De directeut 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 	
G 

Informatie per 21/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

231 

Afdeling 
	

52 E 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
5 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

Donderdag jl. d.d. 18 april 2013, heeft u een ordemaatregel opgelegd gekregen van veertien 
dagen betreffende een individueel programma. Dit omdat om de volgende redenen: 
U bent erg dwingend aanwezig op de afdeling. 
U vergt veel aandacht en energie van het dienstdoende personeel. 
U moet regelmatig gecorrigeerd en aangesproken worden doordat u zich niet gedraagt op de 

( 	afdeling. 
U weigert de opdrachten van het personeel en u luistert niet naar de aanwijzingen. 

Vanochtend omstreeks 10:15 uur, bent u voor een korte time out ingesloten op uw kamer. De 
aanleiding hiervoor was dat u tijdens het verlaten van de afdeling om naar de kerkdienst te 
gaan, stiekem probeerde afdeling F op te gaan. Aan u is hierop meerdere malen verzocht om 
mee naar de kerk te gaan. U reageerde hier niet op, u bleef gefixeerd op afdeling F. Op 
afdeling F, werkte op dat moment een collega, die dezelfde taal spreekt als u. Aan u was al 
meerder malen verteld dat de collega op dit moment geen tijd heeft maar dat hij later op de 
dag bij u langs komt. Nadat u ongeveer 10 minuten ingesloten was geweest bent u weer 
uitgesloten om samen met twee afdelingspersoneelsleden een gesprek aan te gaan betreffende 
uw gedragingen. Met u, was op dat moment geen gesprek mogelijk, u bleef maar schreeuwen 
om en tegen het personeelslid op afdeling F. Omdat u niet mee wilde lopen naar de 
recreatiezaal is u verzocht weer terug te gaan naar uw kamer. U weigerde dit resoluut en bleef 
gefixeerd op afdeling F en de collega die daar werkte. Aan u is wederom verteld dat de 
collega nu geen tijd heeft maar later op de dag bij komt. U bleef weigeren waarna het 
personeel u terug wilde begeleiden naar uw kamer. U bood hierbij dusdanig veel verzet dat 



slechts door tussenkomst van overige collegae, bet lukte u onder controle te krijgen. De op dat 
moment aanwezige wachtcornmandant heeft de opdracht gegeven u te boeien en over te 
brengen naar de isolatieafdeling. U wordt gezien door de aan de inrichting verbonden arts 
en/of gedragsdeskundige. 

Het door de deskundigen uit te brengen advies neem ik mee in mijn overwegingen alvorens ik 
een besluit neem over het verdere verloop van uw detentie binnen Detentiecentrum Zeist. Ik 
zal mij dagelijks laten informeren betreffende uw gemoedstoestand. Ik zal er zorg voor 
dragen, dat u niet langer dan absoluut noodzakelijk ingesloten blijft in een afzonderingscel. 

Ingang: 21/04/2013 om 11:00 uur 
Einde: 26/04/2013 om 11:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Gezien uw huidige gemoedstoestand was u niet in staat met mij een gesprek aan te gaan. 

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

Datum on• 	rung 21/04/2013 
cteur 

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 Toeitcht bij 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: 	/  C2/ 	Tijd: 



Ordernaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/04/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 102 
Afdeling 	52 c 
Detentienummei 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, 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) 
U heeft visitatie geweigerd en heeft zich verzet bij plaatsing op de isoleercel. Er wordt rapport 
opgemaakt en in afwachting van afhandeling rapport verblijft u in de isoleercel. 

Ingang: 22/04/2013 om 16:45 uur 
Einde: 29/04/2013 om 16:45 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

niet aanspreekbaar was. 

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 onderte_kenin2/04/2013 
DP directerif 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. 11w klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
tie 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:  `21  /  0  /  9 o i 3 	Tijd: 	2)-0  &Lk f 



IBT inzetformulier 

Datum inzet: 22-04-2013 

Opdracht gegeven door: XXX Tijdstip: 16:25 uur 

Naam gedetineerde: XXX 

Afdeling: gebouw IS052 Cel: 13 	_ Registratienr: XXX 

Groepscommandant: E. Hup 

IBT-leden: 

1. B. XXX 5. S. XXX 

2. F. XXX 6. J. XXX 

3. M. XXX 7. 

4. B. XXX 8. 
:-. 	- 	''•.„ -t  - 	trA 	-- :v 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: 
Betrokkene weigerde, na meedere malen het verzoek gekregen te hebben van ISO personeel en 
afdelingshoofd XXX, om mee te werken aan de visitatie. Betrokkene was verbaal agressief en gaf 
bedreigende uitingen richting personeel en dat hij wenste aangeraakt te willen'worden en iedereen 
door betrolckene aangeklaagd zou gaan worden. Probeerde dit uit te lokken bij het betroldcen 
personeel. ( Zeer grofessionele houding van personeel ). Complimenten. 
,,.Ve4.4 ,A76-1.410!-Ases 	. . 	_ '-i> 	— 	,-e-3i--ai,33, ,,o,..a e  	..,,, 	',--- 

Verslag verloop inzet: 
13ij aankomst IBT stand betrokkene al ldaar met het matras halverwege zijn cel. Betrokkene werd 
aangesproken volgens procedure en de geweldsinstructie aan hem verteld. Hie= hij gaf aan niet mee 
te gaan werken. Betroldcene gaf aan geweld niet te schromen en zei," Laat het IBT team maar 
binnenkomee. Na bitmentreden gaf deze persoon hevig verzet en is direct naar de grond gewerkt en 
trok daarbij een helm of van een van de IBT leden, die daarbij een kleine verwonding aan zijn neus bij 
op liep. Nadat betrokkene onder controle was gebracht, is het IBT lid uit de formatie gestapt en 
hebben de rest van de IBT leden de inzet afgemaakt volgens procedure. 

-Z:i. 	,. - \-:=)-,A ,-,..e 	—va'AikWi:.:--,',- 	_ 	,;i.''- 	_ v„mt3 ,5-5„-_ 	, 	,$  
Gebruikte procedure: Gedetineerde eerst aangesproken over het volgende: 

Aangesproken medewerking Gewaarschuwd Geweldsgebruik 
Ja Ja 

Gevraagd of hij/zij in bezit is van Gewaarschuwd voor het gebruik 
slag of steek wapens Ja van Peppersoray Ja  

,., 	, ._ 	, 	,,, 	f t .12- 	,.  	, 	..-:-.--- 	-AE:1,-N- 	,.. .., 	.; 	_. 
Mate van verzet door gedetineerde: 
Betroldcene gaf hevig verzet en gebruikte zijn matras als afweermiddel. Een IBT lid liep een 
beschadiging op aan zijn neus, doordat betrokkene tijdens de worsteling de IBT helm van het hoofd 

IBT inzetformulier 07 07 
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T t.  .m.1% 

af- eri/ofafz6ideiiiiiSoe1: 
15:30'utif was na binnenlcomst al aanwezi:. o ISO cel 13. Dit ivm no o nde straf. 

Welk geweldsmiddel is gebmikt en de reden daarvan:  
Er is een lange wapenstok gebruikt om zijn enkels te fixeren, dit volgens procedure ontkleden van 
betrokkene en het verlaten yande ISO cel. 

litra 
Eventueel zichtbaar letsel bij gedetineerde voor IBT inzet: 
Geen. 

fq :M;feWL 
Eventueel zichtbaar letsel bij gedetineerde n3 IBT inzet:  
Dit kon niet worden bekeken door de spoedarts ivm het weigeren van hulp door betrokkene. Gaf wel 
aan bloed op zijn lade te hebben. Maar was met zichtbaar door de ruit en uit veiligheidsoverweging 
kon de deur niet worden leo end. Dit werd door XXX aan:e:even br de MD en Waco. 

Is de gedetineerde gezien door een notid -/ spoedarts:  Ja 
Zo ja, naam arts en tijdstip varrbezOek;  Dr. XXX Maar weigerde de hulp van de arts. Aanwezig 
onaStreeks19:13 uur. 

Nveritueel letsel berSoneel;  
Beschadiging huid op de neus van een van de IBT leden. Later bleek hij ook een schram te hebben op 
zr n slaai scloOrdat ir n helin van het hooftl weld :etroldcen door,dhr XXX, 

1-11. 

trok en +robeerde het ook met de bivakmuts. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: 
Heeft vanwege zijn hevige verzet/vechten richting IBT team een aantal pijnprikkels gekregen, 
waaronder de nekldem, overstrekkingen van armen, vingers, polsen en de beenklem. Ook werden er 
druk•unten kaaldFn en ru 'ebruikt om betrokkene onder controle te kri.  en. 

Naarn van de arts nieclewerker medische dienst plus datum en tijdstip van aanwezigheid:  
Dr XXX en MD A. XXX 

Akita' bijlageri: (bijvoorbeeld foto) 
Geeti, 

leerm'thinentetieh cOricluiie evai uthie:  
Er waren geen bijzonderheden of momenten te evaliteren. Commandant spreekt zijn complimenten uit 
richtin: het IBT team. Zeer trofessioneel .ehandeld. 

Dit rapport is naar waarheid en/of ender ambtseed/belofte opgemaakt door: 

Hancitekening COMinandarii: Handiekening ondertekeniar:  

113T inzetfornuilier 07/07 
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Naam: E. XXX Naam: B. XXX 

Plaats: Datum: Plaats: Datum: 

Soesterberg 22-04-2013 Soesterberg 22-04-2013 

IBT inzetiormulier 07/07 
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Datum o 
De dire 

mg 23/04/2013 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 23/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 102 

Afdeling 	52 c 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk versiag d.d. 22/04/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

I n gang: 23/04/2013 om 13:45 uur 
Einde: 07/05/2013 om 13:45 uur 

Daze beslissing is gen omen op grond van de volgende overweging(en): 
U bent vorige week in DC Zeist binnengekomen. toen gaf u aan een bloedbad aan te richten omdat u in 
2008 een incident heeft meegemaakt vanwaaruit u nog wraakgevolens heeft overgehouden naar 
medewerkers van deze inrichting. u bent daarop in de observatie geplaatst waarnu u direct heeft 
geweigerd cm voedsel en vocht tot u te nemen. in een gesprek met mij gaf u te kennen absoluut niet in 
Zeist te willen zijn en aan geen enkell verzoek meete willen werken. In verband met uw voedsel en 
vocht weigering bent u opgenomen in het &IC. hier bent u direct weer gaan eten en drinek. zodat u op 
22 april jI wederom in DC zeist bent binnen gekom en. bij bin nenkomst weigerde u alle medewerking 
aan de inkomsten procedure. u weigerde de visitatie te ondergaan. zelfs na het aanspreken door een 
afdelingshoofd veranderde uw mening niet. u nam een provocerende houding aan toen 1.1 door het 
personeel gedwongen werd meete werken aan de procedure. zodanig dat het IBT ingezet moest worden. 
u heeft zich hevig verzet bij uw plaatsing in de observatieafdeling. 

Met uw gedrag heeft u de orde en de rust in de inrichting enorm verstoord, u heeft medewerkers 
meerdere malen verbaal bedreigd en uitgedaagd, u heeft medewerking aan visitatie geweigerd en u heeft 
getracht medewerkers aan te vallen bij het openen van uw deur waarbij u ook gericht gespuugd hebt 
naar de medewerkers. 
voorts weigert u pertinent alle medewerking en heeft u tevensaangegeven wederom geen voedsel en 
vocht tot u to nemen. 

De ingesiotene is door mi.".  
gehoord, alvorens ik de, slissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 



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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. 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 tenuftvoerlegging 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:  27  I  09  I 	/ 3  Tijd: 	00 Ze-r-efe_ 

(.) 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 26/04/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 011 
Afdeling 	52 E 
Detentienummer 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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: 26/04/2013 om 09:00 uur 
Einde: 03/05/2013 om 09:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

u bij binnenkomst direct gezien bent door een psychiater en uw gemoedstoestand niet zodanig is dat ik 
met u een redelijkerwijs fatsoenlijk gesprek kan voeren. 

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

Deze ordemaatregel kan, indi‘n noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

r• 
Datum onclezt2kPir-_%: 
De directeur 

7/' 
V6104/2013 

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

U kunt so riftelijk 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:  LC? /  fir.//  10(3 	Tijd:  l I , (30 iLLA  r 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 02/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 06 

Afdeling 	52 ISO 

Detentienummer 

lnrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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

3 dagen opsluiting in eigen cel of verblijfsruimte (art. 51.1a PBW) met televisie 

I ngang: 01/ 05/ 2013 om 12:00 uur 
Einde: 04/05/2013 om 12:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft om een extra telefoonkaart gevraagd. U is uitgelegd dat dlt nlet mogelijk was en dat u deze zou 
krijgen bij uw winkelbestelfing. U bent toen erg boos geworden en heeft de brievenbus stukgeslagen, 
waarna u began to schelden. U was niet voor rede vatbaar waardoor u onder bedwang moest worden 
gebracht door personeel. Omdat u erg tegenstribbelde bent u naar de observatiecel geplaatst.Onderweg 
heeft u richting personeel gespuugd. 

U geeft aan dat u elke dag met uw vriendin belt en toen u dat niet kon bent u erg emotioneel en boos 
geworden. U geeft aan dat u de huisregels niet kent en daarom ook niet begreep waarom u geen kaart 
kreeg. 

U is uitgelegd dat uw reactle niet acceptabel is en dat u op basis van voorstaande en uw 
cr.A.moedstoestand bezocht zult worden door de gedregalesio.nriipHic verder advies zal never' Omdat 
een suicidaal verleden heeft bent u onder cam eratoezicht geplaatst voor uw eigen veiligheid. 

Uit het advies vajn de gedragsdeskundige is voortgekom en dat u handelde uit uw emotie en uw 
gemoedstoestand en dat een strafcelplaatsing nlet bevordelijk is voor uw detentie. Ook is er geen 
suicidegevaar. 

U is bovenstaande uitgelegd en u heeft aangegeven dat u spijt heeft van uw gedrag en dat u dit niet 
meer wil laten gebeuren. Gezien uw reactie en het advies van de gedragsdeskundige heb ik besloten om 
uw straf op eigen cel uit te laten zitten. U zult uitleg krijgen van de huisregels door het 
afdelingspersoneel. U geeft aan dat u dit begrijpt. 

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

Datum ondertekenina n9inci9n13 
De directeur 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 02/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 051 

Afdeling 	52 E 

Detentienurnmer 

I nrichtin g 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, na door mij to zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 
U heeft een suicidepoging gedaan door een plastik zak om uw hoofd te binden en met afgescheurde lakens 
Iichaamsdelen of to binden. U bent door personeel ontzet en op de observatie geplaatst onder cameratoezicht. 
Tijdens de plaatsing heeft u gedrelgd om uzeif lets aan te doen. Op de observatiecel heeft u meerdere malen met 
uw hoofd tegen de muur geslagen en heeft u met uw hoofd in de toiletpot gestaan. U geeft aan dat u boos bent 
en niet tevreden bent met de cellulaire straf die u opgelegd was in verband met het niet opvolgen opdracht 
personeel. U wilde niet luisteren naar uitleg en Weer volharden in uw eigen verhaal. U Is meerdere malen 
geprobeerd om uitleg te geven, maar wilde hier niet op luisteren, waarbij u heeft gescholden. U heeft door uw 
poging uzeif het leven to ontnem en uw veiliogheid ernstig In gevaar gebracht waarmee u de orde en de 
veiligheid ernstig heeft verstoord. U zult gezien worden door de gedragsdeskundige die mij verder zal adviseren 
over uw verdere verblijf. 

Ingang: 01/05/2013 om 12:30 uur 
Einde: 15/05/2013 om 12:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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

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

Datum ondertekening 02/05/2013 
De directeur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Com missie 
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 naar: Raad 
voor Strafrechtstoepassing en .bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum: 	/ 	/ 	 Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 03/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 091 
Afdeling 	52 E 
Detentienummet 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PEW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBVV) 
U heeft zowel bij de huisarts als de psycholoog aangegeven het niet meer te zien zitten en dat u dood 
wil. Gezien uw gemoedstoestand en uw eigen veiligheid heb ik u in een afzonderingscel onder camera 
observatie geplaatst. Ik zal me dagelijks door een gedragsdeskundige laten adviseren omtrent uw 
gemoedstoestand. 

Ingang: 03/05/2013 om 15:30 uur 
Einde: 17/05/2013 om 15:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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

Deze ordemaatregel ka indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

5/2013 Datum nndertekenin 
De directeur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. 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 
beroepscommissleverzoeken 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: ___ 

4; 	 / 	()I o-r)  Datum: 	/  3  /  /, iv/ 	Tijd: 	 't 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 05/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 
Cel 	 031 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	
Zeist Vreemdelingen 

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 P8W) met betrekking tot: 
Tljdens een gesprek met onze medische dienst heeft u verzocht am medicatie 
waarmee u uw leven zou kunnen beeindigen. Toen door onze verpleegkundige 
ward aangegeven dat zij hier niet aan tegemoet kon komen gaf u aan dan wel 
zetf een manier to vinden om uw leven te beeindigen. Wij nemen uw uitspraken 
in daze uiterst serieus en om die reden willen wij am reden van uw eigen 
veiligheid u kunnen observeren in een veilige verblijfsruimte. Om die reden leg ik 
u een ordemaatregel op van 7 dagen in afzondering met camerabewaking. 
Tevens laat ik uw gemoedstoestand beoordelen door eon arts/ 
gedragswetenschaPper en mocht er n.a.h.v. geen noodzaak zijn voor inzet van 
bovengenoemde middelen dan kan u weer terugkeren naar uw eigen afdeling. 

Ingang: 04105/2013 om 17:30 uur 
Einde: 11/05/2013 am 17:30 uur 
De gedetineerde is door mij 

als reden da: u 

lk wil uw gemoedstoestand eerst laten beoordelen door een arts/ 
gedragswetenschapper en afhankelijk van zijn/haar advies zal ik een verdere 
beslissing over het vervoig nemen 

Indian 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. 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 06/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedaturn 
Cel 	 021 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 05/05/2013 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: 06/05/2013 om 08:30 uur 
Einde: 07/05/2013 om 08:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grand van de volgende overweging(en): 
U heeft keer op keer geweigerd gehoor te geven aan de opdrachten van het personeel. vanwege uw gedrag en uw 
suicide paging van afgelopen week zijn er met u afspraken gemaakt gericht op uw eigen veiligheid. u wilde echter 
Met meewerken aan de uitvoering van deze afspraken. in pleats daarvan werd u zo boos dat u uw ruitje van uw 
celdeur kapot sloeg. daarbij gaat u voortdurend in dicussie met medewerkers en probeert hen tegen elkaar uit te 
spelen. Ook tracht u medeingeslotenen te bewegen gebeurtenissen te verklaren die in het geheel niet hebben 
plaatsgevonden. 

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

Datum ondertekenine 0/ 21'18 
De directeur 

Sancties en of / aatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schrlk 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 tilt 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: Read voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Bernericrnmmkdp  Pnstbus 30137, 2500 GC Den Haag 

Uitgereikt door. 

Datum: 6' / 5 /  '201 77)  Tijd: 	/(:)' 	/LW 
/I C7 oc..) 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 021 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

H lerbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 
U heeft uw celruimte volledig ondergesmeqd met ontlasting en etensresten. Dit doet u omdat u het 
ken nelijk niet eens bent met de antwoorden op uw vragen. 1k heb u aangegeven dat u allereerst uw 
celruimte dient schoon te maken waarna ik met u in gesprek zal gaan over uw terugkeer naar de afdeling. 
Deze keuze heb ik gemaakt omdat u mijns inziens bewust kiest om uw cel onder uw eigen ontlasting te 
sm eren. 

Ingang: 07/05/2013 om 08:30 uur 
Einde: 21/05/ 2013 om 08:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met els reden dat u 

lk heb u niet gehoord maar slechts in de deuropening toegesproken omdat u uw cel dermate onder de 
ontlasting en etensresten heeft gesmeerd dat dit geen omgeving is wear een redelijk gesprek mogelijk is. 

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 onderAeke ngkiW5/ 2013 
De directeue 

/ 

Sancti es en o 	atregel en, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum. 

U kunt schritfelijk 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 
Corn missie 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 schopbn. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en ,kugdbescherrning, Voorzitter BeroepscommiSsie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	 

Datum: 	/_5111  '1012)  Tijd: 	I) /5— 



Disciplinal re graf (art. 51.1 PBW) 

Inform atie per 08/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 111 

Afdeling 	52 E 

Detentienurnmer 

lnrichting 	Zeist Vreemdelingen 

ierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 08/05/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

I ngang: 08/05/2013 om 18:30 uur 
Einde: 22/05/2013 om 18:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Tijd ens een transport naar de am bassade van Guinee heeft u een poging tot onttrekking ondernom en. U 
bent door de begeleiders van DV&O een paar straten verderop weer on der controle gebracht. Net is niet 
toegestaan om u tijdens een transport aan het toezicht van uw begeleiders te onttrekken. 

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

Datum ondertekeninn 	1-1=I 10/ 3  

De directeur 	 . vestigingsdirecteur DC Zeist 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Cornmissie van Toezicht bij deze in richting, 
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: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door 

Datum • 
	

j  2 (..2, 	Tijd: 	/. 15— 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatic per 09/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedattun 

Cel 
	

031 

Afdcling 
	

52 F 

Detentienrunmcr 

1nrichting 
	 Zeist Vreemdclingen 

Hierbij deel r7s u merle, uw gemoedstocstand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen aficuldering in afzondedngscel (art 24.2 PBW), observatie d_m.v. cameratoezicht (art 24a1 PBW) 

Ingang: 09/05/2013 om 12:15 unr 
Einde: 23/05/2013 om 12:15 uur 
De gedetineerde is door mu 
Met gehoord, met als reden dat u 

Na binnenkomst op de afdeling bent u door de medische dienst gezien voor de medische intake. U becft daar 
suicidale uitingen gedaan_ U bent Idema gezien door de spoedarts. Vanwege my suicidale tritlatingen keit de ails 
geadviseerd omu op de obscrvatieardeling onder eameratoezicht te plaatsen voor nw eigen veiligheid. 

U bent gesproken met behulp van de tolkentelefoon. 
U zult worden gerien door de gedragsdegInindige om mij vender te advisercn over uw verdere verblijf. 

Indien van toepassing ral dagelijks door een gedragsdeslcundige wooden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient 
te wordea 

Dczc ordemaatregel kan, indien n 

Datum ondenekening 09/05/20 
Dc dkeeteur 	 .. 

Sancties en of maatregelen, g egd tijdens uw detentie km= van invlocd zijn op uw v_i datum. 

U !mat sebriftelijk in beide: z 	tegen daze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u ID kennis bent gesteld van doze 
beslissing. Uw kla 	stutut n am de semetaris van de bekingcoramissie uit de Commissie van Toezicht bij due imichting, 
In afwachting van de nitspraak van de beidegeommissie, knot u de voorcitter van de beroepseommissieverzoeken om de 
tenuitvoerleggiag van doze besliscinz te scborsen. U setup dan near: Read voor Strafrechtstoepassing en Ieugdbeseherming, 
Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Emig_ 

Uitgereikt door. 

Datum:(6U C61 •Z_CI L.  Tijd: 	  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 15/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 09 
Afdeling 	52 ISO 
Detentlenummer 
lnrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hlerbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 1005/2013 u heden, na door mij te zijn 
gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 14/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 17/D5/2013 om 17:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grand van de volgende overweging(en): 
In eerste instantie heeft u een schriftelijke melding gekregen omdat u op de afdelingsvloer spuugde en weigerde 
om dit op te ruinien. U bent op uw cel ingesloten en toen vervolgens betroklcen medewerker bij uw celluikje kwam 
heeft u hem beledigd en bedreigd. Naast het felt dat u betreffende medwerker uitschold voor homo heeft u gezegd 
dat u deze medewerker de volgende dag zou slaan en met een mes zou steken. Later heeft u deze uitspraken 
rIchtIng een andere medewerker herhaald via de intercom. Diverse afdelingsmedewerkers, inclusief het 
afdelingshoofd, waren bier getuige van. 
Wlj hechten veel waarde aan een veilig leef- en werkklimaat binnen ons centrum, waarbij het uiten van 
beledigingen en bedreigingen niet getoleerd words. In het kader van handhaving van de orde en veiligheid leg ik u 
een discIplInaire straf op van 3 dagen strafcel. 

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

Datum ondertekening 19/05/2013 
De directeur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld 
van deze beslissing. 1.1w 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 tenultvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar. Read voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissle, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 
I 

Datum: ./ 	()/ 5  Tijd:  / 	t• 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 17/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 161 
Afdeling 	52 C 

Detentienummer 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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: 

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

Ingang: 17/05/2013 om 10:00 uur 
Einde: 31/05/2013 om 10:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U weigerde om mee te werken aan uw overplaatsing naar J.C. Schiphol waarbij u aangaf u met geweld 
hiertegen te verzetten en u zichzelf zou doden als de overplaatsing toch uitgevoerd zou worden. 
Vervolgens heeft u brand gesticht in uw cel waarbij u uzelf en iedereen in het gebouw ernstig in gevaar 
heeft gebracht. Daarnaast heeft u uzelf bekrast met een scherp voorwerp op armen, borst en benen. U 
heeft voor uzelf maar zeker ook voor uw celgenoot, overige ingeslotenen en het aanwezige personeel een 
bijzonder onveilige situatie gecreerd. Door adequaat handelen van het dienstdoende personeel en met 
gebruikmaking van blusmiddelen, heeft men erger kunnen voorkomen. U moest met inzet van het IBT 
uit uw cel gehaald worden waarbij u zich hevig heeft verzet. 
U heeft de veiligheid van iedereen aanwezig ernstig in gevaar gebracht en om die reden leg ik u de straf 
van 14 dagen strafcel op. 

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

Datum ondertekening1.4 
De directeur 

Sancties en of 2Aatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. 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 

1•Z 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBVV) 

Informatie per 17/05/2013 

Gede tineerde 
Geboortedatum 

Cel 	 161 
Afdeling 	52 C 

Detentienummer 
I nrichting 	Zeist Vreemdelingen 

1-lierbij deal ik u made, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) te weten: 
U weigerde vandaag mee te werken aan uw overplaatsing naar J.C. Schiphol. 1J heeft uzelf met een 
scherp voorwerp bekrast en aangegeven uzelf te doden als overplaatsing toch uitgevoerd zou worden. 
Tevens heeft u brandgesticht in uw cel. Voor uw eigen veiligheid is het noodzakelijk om u in de strafcel 
te observeren middels cameratoezicht. Dagelijks zal beoordeeld worden of dit toezicht gehandhaafd 
moet blijven. Vooralsnog leg ik de ordemaatregel op voor een termijn van 14 dagen. 

Ingang: 17/05/2013 om 10:00 uur 
Einde: 31/05/2013 om 10:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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

Deze ordemaatregel kan, indien nood'zakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekening 17 	2 
De directeur 

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

U kunt schrifteli m beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld va deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Commissi an Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachti 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:  I 7  	3 Tijd: 	c  3- 



IBT inzetformulier 

Datum inzet: 17-05-2013 

0 • dracht :eleven door: XXX Tijdsti .: 08:50 

Naam :edetineerde: XXX 

Afdelin:: . ebouw 52 C Cel: 16 Re:istratienr: XXX 

Groe I scommandant: F. XXX 

1.  J. XXX MIIVPIIIIIIIIIIM 

IBT-leden: 2.  D. XXX 6. 	D. XXX 

3.  1111.1.11111111111 7. 11111111111111.= 

4.  R. XXX 8. 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: 
Betrokkene weigerde mee te werken met zijn over plaatsing naar DC Schiphol na gesprek met 
afdelingshoofd XXX, tijdens het gesprek viel het op dat betrokkene zich over het hele lichaarn had 
bekrast en gesneden en niet vrijwillig mee te gaan werken met zijn over plaatsing. Daarop werd 
besloten om het IBT op te roepen. Onderweg naar gebouw 43 hoorde ik dat er een brandmelding was 
op afd.52 C ,daarop heb ik in eerste instantie gewacht op nieuwe gegevens over de situatie van 
dienstdoende waco R. XXX.Het bleek om de cel van ingeslotene XXX te gaan, en betrokkene wilde 
niet uit zijn cel kornen tijdens de ontruiming. Met deze verkregen informatie zijn we met spoed naar 

ebouw 43 te•aan om zo snel motelf k dhr. XXX uit zi'n cel te halen en o I de 013S te s laatsen. 
,  

Verslag verloop inzet: 
Bij aankomst IBT-Team op de afdeling laatste situatie met WACO R.XXX door genomen. Er lag veel 
water in de cel als gevolg van het blussen van de brand en ingeslotene XXX had zich verschans op het 
bureaublad achter de muur van de natte ruimte maar hij was via het celluikje nog gedeeltelijk te zien. 
Besloten is om onaangekondigd naar binnen te treden om zo ingeslotene XXX te verrassen. Situatie 
door genomen met IBT-team. Er stond nog een personeelslid met de brandslang bij het celluikje en 
die spoot nog een maal in de cel om de ingeslotene of te leiden, Bij de cel aangekomen nog eenmaal 
situatie gevraagd en deze was onveranderd toen tegen personeelslid gezegd om te stoppen met 
spuiten, heb de deur geopend en zijn naar binnen getreden en hebben dhr. XXX gelijk vast gelopen op 
het bureaublad. meneer verzette zich hevig maar naar het toedienen van een aantal pijnprikkels 
(prikken met behulp van lange wapenstok) is ingeslotene XXX onder controle gebracht en of geboeid. 
Daarna heb ik geprobeerd om dhr. XXX aan te spreken of hij vanaf nu mee wilde gaan werken aan 
zijn verplaatsing naar de OBS hij gaf aan dat niet te gaan heb ik besloten om dhr. XXX horizontaal te 
verplaatsen naar de OBS. Na de veiligheids controle (meneer had alien een onderbroek aan) is meneer 
naar de OBS verplaatst. Op de OBS aangekomen heb ik betrokkene op zijn knieen laten zetten om zo 
het aanwezige ambulance personeel controles van eventuele gevolgen van de brand en de 
automutilatie van meneer te beoordelen, na diverse testen (eventuele binnen gekregen rook) en diepte 
van automutilatie is het ambulance personeel vertrokken en is dhr. XXX volgens de procedure 
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e laatst, waar betrokkene volledig aan mee werkte. 
7 	et:;AVLta*ij-tiPZIIe'-PrPCAtp 	"'-' 	 Yg ir1`,40.1., 

Gebruikte procedure: Gedetineerde eerst aangesproken over het volgende: 

Aangesproken medewerking Gewaarschuwd Geweldsgebruik 
Ja Ja 

Gevraagd of hij/zij in bezit is van Gewaarschuwd voor het gebruik 
slag of steek wapens  Nee van Pepperspray nee 

Mate van verzet door gedetineerde:  
Betrokkene :al' in eerste instantie hevi: verzet. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: 
Heeft vanwege zijn hevige verzet richting IBT team een aantal pijnprikkels gekregen in de vorm van 
het geven tikken met wapenstok (bovenbeen); drukpunten (schouder en rug) en het aanleggen van de 
been Idem.  Dit alles is o. een iaste manier edam om zo de controle to kri. . en. 

Welk geweldsmiddel is Rebruikt en de reden daarvan: 
De korte en de lame wa eenstok 	lebruilct. 

Eventueel zichtbaar letsel bii gedetineerde veer IBT inzet: 
Dhr. XXX zi'n lichaam zat onder de lcrassen en sneeen die hi' zich zelf had toe, :ebracht. 

Everaueel zichtbaar letsel bii gedetineerde nd IBT inzet:  
Na de inzet heeft het ambulance personeel betrolckene onderzocht en zijn er geen sporen van extra 
letsel waar. enomen. (behalve de automutilatie 

Is de gedetineerde gezten door een nood -/ spoedarts:  3a. 
Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek;  Ambulance personeel heeft tijdens de plaatsing op de OBS 
dhr. XXX onderzocht eventuele_rook inadetnin: en de:automutilatie ). 

[17- 	 -7-.777  • 

Eventiteel letsel personeel; 
nvt. 

Tijdstip plaatsing straf- en/of arzonderingscel:  
Dhr. XXX is om 9:05 le iaaatst 

• 

Naam van de arts.  niedeWerker Medische dienst plus datum en tijdstip 3/ail aahWeii eid:  
Ambulance inedewerkers 9:05 uur 

Aatital bijtagen: (bijvoorbeeld foto) 
Geen 

BijiOtiderhecleti leernieMetiteri en ConClUsie evaluatie  
Er waren geen bijzonClerhederi en opmerldngen van de IBT leden. CommaPdant spreekt zijn 
corn slimenten uit richtin: het IBT team. Oriclanks de situatie is er zeer ,rofessioneel lehandeld. 

IBT inzetformulier 07107 
	

2 



Dit rapport is naar waarheid en/of onder ambtseed/belofte opgemaakt door: 

Handtekening Commandant: Handtekening 2E  ondertekenaar: 

Naam: FXXX Naam: J. XXX 

Plaats: Datum: Plaats: Datum: 

Soesterberg 17-05-2013 Soesterberg 17-05-2013 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedat urn 

Col 	 08 

Afdeling 	52 ISO 

Detention urn mer 

I n richting 	Zeist Vreemdelingen 

HlerblJ deel ik u made, na door mij tezijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d,m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 
te weten: 
U geeft aan geen voedsel en vocht meer tot u te nemen om reden dat u het niet eens bent met uw 
behandeling/ verblijf in het kader van vreemdelingenbewaring binnen ons centrum. U geeft aan dat u op 
m aandag 20 mei 2013 vanaf 18.00 uur geen voedsel en vocht meer heeft ingenomen. U bent door ml] op de 
hoogte gesteld van de cobnsequenties hiervan waaronder de inwerkingtreding van het voedsel- en 
vochtprotocol, waarbij u na 24 uur honger en dorst onder cameratoezicht geeplaatst wordt, waardoor wlj 
permanent controle kunnen uitoefenen op uw gemoedstoestand. U geeft aan dit te begrijpen en de 
consequentieste accepteren. Dagelijks worden e rmedische controlesuitgevoerd. 

I ngang: 21/05/2013 om 18:30 uur 
Einde: 04/06/2013 om 18:30 uur 
De gedetineerde is door mlj 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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

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

Datum ondertekening 22/05/2013 
De directeur 

Sancti es en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen dew beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in ken ni s bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Commissie van Toezicht blj deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscom missieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor arafrechtstoepassing en .kugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: ___ 

Datum: II   -1) + s 	Tijd: 	'00  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 

Cel 	 081 

Afdeling 	52 A 

Detentienummer 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) te weten: 
Op 21 mei 2013 om 9.30 uur heeft u aangegeven niet meer te eten en te drinken omdat u het niet eens 
bent met het gevoerde beleid m.b.t. uw verblijf binnen ons centrum. U gaf aan dat u op 20 mei vanaf 
18.00 uur gestopt bent met het innemen van voeding en drinken. lk ben hierover op 21 mei om 18.30 
uur samen met het afdelingshoofd met u in gesprek gegaan. U gaf toen aan dat u weer wilde gaan eten 
en drinken met als voorwaarde dat u overgeplaatst kon worden naar een andere cel. Hieraan is door mij 
tegemoet gekomen. Vandaag gaf u echter aan dat u nog steeds niet gegeten en gedronken heeft. Deze 
keer stelde u als voorwaarde om weer te eten en te drinken mits u een nieuwe waterkoker en 
magnetronbakje zou krijgen. Gezien de staat waarin het oude zich beyond is hieraan tegemoet gekomen. 
later vanmiddag stelde u de eis om een z.g.n. olifantpoot op uw cel te krijgen. Dit is een opstapje om in 
u bed te klimmen maar niet noodzakelijk omdat er inmiddels een bedtrapje is geplaatst. U blijft wegen 
zoeken om grenzen te verleggen waaraan ik niet langer tegemoet wil kornen. Gezien het feit dat u nu 
langer dan 24 uur vocht en voeding weigert in te nemen, noodzaakt mij u in het honger en dorstprotocol 
te plaatsen. Dit houd in dat u onder cameratoezicht geplaatst wordt waardoor wij permanent controle 
kunnen uitoefenen op uw gemoedstoestand. Daarnaast worden er dagelijks medische controles 
uitgevoerd. lk heb u gisteren reeds geinformeerd over de consequenties van uw keuze als u niet meer 
zou eten en drinken en u begreep dit. 

Ingang: 22/05/2013 om 15:30 uur 
Einde: 05/06/2013 om 15:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvo rens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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

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

Datum ondertekening 22/05 /2013 
De directeur ' 

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

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



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nform atie per 22/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 132 

Afdeling 	52 C 

Detentienurnmer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cam eratoezicht (art. 24a 1 PBW) 
te weten: 
U geeft aan geen voedsel en vocht meer tot u tenemen om reden dat u het niet eens bent met uw 
behandeling/verblijf in het kader van vreemdelingenbewaring binnen ons centrum. U geeft aan dat u op 
maandag 20 mei 2013 vanaf 18.00 uur geen voedsel en vocht meer heeft ingenom en. U bent door mij op de 
hoogte gesteld van de consequenties hiervan waaronder de inwerkingtreding van het voedsel- en 
vochtprotocol waarbij u na 24 uur hunger en dorst onder cam ertoezicht geplaatst wordt, waardoor wij 
perm anente controlekunnen uitoefenenen op uw gemoedstoestand U geeft aan dit te begrijpen en als 
consequentie te accepteren. Dagelijks warden er medische controles uitgevoerd. 

I ngang: 21/05/ 2013 om 18:15 uur 
Elnde: 04/06/2013 om 18:15 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

I ndien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundigeworden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient teworden. 

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

Datum ondertekening 22/05/2013 
De directeur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van daze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Com missie 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: 2-2 /  13c/ 7 C1 / ‘7>  Tijd: 	;op  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 25/05/2013 
Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 011 
Afdding 52 E 
Detentienummer 
Inrichting Zeist Vreemdelingen 

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

7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) omdat: 

U weigert mee te werken aan de intakeprocedure bij zowel de afdelings-intake als de medische-intake. 
Betreffende intakes zijn noodzakelijk voor een goed functioneren op de afdeling en om een beeld te 
hebben v.w.b. uw Iichamelijke en geestelijke gezondheid. Nu u hieraan niet meewerkt hebben wij Kier 
geen beeld van en om die reden is het niet verantwaord dat u op de afdeling meedraait in het 
dagprogramma of daar op uw eigen cel verblijft. In het kader van de handhaving van de orde en 
velligheid bent u om die reden in de isolatiecel geplaatst. Mocht u echter besluiten om mee te werken 
aan de intakeprocedures binnen ons centrum dan kunt u dit aangeven en dan warden de intakes bij 
eerste gelegenheid met u uitgevoerd. Vervolgens kunt u terug naar uw afdeling en eigen 
verblijfsruimte en weer deelnemen aan het dagprogramma. 

Ingang: 25105/2013 om 13:00 uur 
Elnde: 01/06/2013 om 13:00 uur 

De ingeslotene is door mij niet gehoord, met als reden dat u 

geeft aan dat u niet door mij gehoord wenst te worden en dat u verder met rust gelaten wordt. Om die 
reden heb ik u dan ook niet gehoord. 

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

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

	Daturvn e enine-2b105/2013 
De direc 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invioed zijn op uw v.1. datum. 

U kunt schriftelgk 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. 



Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 011 

Afdeling 	52 F 

Detentienummel 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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

Naast het feit dat u niet wenst mee te werken aan de intakeprocedures binnen ons centrum heeft u vanaf gisteren 
vanaf 12.00 uur, eten geweigerd aan te nemen c.q. te nuttigen. Vanochtend heeft u uw ontbijt en drinken 
geweigerd en heeft u het aangeboden voedsel naar het d.d. personeel gegooid. Tijdens controle van de medische 
dienst reageerde u niet op vragen en bleef u stil op de vloer liggen met uw ogen gesloten. U gaf geen enkele reactie 
en om die reden acht ik het noodzakelijk dat in het kader van uw eigen veiligheid u onder cameratoezicht geplaatst 
wordt. Hiertoe besluit ik conform de in deze beschikking vermelde periode van 6 dagen. Mocht u vandaag voor 
12.00 uur geen voedsel of vocht tot u genomen hebben dan gaat tevens het voedsel- en vochtprotocol voor u in 
werking. Dagelijks worden er door de medische dienst controles uitgeoefend v.w.b. uw medische en geestelijke 
toestand. Zonodig zal hier ook een gedragwetenschapper aan toegevoegd worden. 

Ingang: 26/05/2013 om 10:00 uur 
Einde: 01/06/2013 om 13:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U geeft aan geen contact te willen en dus niet gehoord te willen worden. 

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

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

Datum ondertekening 26/05/2013 
De directeur 

SC anctje 	regelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schriftelijk in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld 
van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie van 
Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de beroepscommissleverzoeken 
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: 
r") 

Datum.  	be-c-3  	Tijd: 	/.L'" 



(51 1 ti 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

In formatie per 29/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 051 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 29/05/2013 u heden, na door mij te zijn 
gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 29/05/2013 om 16:30 uur 
Einde: 05/06/2013 om 16:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U werd gevraagd om zich naar de recreatieruimte of naar uw eigen cel te begeven. U weigerde deze opdracht op te 
volgen en begon hierbij het personeel te bedreigen en daar zelfs doodsbedreigingen bij te uiten. U kwam hierbij zeer 
agressief over en moest door het personeel onder dwang naar uw eigen cel verplaatst worden. U heeft de orde en 
veiligheid binnen de afdeling ernstig verstoord. Om die reden leg ik u de in deze bcschikking opgelegde sanctie op. 

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

Datum onderteke 	29/05/2013 
De directeur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld van 
deze beslissing. 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:  1.41y,  U 	,4.41  / 	Tijd: 8/ S't' 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 29/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedaturn 

Cel 	 131 

Afdeling 	52 A 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 28/05/2013 u heden, na door mij te zijn gehoord, 
de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 29/05/2013 om 13:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 13:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U was het niet eens met de plaatsing van een celgenoot en toen een collega het celraampje opende om betreffende 
celgenoot te spreken, bedreigde u de collega met de woorden;"ik pak jou als de deur open gaat". Net daarvoor had u 
medewerkers het verwijt gemaakt dat ze leugenaars en rascisten waren. U verhinderde het contact tussen uw celgenoot en 
afdelingspersoneel door te blijven schelden. verder was u niet voor rode vatbaar. U heeft de rust, orde en veiligheid binnen 
ons centrum ernstig verstoord en om die reden leg ik u een straf op conform dc in deze beschikking omschreven termijn. 

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

Datum onderteken' 	9/05/2013 
De directeur mr. 

(.14  
Sancties en of nitatregeltn, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld van deze 
beslissing. Uw klaagschrift 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. 

Uitizereikt door: 

Datum:  I:63  /  l2 5/  ,,i43 I3  Tijd:'  //{1.;(:,  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Ce1 	12 

Afdeling 	52 ISO 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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

Ingang: 30/05/2013 om 18:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 18:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U bent gezien door de gedragsdeskundige. Uit de bevindingen van deze is voortgekomen dat u niet beoordeeld kunt 
worden op suicidaliteit en dat voor uw eigen veiligheid geadviseerd is am u onder cameratoezicht te plaatsen. 

Het advies van de gedragsdeskundige is voor mij reden om u onder cameratoezicht to plaatsen voor uw eigen veiligheid. 

Indien van toepassing za1 dagelijks door een gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te 
warden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodz, efijk, verlcngd of verkort worden. 

Datum onderte 
De directeur 

Sane ties en of • a rcegelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

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

Uitgereikt door: _ 

Datum: 	/ 	/ 	 Tijd: 	, 



21 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 071 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelineen 

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

Ingang: 31/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 14/06/2013 am 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U heeft aangegeven om gedurende de nacht te willen verblijven op de observatieafdeling. U geeft aan dat u erg emotioneel 
bent en dat u bang bent dat u zichzelf niet in de hand kunt houden. U heeft ook verzocht om u middels camera in de gaten te 
houden. Er is contact geweest met de psychiater die heeft geadviseerd om mee te gaan met uw verzoek. 
U bent daarom op de observatieafdeling geplaatst onder camera toezicht om u beter in de gaten te houden. 

Per dag zal gekeken warden hoe uw gemoedstoestand is, en kunt u afhankelijk van uw gemoedstoestand op uw afdeling 
verblijven of op de observatie afdeling blijven na het dagprogramma. 
U zult worden gezien door de gedragsdeskundige/psychiater die mij verder zal adviseren. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een "gsdeskundige warden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te 
worde.a. 	 n / 

Deze ordemaatregel kan, indien n 	ilk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekeninp11 	013 
De directeur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld van deze 
beslissing. 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 urn de 
tcnuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Read voor Strafrechtstoepassing en leugdbescherming, 
Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uiteereikt door: 

Datum:':,, 	/ :  	Tijd:  	_ 



Nummer: 0 27 
Discipline: Verklaring vrijwillige isoplaatsing 

Naam Ingeslotene 
Detentienummer 
Geboortedatum: 
Gebouw 
	 : 52 

Afdeling: 
	

6-2 

Hierbij geeft ondergetekende, verblijvende in Detentie Centrum Zeist, te kennen dat hij/zij op 
vrijwillige basis naar de isoleercel overgeplaatst wit worden. 

Reden van de vrijwillige plaatsing om de isoleerceel is: 

(,)02R 2ic h ni p t oaf c--AlocAd. 

	 e
acp6le rra- 	— 10 ci 

Ondergetekende is erop gewezen dat de uiteindelijke beslissing tot plaatsing/verblijf in een 
Isoleercel een beslissing Is die enkel is voorbehouden aan de directeur, conform de Penitentiaire 
Beginselenwet. 

Aldus opgemaakt te Soesterberg 

Datum 
	• 3)- 5 - 7013 

Tljdstip 
	

• 

16 6°  

Handtekening Ingeslotene: 

Handtekening afdelingshoofd: 

pf4 
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